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Aşkı Naili Bey iktisat Vekaletinin Cevabı ti~ü::·::·:ü~.:·ş~i~.~:·;:·::ı: 
• . Zıraat VekAletınoe hır •1 

Zihınlerde Yer . . . ·················································· .. ·······:···· • verilmiştir. 
D v ·ıd· Dün Sehrrmıze Avdet Ettı Almanya ile Münasebetlerımızde Fa~rl ŞOkrD Bey e' 
egı ır 1 Sehrımız malıye kıtzaD9 

Şimdiye Kadar 
Eden Tavsiyeler Eenni 

.. w.?n gün e~vel .umum mü~ür- Endi~e Edilecek Bir Şey Yoktur peri Fnhri Şiikrii bey, rerf•• 
~~~.~~; .. ??..~~.~ .. ~~!.?::.~.~ Jugunden aldıgı bır telgraf ~ze· Maliye Vekdleti kazanç ,erg 

ıstanbul Ur.lverslteal rine derhal Ankaraya gıden Bf r iki ay evnl Almanyada ıat nkaletiooe yapılan tetkikat temyiz konıisyouu raportvrlii~ 
Doçentlerinden Ziraat Bankasıoın şehrimiz şubesi . · · d k · i J · • • 

Bl.zı·m m .. mlekette gu"n.c..11 ban . D ı menın ıubhi 11era .. d .... Akı' Naı'lı' b ... y du-n lzmı·r ilao edılen morRtoryoman, Mark nehoesm e "hyeu var t oma- ne tayın edılmıştır • 
.. , "'"' enlze g r "' - mu uru ş ~ . . azerindA Rhnan hazt tabdidahn dığı bildlrilmiotir. Almanya ile Dlklll Ebellll yoları mE<ktepliler ve !-{t'IDÇ kızlıu itinden biri de banyo e&naamda vapurild' lstanbuldan gelmıştır. D'k'li b 

1 
d. 

1 
ı·n-joe il 

A '- N ·ı· b · .. · h · lm•kt olRn i11l"'r üze ticari müaa~ebatımız muahede . ı ı e e ıye e >tt ıb araemda adeta bir moda htikmü- yornlmamak Ye azami yarım şıu aı l eyın anı are- yem yapı .. 8 "" · • b 
1 

. d M ki 
1 

h•tl' 
· k · k d' · · b k b. · · d d t i d" ·· üt fer dairesindt'I normal Lir Ot'lkilde mır e e eran en a 10 e nii almıştır. Kendi bünyelerinin ıaattan fazla kalmamaktır. Denız etı en ısının aş a ır vazı· rrn e e es r yBpaoağı uşnn . . . . 

IDuka •eıo .. t derecelerini bilmeden banyolnrından asıl edilecuk isti- feye tayin edileceği hakkında müş Vekalet n«n.dinde teşehbü- deYllm edeoektir. tayın edılmıştır. 
• " b ·aı k ' 1 k Jı M h de ı Dilenmek Yasak atıldıkları hu tehlike hazan fena fade de bndor Yoksa saatleroe azı şayı arın ortaya çı masına satta \ınlnnulınuşto. ür • apon aa e 8 Dil k cld 

1 
ıneııı~ 

• .. sebebiyet vermişti. Teessürle .. . . b' J T .. k' t ' t 'ti enwe şı et 6 d neticeler Termektedir. Güne' d.-nizde yorulup bn buoyeyf mu- Duo Türkofııe gel~n ır mek· aponya - ur ıyo ıoare ı • ld ıt h IJ . d'I meıte 
duydugv umuz bu haber ve An .. . ,. •t t b · d k t o onu a e yıne ı en '" 

banyeao diye bir usulü 11hbi kaTemetin azaldıl?l .zam.aol"rı da kara seyahati hakkında dün topta Tu~kıye-Almanya tıcını iti· in. namesin n erayı tat ' era Tam eden üç kişi beloüiye r' 
rardar. Fakat banan ilk çıktığı güneşin çok şJddeth hır Anmda k d' . d . h t . t d.k M JAfna0&eeı hakkında ıon zaman · nkillel'i heyetine ıeY~olunduğa morlaranon tutularak dileııoi ,r. 

1 .. • d f b' k ··ı en ısın en ııa a ıs e ı u· b ı·ı d. . lkt' T" k f" b'ld' il ' ı· zamanlardaki genişligi kalma. knm ar uzerın e e~a ır a su - maileyh cevaben dediler ki: larılt\ iseeı ı en en ışenın, ı- 11r o 1 .. e 1 ır m ş ır. ne gönderilmiştu-. 
mı•tır. Şimdi daha mahdut bir amel yaparak geQırmek adeta "B k b' t . . h k • • S1A1r ihracatı 

v büyiik b. t hl'k t ı k aş a ır yere ayınım a - B h t S 1•h 8 Ş h• M J o ıı•fi 
Babaya iobiear ctmktedir. Zıra ırll ı" ' eye ~kim: kandaki haberler kat'iyen yalan· e çe a 1 • e il' ec ısı Dün limanıruııtlan Ma I~ 
şimdiye kadar giiueş bırnyosn <lem~ktir. .e e yorg~n ı en n dır. Jzmirin sevimli muhitinden Dan WParşıva._ada B •an Fevk.ali.de 175 ve YımaniRtanl\ 50 1'11~ s 
yüziinden göriilen felaketler pek usulu tedavı~~o çekınmek çok ayrılmak aklımdan bile geçme· 1& ..., & U~ ._. "- ıevkedilwiştir. 

k A kl 1 .. b lilzımdır. Zıra yorgunluk es11a • f u A iidü ı·•kt 1 me,aaul Oldular lçtımaını & apaoa.. Rauf Bey ço tor. mıı ~e en guneş an- ı1rnda makaf'emet muvakkat bile mış ır. mumı m r u en a . o . . . . . .. . . . teri• 
, osu yapıyor. Görülen en biiyü:;. . dığım emir üzerine Ankaraya BeJedıye reisı doktor Behçet Şebır meolıeı bugün eaat on Muddeıomuwı muavın 

1 olea kırılmış demektır. A • • •• l ı d B h t "' l'h b · · d R r l Adi ' Vek" felAk~tlerden birı de böyle oıolsüz gittim. Bankamızın vası mikyasta Salah bey duo Karşıy~kaya g • a t~ a e çe .:"a ı e!ı~ rıya- _en a_u leye . . ıye ilOI 
giiııoş banyoları yapıldıktan akci- . . ., yaptığı buğday mübayeatı etr:ıfıo derek furnnları Vtt dığer hazı ıetı altmda fevkalade ı9tımaıoı t~noe bır ay mezunıyct v.er .. 

11 Yazın güneşten ıstı.ade et- k . . h . . 1 .. t f 1 t . . yapacaklar tır Rauf bey ınezun,yet111ı 1 ger verenıinin başlaml\lıdır.Batta mek için hafif elbiselur giyin- daki içtima ve möza erelere ıştı· eledıye ış erlnını e t ş e mı,tır. • • .. .. Krtobfl 
ki . Ak • B k lAk d R · b ı. d b k 26 mal etmek uzere dun ı başka tıir ~6 ı maraziye so~ep mek ve SR~~~. serinliğinde ra ~ttım: ~n amızı a a a ar e eıs ey uon RD a' a T A d ya gitıniştlr. 

oluyor, yam başka ozuvlere ın. güneJt& biraz yurumek maksada den ışler uzerınde merkezden ye- Ağustosta panayırın ve Karşı· emmUZ YlD 8 Memur Maa,ıarı 
tişara 16bep oluyor. Güueo ban- katidir. Hundan edilecek istifade ni talimat ve emirler aldım . Seya· yaka soyunun küşat reıimlerin- Kaç Kişi Evlendi? Bütün weınurlar dhn agııi• 
yoıo, bir hekımin taniyeıile ve dnlJa çoktur. İnsanı yormıyacak bahmın maksat ve hedefi bundan de bulanmak üzere şehrimize T 

93
, f d peşin maaşlarını alımşlnrdır· 

göıterede~i usulde yapılmalıdır. ve rahatsızlık vermiycoek uır ibarettir.,, "elecek olan Başvekil İsmet pa- l 
1 

embmludz. 
1 

ayı dz~r 1~ • VHAyet Daimi Eucamerıl 
N k . h k k . . 0 zm r e e ıye ef' enme ıureııne v · A • • • 

1 
J ıte ım aYı& pe &ıca Te eıcıa- oıol en tabıi Te muvafık hır Qa hazretleri 11eref iue Karsıya- 1 k . . 

119 
ü t a ılayet J>a11111 EooumtıD 

S •• 8 k "' " ' ev enme ıçın m racaa y - .. d d bt'I' ğın çok hüküm sürdiiğü bir I& · tarrı h:ıreket demektir Sırf zevk umer an kada verileouk garden parti ha· ılmı tır. Bunların 82 "inin ni· o~ e e~ evnl Aza an Ö11'fl ~ 
atta olmamak şartile sırf güneşle suret inde yapılacak banyoya gi· ._. p zırlıklıırı etrafında r.oouk yuva- pk hl ş k 

1 
b . . i rıyasetrn<le nıııtut ıçtıwaıııı f 

· ' "kr: · . k k ,,. iyinı· k ·· .u&ÜStekil &VyOD >' a arı ıyı mı,, eşı V.\zgeçm f mıştar 
ve o~unn ·~ 1 ıtı eden şnaıle rıp çı ar ·en v., g r en r.u- sı müdiirlüğüne bazı direktifler iki i reddedilmi tir. Mütebakiıi · J tedaTı eeullerı ve saoatoryomlar neşin •üonda akıi kafı ve mu - inşa Ettiriyo . . 8 ~ rZZZJ.rzzT,.LZZZ7J.7..7..7.x7.7.7.7...T./.Z 

ınevoattur. Burada güneşten ıırf v~h~tır.~u u_fak t~nbihten vfio?.t 9 l~yJftl beyuelmilcl panayır verınıştır. gelecek aya devrolunuştur. ZABIJA VUKU JI 
lıazl kemık tüberkiilozu gibi va- buyuk l>ır zındeğı ve ruhta bu- komitesi diin akşam belediye re - S b • B • K 
knlar da hekimin göstereceği müd- yük bir şetaret husule getirir. isi doktor Behçet Sal ıh beyin a rı ey ır aza "ZZrEZZLZ.7..72LZ.7-ZZ77ILTL7J 

delta loüyök istıJadoler edilmek- Bu gibi bırnyolardııu edilecek en reiEıliJ?i altında toplanwı~tır. D D Şat:ıal n· b Kalaysız Kaplara Dlkt<S•' 
tedır. Ho hir usulü tedtnidir. büyük İAtifado de bo zindeğı ve Sıiın er Hank evrelce tattu~a b T a•tt• ır Ara. acının Şeh i tler caddesinde o~ll~ 
Zevk için yapılnıamaktadır. neş'edı ı. dört pavyondan sarfrnt\zar ede- em aına 1 1 Ayağı Kırıldı Ahmet kızı ve .!\leh met kll 

... •• 
1 

•• '4E rek geçen sene oldogu gıbi bo Bir kaQ gündenberi şehri- Kemeraltında Şaphane soka İfade haoım, kalaysız kaptıııı' 

Polı.ste Urlada t!tHle de boş yorlercle Sümer Bank ınizde holnnmakta olan Tilayet- d l_ o 1 Ah mek yimek sureti le. zebirte0 "', 
ğnı " arnvııcı sınan oğ 0 • ve derhal memleket hn taoeB 

için ayrı bir pavy90 yapın ağa ler urnom miidiirii S1'1ıri hey met uabadnn palamut LoRaltır- k 
1 

:ı ••• ....... J b v -a t1ırılmışllr . r rn rar vermiş ve ir memurunu refuk"tlarıncla Denı· zıı· valisi Fa· ,,, 8 K d K " keıı hayvanın ürkme1:4i itzerine Hakkında Takibat Yapdav 
1 a nl Orta- Gı·zıı· N ·· fus Ka ha i~in tllkip ve intacı için şeb- s . b 1 ... 

1 
•' 

- at vo vali muavini a.ıp ey er arkba ile davarın arasına çık· Kemerde umumhane er t' 
riwizo gHnderıniştir. d D r k. sında dolaşan Halil ottlu Uıı ran p lisler y ti arının Tesisi e· .h oıduğuk hşa1c1e nn b ev; ık. ö~e mı~ ve za..-aıhmn ayagı kırıl- nın üzerinde bir hıç:k ı,uırıır 

Gttçenlerde Karşıyakada. geoe Birkaç aydanberi Kızılbahçe 1r 8 VZI g idMe aşal nıem nıo a ·ı teeı· mıştlr. Yaralı hastaneye kaldı- maş ve zahıta c:' müsadere ıd, 
yarısıııda vukoa gelen müe11il h f U Şehrimiz(le münteşir hir ga- satı tetkik etmişlerdir. ralmıştır. . lerek hakkında knnuni wuoıı> 
lılr hR.dise neticesinde denı· ze na iyesi müdürü Lüt ü bey rJa • - • ~ ıı • • • •• • l b 1 

t v 1 k . k r t . eye aş anmıştır. döşon sekiz kadının kurtuılma- kazası kaymakamlık vekaleti ze e apıırcu u şır e ı zmır On Bir Yaşında ( K 1 ı· ·ı B iki Usta Arasında 
larında hiiytik yararlıkları gö- vazifesini ifa eylemektedir. Lüt· acentesi Hasan beyin ln<inü ezacı ema amı ey Toran yag fabrikasındıı U\ 
rülfln Kar~ıyaktl poliı memurla- fü bey köylüler arasında · faali · vapura wemorlarmdan Soner Emineyi Hilal eczahaneıi aahibi Ke· başı Süleyman oğlu Abdurr• 
rından Muharrem, Oen•n ~e yet göstermeğe fazla ehemmiyet beyi dövdüğü keyfiyetinin zabıta Ka9ırdıla.r Mı? mal Kamil bey ha hafta r •. man ile ustalnrdau Ahmet oı 
li..,aik ffendilerin birer takdirna· veren b ı r zattır. Sık sık ihti- ve adliyaye aksettiğini yazmış· Mehmet efendiler arasındR , 

I~ · h b 1 r · ·· Göztepede Abdorrabırıan Şe tanboldan aYd~t edeoektir. Rek. me ile taltif !eri Emniyet mü· yar heyetlerini merkeze topla- tır. ıze 8 er veri ( ığıne gore iş meeeleeincleo kavga 91krı1 1 dürlügünclen vllltyete yazılmıştır. makta ve onlarla daima hasbı- badiıenin aslı ve es"sı olınayıp ref beyin hanesinde evlatlık ola- lam üstadımızın lıtanbul mohi· Abdurrahman efendi flerllir
1 Karakolları Te/tlf hal eylemekte dertlerini dinle · nıeıele Server aeyin işten çıka . rnk bulunan on bir yaşlarında ti içio aeıli filmlerle sinamalar- Mehmet efendiyi yüzünden b 

b Kuım;k~dli ~eis vekili TeTfi.k mektedir D~n yine köy muh- rılmış olmasının uyandırdığı te· Emine eviu alınımının bir yüzü- da kolanyalarını reklama başla. lif enrettt'I 1ar&lamıştır. 
ey trvve 

1 akşam bazı polıs t J k- h ti · · U ı eesürle ortaya atıldığıdır. .. .. 1 k t ·• 1 · t• <lı"'ına n yeoiden reklamlar ve Batı Bellya UA-ramıt , karakollarını teftiş etmiştir. ar arını, oy eye erını r a· ~unu a ara egayyup ey emış ır. 6 a , 

Y do F da toplamış; nüfus memuru Saki • - • Keyfiyet zabıtaya ihbar edilmiş filmler hazarladığt bildiriliyor. Şehitler ca<ldfıaiode hfttJJ~,. e 1 ırın ve jandarma kumandanı İsa bey- Baha Bey lıtaobnl muhitiode Kemal KA- Mehmet Nnri OA'la Osmao, 
ve kızın ele geçirilmesi için . . d ıtl Beledi•e Tarafın- lerJe birlikte gizli nüfusun tes· I i ._..ektupnusu . mll kolonyalarının nefaaetı ve dettin beyın deposnnJan e 

1 rl ·1· • ' k b 1 d.l 2276 zm r .u& T polıs araştırmalara lJa~]a&mıştlr. yükaek dereoesi kendi kendine yüklemek meselesinden yol 10 dan Kapattı •ıldı çı ı ıçın a u e ı en nu- d 
• maralı kanunun hükümlerini Oldu Eminenin başkaları tarafından reklam olacak, lzmirin üzümü teabhidi Mehmet ToTfık ,.ıeo 

Evlerindeki durgun sulara köylünün anhyacağı öz dilimizle Çiçekdağı kaymakamlığrna ayartılarak ku.çırılmaaı da moh- n inoiri gibi Kemal Kamil ko- ile kavga etmlş ve hammal Ol, 
ve çukurlara mı\Zot dökmiyen · h ı · ı d. G' ı· -f tayı·n edı'len vı·ı~yet mektupçusu teweı görülüyor, Kuı ele geçi . lonyaları da Röbret bulaoaktir. man, Teyfık: efeııdı'ııı· n füı;er.'~ yirmi kişi beltidıyece para ceza. ıza , ey emış ~r ır. ız 1 nu ~s . . .. " 

11 t:ıına çarptırılmışlar ve belediye vak alarınm bıran evel esas ku- Şemı heyıo yerine aahık Tire rilioce sirkat oürmile kaçıran.. Değerli eczacımızın mnnffa- hiionm etmiştir. T
6
vfik efo!ld1 

0 nizatnfttırııt mugayir harekette tüklere geçirilmesi için kat'i kaymakamı Baha lıoy tayin lar hakkmda adli takibat yapı- kıyeti İzmir i9in bir mo•alfa- ıill\h teşhir cttigirıden yak1'1• 
hulonau yedi fınıı kapatılmıştır. tedbirler alınmıştır. olanmnştor. laoBktır. kıyet eayılaoattı •iipheslzdir. mı~tır: -' 

Tefrik~· No. 18 Aılustos: 2 basına sarıhrk:;; göz yaşlarmı istıyo;du? Bu son düşünce en Fakat bunlar asıl umduğu kendi ayrdmıyacaği bir arkadaş teli~~ 
göstermemek için başını çevir. ince teline dokundu: yüksek sevgisine bir karşılık ettiriyordu. 

Be.Dl ~evı• yor ---n• diğini, gözleri ağlarken dudak· - Bir mukabele, air şükran olabilirmiydi? Hayır 1. O halde Burada durdu: "EvJennıelıı,,~ 
~ l.TI e ları gülerek alil babasını güldür· oh, hayır; bunu yapmıyacakta. duygularında yanılan bir çocuğun ÜJkü! "Bu bağın seni nereJe 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ düğünü görmüştü . Baş~ı kaldırdı: bu inanını na~I suiistimal ede götüreceğini düşünüyor rot~ 
1'1.!:u..lıarrı.:rt. : :R.ebia .A.rt.:f O yalnız Bölendi görd~kçe ülkünün, başındaki beyaz cekti ? Ne olur? Hislerimi düşüncel 

1
, 

gerçekten sevinir, hemen dızle telleri göstererek : Evet Növberin hakkı vardı: ıpi sana açık serbest bir ka1P 
Bülent bir hızla yerinde dön- ülkiinün sesi kulaklarında uğul- rine sıçrardı . " Ben bunlarda babamın ha· " Ondan kaç, önünüzdeki uçu· anlatabilsem.. ~ 

dü. Onun elleri altında göksüne duyo~du. Her şeyi açıkça söyli- O vakit genç mühendisin, yalini görür, iç yaralarımı sile- ruma birlikte yuvarlanmaktan Sen henüz çocuk derıe°', 
düşmekten korkuy'!rdu.. yen Ülkünün gözleri karşısından geniş omuzları siyah saçları, rim. dediği kulağında çınlıyordu. sakın,. diyordu. kadar genç, beo, gençlik ~ 

Yüzü sap sarı Ülküye baktı. bir türlü ayrılmıyordu. yüksek ciddi tavırı, hele gören, "Babası, gibi, babası öyle y 
1 

k d' . dü k 
1 

resini geçirmiş bir adamım· / 
B ·· J d·kı · k · d' ? l h ı . - . fı a naz en ııı ıece o sa, . . . u soy e ı erı gerçe mıy ı şte ep o tat ı ses, onun kıvılcımlar saçan gözlerı kuçük mı? Alt tara hep IAf asıl haki· b' 

1 
k d t' • . b' ··ı·u· e hakıkatı görmemek ıçın u-

A t k t h "I d d. 'b · · k J b ·ı· k d' k b d 'd' ır anı saa e ı ıçın ın o m . . .,.. r ı a ammu e eme ı, zı nını urca ıyor, u sevgı ı ı· kızı adeta teshir eder ı: at un a ı ı . J k d b' rkt yummağı aldanmağı ıstıyor. ~-
ke d . . eken bu sevı·mıı· k·· .. k k d' b wl ld w A b b' k'tl d' 1 . • O b b k d' • . . razı o aca tı ama onu a ır ı e .. 1 . . d . ·, .. n ını Ç uçu zın en ıne ag ı o ugunu ce a ır va ı er ız ersnın , a asını ço sev ıgı ıçın .. ükl t de . d goz erımı yumma ığım ıç •·

1 
,. b - ·ıd· b' · h - · d H h ı· h k · . . . • sur emeye cesare e mıyor u . h'r e aşa egı ı. ır sanıye er gosterıyor u. er a ı; are etı üstlinde oynadığı mühendıs, o şımdi onun yerını tutan Bülendi b k aldanmanın soııundakı ıe 1 eyı. unut rak bütu··n ruhunu ve b ·· ı- f k t I? E t k k ıb· d ı b' d - 1 · d " Kızımı sana ıra ıyorum, · d'd · · Ş a · unu soy uyor; a a nası ve nun çocu a ın e nası ır e oy ece sevıyorum sanıyor u. d v. d şım ı en ıçıyornm.. ti 

ren bir heyecanla dudaklarını nasıl seviyor? Ondan, kendi bü- sevgi uyandarmışsa yine öyle bir Fakat Bülendin aşkı, onun °?u mes~ut e. ecegıne an et " ihtimal buo-ün idealıni b 1 
ilk defa aşkını söyJiyen bu göz· yük aşkma ulaşabilecek btr mu- alaka ile mi seviyordu? bu temiz sevgisine mukabele dıyen bır sesı unutamıyor, ve Jiyen yalınız benim, fakat Y'''" 
Jere dokundurdu., kabele, bir kuvvet umabilir mi Fakat sekiz yaşında bir be- etmekten ne kadar u~akb.. unutmı~acak.tıd~··· _ . Ah 

0 
vakıt benim bu soluk ~: 

• *• idi? A beğin gönlüne yeten bu temiz Niçin, evet niçin, Ülkü, daha Lakın şımdı ıoz ~er?.1ışken larıma için burkularak bak•c:r~ 
Bir hafta misaferetten sonra Şimdi ülkünün çocukJuğunu sevgi bugün genç bir kızın son · bir kaç sene evvel hayatına ka- tekra~ ayrılmak ıçın uJ~u~e ne eyvah ben ne yaptım dirniyece 

Bülent Ülküyü yine Kolleje bı· hatırlıyor. Sakat bir babanın ıuz isteklerini, gizli heyecanla rışmamışh? . . dem~!~?. <:enç kızın o umıt et- misin?. tt 
raktı. körlllğüne dayak olarak dolaş- n~ı. doldurmağa kafi gelebilir· Onun o, ı~ce, berrak sesıl~.: medıgı ~tır~fın~an sonra ne ka- ltta sana bu, ıo:ı nedi~~ .. 

Nevber ile uzun uzun konuş tığını gözlerinin önüne getiri · mıdı? " beraber daıma beraber degıl dar kaYı dır ınanla onu bekle- duyurmamak için, senin tes•"; 
muş, bin türlü karışık fikirJerle yordu. Kimbilir, gençkız babasın · mi ? ,. Bülent bP.y diyen dile diğini b;Jiyorda.. den uzaklaşmağı tercih eÔ~~e 
nihayet kendi küçük odacığına O, daha küçük yaşta hisle- dan sonra, dünyada bildiği Ye ğinde ne bulmuıtu? Lekesiz, Belki ülkü ( Btllent amca) baıka çare göremiyorum. pı 
atılmışh rini sakJamağı kendini aldatma · tanıdığı bu baba dostuna ancak tecrübesiz bir kalbin aldanmak demeyi kestiği gündenberi mü bilıem.. 

Oairede hiç çalışamamıştı hep ğt öQr~nmişti. Kaç defalar ba- bir· şükran borcunu mu ödemek bilmiyen sayrılı duysruları mı ? hendisi kendiıine bir koca, hiç ' - Sonu l at -





8alıife 4. 

Bir Aşk ~I 
Kahramanı ;iv . tt Al M B ld .. H 
8

. T .. k . G • • i. azıye en manya ıl a vının ava Kuvvet 
---

H;;eca':.ı Ma::;~~~:. ~ llalya Mı Mes'uldür leri Hakkında Beyanatı 
-
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- ~ - Baş;::;,~!p;,;:·::i;:;::··· .. ;::·y·;~:~~:·e:.::;·;b;;;:do. et;aytauhgao:~ Bei::ik~.d~·M;·~:·~~;ı·y···e····t···u····y···a····n···d···.,c1ı 

Hayatı için Senden Başka Nasibi .Olmıyan Bir Kızı -. ~ 
Rerlin, 1 ( A.A ) - H11va ~üt ettiği anlaşılmaktadır. A •k J 1 N 1 T f • E • 1 (Jnutmayıp ta Aradığın için o Kadar Bahtiyarım ki .. Ajansı bildiriyor; Bazılarının tetakkilerine g<>- merı a 1 ar ası e sır dıyor 

Ferit, hızını yavaşlattı. Hal• Bereket versin ki Hayimdu-
l:ta ki zaten geldikleri yerde or· I rani nasıl başı önün~ eğili ol
••n daha sıklaşmış, geçmek daı duğn halde geçip gıtmişse mai
\a zorlaşmıştı yetindeki fakirler de hep o va. 

Nihayet Ormaaın bir azıcık ziytte olduklarından hlc.ıbiri yol 
'IÇlk olan bir yerine Yarır ••r· kenarında uatgeldikleri adam
••& Ferit Maya Niyama ile ku- larrn kimler olduklarına dikkat 
cak kvcağa gelmesin mi?. bile etmemişlerdi. Zaten neden 

ZaTallı kız, bir kerre: dikkat etıiolerdı' Banlar kim 
· . -- Ferid olabilirlerdit Alaya meuıup ... 

A iman mahafiJi A voıturya re, A vastorya Fon Papt\ni Vı· 

biik-ô.metinin M. Von Papenin yana Sefirliğine kabol etmezse 
Viyanaya tayirıini kahn l edecfl· netıceleri çok Tabim olabilecek
gini zannetmekte \re Avusturya tir. Alman - Avusturya ihtilflh 
Sefirinin Berlioe dönüşönii Vı- çıkaoaktır l'emarAşal Hinden
yana hiikftmetinin iki memleket borg, bRşvekil Bitlerden ıonrR 

arasında tabıi miinaeebatın tek- Almanyanıo en yüksek maka· 
rar teeasüsiinii arzu ettiıtine bir mını işg"l eden zata karşı 
işant gibi telakki etwaktedir. yapılıuıak .bu hakaretten, Fran
Bununl" beraber Ansturya hü- ea, logilfertt ve ltalya mea'ul 
ktlm11tinin M. Von Papenin ka olacaklıudır. 

Diye inleyip ıı,ıkının, koca- yiroiJerden başkaları olmak ih· 
t . 1. d ! bnlünü bazı şartları\ talile etmek Amerik" hHkdmttti katiyen 

91nıa boyuuna 1&rıhnoa göıle- ıma ı Tar mıy ı 
rl•ha teller gibi y15Şlar •k· Rnı, Hayimdurani . hi9bir ihtimal~ oldnğn da ihsaa edil- ıeyirci 'kalmakta t<o AnupR 
••ta b-.ladı, A1Jamakta11 h• 'ey görmeksizin geçip gittiıe de mektedır. itlerıne müdahaleyi aklından bile 
kalla tıkana: Zolima için korkoınnn defede- M. Von Pıpenin vazifeıi ıa- geçirmemektedir. Ancak Am.,rl· 

dece hİnhir tereddiU Te "Üpheye k b ı ı - .Ferit! ~h ıfl-gili Fe- bilmek mümkün müydüt Yam. • v anın er ne o nna o ıon 
rliimt Bin tetekktir ederim. honnn arkaııkdan iterek: mahal hırakmıyacak tekilde feY• karışmamak ••mine ragmeo,yeai 
Allaha 'iikrolıan .ki H'Dl bir - E1Tahlar oleun . Yambo! kalı\de nınrahbae Te orta elçi Annpa ibUllfıoın .A.merJk" dahil 

vazife-.1 olahilecek\ir. · ld ,. h ld b.uı·· -1 •• iaha kartımda giirdüm. Ha- Sen beni mabTettirdin. Hi9 tür· 0 u"u . a e u un uunya üze· 
· AYoatorya mea'eıeainin 'karı- rı"nd ht ı· J 7•h i9ln ıenden batk• nHihi hem yok, efeodimi11 beni kam9ı e va m ne ıoe er yapacağı 

elmıyan bir kızı un ... tmayıp ta alboda geberttikten ıoora etl&ri- şıklıgioı anhyım "'8 ba,kaoa ka· kabul edilmektedir. 
aradığın i9in o kadar bahtlya. mi de köpeklere yedirec~ktirl rı,ıkhkla.ra sebebiyet l'ermek Ele Geçen Vulka 
rım ki •ükrünü ödeyemi1eoeğlm. Diyordu. Arabın bo korkunç iıtemiyen A iman biikumeti eöy- Vıyaoa, 1 ( A. A ) - Havas 

Forit, hayretinden biç bir 11özleri üzerine Ahmet ağa ile lendiğine göre, bir boçok ıene· Ajansı bildiriyor: 
il• ıöyliyemiyorda, Niyama da Beryen birbirine bakıştılar. Bu den beri A YosturyayA karşı taki- 25 Temmuz tetebbüıiioiin Al-

bedilen ıiyaseti de doJro bnl-•ır ar. 10ora Feridin hayraah- bakışların pek müthiş mAnası g man topragında hazırlanmış ol 

llriikael,1 (A.A) - M. Bald-ı V AŞINGTON. 1 ( A.A) ' 
vinin, arhk 1 ngiherenin müda. Royter ajansı bildiriyor: 

faaıını düşiindiigiimiiz zaman, M. BaldYinin haYa müdaf••" 
Dovr aahillerini degil fakat Rl'lni hakkmda avam kıLmaaında y•P" 
düşünüyoroz tarzındaki sözleri tı"' b t t ·ıt h'"kA ... ,. . . ,.-.ı eyarıa ngı ere n u• .. 
Belçikada büyük bir memuuni· ı · . . ... dilk' 

ının uzun zamandır duşun 
yet uyandı rqıtlf Ye bütün gaze- &I. 
leler tarafıodan kaydedilmiştir. ferinin a9ıkça ifadeai olarak 

Matbuat, bo sözlerin Sir 
Jbon Smıonon 15 gün eTel Bel
çika araziılnin tamamiyetini, 
lngift«'ren.in emniyeti için eaaalt 
bir anınr olduğuna dair büyük 
bir metanetle yaptığı beyanafı 
ko•Yetleııdirdi~ini yazmaktadır. 

Gazeteler Belçikanın .hi9hlr 
Takit, Lokarnonon ket ili olan 
tngiltertınin ıözünden şüphe e
dilmedlgiaıl illYe etmektedirler. 

.Litvanya 
Hariciye Nazırı 

Moskovada 

lakkl edilmektedir. 

Londra ikttaat konferaoıt ,,. 
uaımda Bel9ika •e Bollan .. 11' 
lngi ite re adalarına karşı ıaıfJ 
hücomlerıoa mani olmak ifİ' 
bitaraf mıntakalar tea11i baki" 
da bir pilflnın M. Htıle izah _.. 

miş olduğa if•a edilmektedir. -
Balchinin heyanalı bu ftkrlo ı•• 
kişsfı olarak telakki edıho•kt•• 
dir. 

Bitler 
Reisicumhur 
Vekili Oldu 

l mamaktaılır. d tına i'tırak etti. ki Afık bir. Tardı. Şu fellahın gırtlftjt•nr ııtı- o~anu götteren bir vesika, MOSKOVA, 1 (A.A) - Lit- - Baştarafı ı inci sahifede -
birlerinin yü11üne baka kaldılar. kınoa söyliyemaz bir hale koya- Pariı, 31 ( A.A ) - Yeni A- Avnıturya memurlarının eline vanya combnrlyeti harioiye na- rıyaaeti oombor vekaletini d•r 

Bu aralık orman i9inden bo. hm mı! Demekti. Fakat aoız vnstnrya kabinesinin ıüratle te- geçmiştir. Üzerinde ho vesika zırı M. Lozoraitiıin MoekoTayı ahte edecektir. . 
tak bir Hl ifitildl: bir karıyi öldürmek yakışmıya- •ekkülii büyük bir ~em.nnn!yet bnlnnmuş olan gizil kurye, bir ziyarati mönasebetile İsveatiyR BEHLlN, 1 (A.A) _ g 1 r•' 

- Hanımım! Hanımımı ... ı kadar qu tehlikeli yerde ken- uyandırmış_tır. M. Şaşıngın meT- Alman r.ıuaportonn hamil bola- gnzetesi ncömle diyor ki: 
l"i v d llJ D 1 • r Ajansı mnhl'birinden: 

Diye boğuk boğuk, tel&şlı di itlerine de yaramıyacagı için cu iyeti, .u • 0 fasnn eserin~n nuyordo. Halbuki .Almanya, Al- • SoTyet Oumhnriyetlerinin M. Hindenborg Nendeki 4• 
teıı,1ı bağırıyordu. Tazgeçtiler. dovl\mını. ve ~a~lamlı~ını .temın manların A •oıtnryava gitme le- Sos~aliıt teşkilf,tı M. Lozoraiti- tosunda sakin bir uyku ile o1' 

Zolimanın ıeei idi. Bir saniye ZoUma bala aoıtamıyor: edecek lıır iimıl telSkkı edılıuek- rini meoetmi4 Te hattR bu mem- sin muneallltını mob.abbe~le 
Hnra yapraklar araımdan gö- - Çabuk h"nımım çabuk! tedir. nuiyeti teyit i9tn bir muk nak ae)amlar. SoTyet Rusya tle Lıt· maktadır. Bu 87 yaşlDdaki ıh\. 
rindü. Korkudan aö•lerl fırJa- Eğer biz yerimizf' varıncıya Gazeteler yeni kabinenin uğ- t" e k t vanya araeında 14: ıenedenberi yarın bayl\hnı daba ziyade oı• 

" ·· k" 11 b 1 <ı Z& oymuş ur. meTcut olan ananeTi doıtlok mak inin utık ümit beılenOI 

.l'tı. ka4lar Ha.vim biztlen önce rıyacagı muş ı ere rağmen, ey- K . kk 1 d b" Y ury,ttnın aya ap aruı " ır münuebetleri hin bir ZI\ k d 
Onun d. arka.tndaD Y·mbo l'arır da bizi yerimizde bola- nelmild yaziyetio mahıüe suret- . .. edd . b 1 • me ta ir. .. nızamname mun eeı n on- man küçiik bir ihtiJAfla Ye tJf 

sahur etti. Henüx •enoı· kadını mAzH öldünümüz dakika<lar. te ıelah lmlaoagı mütaleaınnı tL'ı.. 8 . A Berlin, 31 ( AA) - Alı• 
• t"t muş ur.. n nızamnsme Toı- niza ile bal.,ldar olmnt lle~ihlir. 

mea'e 9alıamaııodan anıa,ıhyor- Diye durmadan ıöyleniyordn: neşretmektedirler. t ·ı . . h""kA . Ajansından: 
v 1 ury• nazı ur•nın, u umetın Asılanlar r: 

•• ki Yambo Zalimayt işgal Dört tıuafta yeniden baeıl /alga Neden Karışıyor? devredilmeı takdirinde takip ede- Bir kaç aydanberi mesı0 . 
ederken Niyama lll'lŞlp Feridin olan gürültliler, ~RmRtaJar ve llf1rlin, 31 (A.A)- Alman cekleri battı bıueketi giister- y Al sinden rahatsız bulunan reifl' 

1 . t' fakirlerin avazeleri gerek Nı - matbuatı lsveçin ba~lıca mnbafa- mekte ı"dı· . &Ş&BID man~a cumhur mareşal Hindenbud 
1anına ıe mış ı. ~ . y 81 a·tı ç' 

Fakat Zolima ~ok fı b" yamaya gerek :E erıt :e ark atlaş- zakıir :;nzeteıi olıuı Sv~oska · Geclkmtı Bir Haber a,a D 1 er iyileşmiş ve vazifesini vücut 
'-' ena ar larına anlattı kl artık lıer kee .. D dil ~ halde idi. Nlyaınanın ortadan Da.gbladetin ATo&tury. a. h .• ldiee- ViYANA, 31 (A.A) - M. e ar ve fikirce salim olarak göroıeı· 

Maya Niyamayı arıyordu. l h kk d b O d k d" ,. ;rok oldugunn görünce aklı ba- erı a . uı a neşrettığı ır ma- Dolfusun katillerinin mahkeme- VlYANA, 1 (A.A) - Pla başlamıştır. aha ün en ısı 
Niyama Feride malızun malı- k ı h .. ·· k 1 · h · f• ııo~an gitmişti. Deli gibi pür- znn bakarak: a eye uyu ur e emmıyet sine bu sabah saat 9 da devam netta ile Bolzveben son dakika verilen raporları dinlemiıtir. 

t 1 1 · d vermektedir. d·ı · · T b"b· dl. ·1 l b Jarıoda knYvetli bir seslu yaAa kat bir kaç gündür ahvali ıılJ' e aş 9111 e : - Sevgilim, dedi. Hu koca e ı mıştır. a ı ı a ı ı e si a Y 

- Amtrn hanımım 1 Diye in- kalabalığa karşı zorun hiy Heyeti umnıniye~i itibuile mütehassısının ifadeleri dinlen· aıo Almanya, yaşasın Bitler di· kiyesinde görülen zaaf dün ~ 
ledl. Ne yaptınız! Topumu~n da bir faydası olamaz. Seni yaka- Almanyanın pek te lehine olmı- miştir. Bu ifadelare göre, kur- ye bağırmışlardır. Mabkilmların ce arttı Bu zaaf mareşaho ibtJ 
\dam mı ettirmek htiyorsnınB' 

1 1 
yan bu makalede deniliyor ki: şunlar maktulün başında on beş zevceleriyle 80n defa görüşmele- yarlıgı basebile ciddi endişele' 

H 
. d. . . 

1
. . ar arsa inatlarına benim gözü- A vuslurya münakaşalarının . f d 

1 
rine miisaade edilmiı:ıtir. Biri uyandırmaktadır. Doktorlar, tıel 

emen •ım ı yerımze ge ıoız. mün önünde telef ederler. Yolu- santimetre mesa e en atı mı,tır. ... 
telme111eniz eyi biliniz ki hepi- muzun ileriıai Bahardır. Orada verdiği hararet ile yalnız rnrni Ameliyat ile M. Dolfusun bayatı katolik biri proteetan olan mab· gün muntazaman rapor neşt" 

h Bosya listlı·kten bahf:ledildi,.i Ye kftmlara bu mezheplere mensup deceklerdı· r . 
miz elik olduk!. bo alay da,.ılır. Ben elbette yı·ne t fit uzablabilir isede bu çok elim ,_:1 

e; t ı · d ede Av papazlar dini telkinlerde bulun- Berlı·n, 31 ( A .A) _ Bac .. el'" 
Vakıa Zolim" çok haklı idi. bir tenha yerde bnlanurnm. ayanın aynı erec ' ne· şerait içinde vaki olabilirdi. "'" 

'9nnn Nıykma <lıı insaf gözüne - Sonu L'ar - turynııın dahili işlerine karışını' Müdafaa vekilleri hükümet mo,ıardır. M. Hitler reisicumhurun ab\l,J 

.idi. • ı • ı • oldaıtn anutnldu. .1 .1 d k. 1 M I I sıhhiyesi hakkındaki endicıeli b~~ ,.. ı e ası er arasın a va ı uz aş· v J "' ,.. 
Yine tam bu aralık orman Cihan ficari Vaziyeti Avutnryada. y.apllaca~. Laşlıca mayı ileri sürerek ademi mes'u· ug a 1 ar berler üzerine biitün naıırl 

i9inde başka bir telaş dabK pey- şey M •. l\1 us olırııden muza~~ret liyet kararı istemişlerdir. Müd· Fethiyeyi Gezn1işler Genç- Berline davet etmiştir. •" 
da oldo. Bir çok adamlar her Milletler Cemiyetinin ve belkı de para yardımı goren deiumuminin müdahalesi üzerine I I T f '-7 1 •••••••• .. ••••••••••••••••••••••••""':, 

Haymvehrenlerin kaldırılarak ve· . . . er e emas ar 1 apmış ar Yarınkı• Çeş..,~ 
tarafa koşn,.uvorlardı. Niyama Bir Raooru . . . . · dıvanıbarp bu talebı reddetmıı F.ETBlYE, 31 ( A.A ) _ a.aı , 

hanları &iiriince : sı·meı gazetesı·ne Cenevreden rıne Jandarma ve polıı ıkame ve muhakemeye devam eyle · M H . 1 . d•' K it T ••h!f 
f" • İ l · oğla "lkeYJ genç eri UO BI• a l enezzu p 

- 'aftla ııı iı;ıten geçti ! bı.ldı·rı·ıı·yor.· etmektır. Bu suretle ta yaya, mi•tir d"k k .. d b l k v v • • • • •• ,, • t• ge ı mey ıın e o onan rom . 
Det!i. Zolima, bn şamatal"rın Milletler cemiyeti tarafından A •oıturya •.~azııı ü~erınde mu- Nihayet mahkeme, M. Dol- madeni fabrikasını ziyaret et..- lzmir l\htl>aa İşçiler Bı~I' 

•• oldogorıu anlamak için derhal neşredilmekte olan Reviev of cadele ve mudahale ımkı\oı kal- füsün katili olan PJanettayı ve mişler ve fabrika memar ve ğinin Qanknya YRporile Qet . ~ 
Niyamayı taşıprn mukl\ddes filin Vorld Trade ismindeki mecmua - dırılmış olar. ıeriki cürmü Holzveri ölüme miiıtahdimini tarafından karşı- altına tertıp ettikleri teoeıı•~ 
tserine çıkarak etrafına bakındı. nın neşriyatına iıazaraa cihan ti· Amerikalılar Ne Dlgor1 mahküm etmiştir. lanmışlar ·re izaz edilmişlerdir. yanadır. Güzel bir gün ge9ır 

ZoliıtHl ne ~öne iyi idı' Ha· caretinde beı sene evvel başlayan Vaşington, 31 (A.A) - ATua- Hükümden evvel PJanetta öl- Halkni gen9leri fabrikayı mek istiyenl.,re bo fırsatı k•9'', 

'im ı . . .. 
1 
.. k" k b" sukut 1933 ten beri durmuı turya bubranıom ~ vrupl\daki dürmek iıtemedlgw ini söylemit gezmi,ler ve ge9 vakit Fetbiyeye nıamalarl tauiye olunur. V'°"fl

6 

< nranın ~ur< u ı Rnca ır . 
im t 

~1 • b 
1 

b"J k b" ve hafıf bir yükselme başlamıştır. melhuz neticeleri hakkında Ame- ve madam Dolfustan af talep dönmüşlerdir. Bu gece }'ethiye hareket ıaatları : .,.. 
para on a u una ı ece ır •" 

h 
t b" d bd b .

1 
J a· Ham maddeler ticareti 1932 ye rika hükumetinin endişelerinin etmiştir. Holzveber ise demi•tir geu~lerile Mnğla gençleri Ege Karşıyakadan 7,20 AlıanDd.-

a~me '. 1 ~ e . e " 1 e t"o 1 nazaran 1933 te yüzde 8 nisbe· 1 y 45 p.ıır filme bınınış geçıyordo. t• d f b "k ı~t . ba,lıca iki sebebi şuntıu< ır: ki: kulübünde toplanl'rak görü,e· tan 7,85 PHaporttan 7, d~ 
ın e ve a rı a mamu a ı tıca- f talyanıo miidabalesine gay. "Kan döküleceğini bilmiyor- naktan 8 de hareket ediJeoek 

ZolimRnın irnrkoBOndan hü reti ise ancakyüzde2 nispetı·nde k b·ı· · t · ·ı d k l rı l\ ı ı ıç ıoap nazarı e a ı - dum. Rintelin gelecek ve bizi 
ttin Yücnduno loir titreme kap· artmııtır. Buna karşı buğday ve maktadır. Çünkü AYuıtorya hü- Başvekilet binasında bulacaktı. 
ladı. Dı.,leri takır takır takır- yem ticareti 1932 senesine naza h&.k· 

kftmeti milli ıoıyolistlere ım Ben münhasıran vatanperverlik 
damağa IJaşlad ı. ran yüzde 8 nisbetinde dcmüctür. ı kt r- ., o amıyaca ır. b. ·1 h k t tt' 

- Efendimiz, efendimizi. Bilhassa Bazı Avr_upa mem- ıssı e are e e ım ... Diğer taraltl\n Avm~torya ........................................ .. 
Di~·o az kaldı ölüyordu. leketlerinin buğday ticareti şid· <ley}etlerin teşebbüıü i.lz.,rine M. Kı·ralık Hane 
Hayim Durani giiya rabwa- detle gerılemiştir. Fon Papenin Avuslnrya aefirli-

a1 hi r feyiz derya1ına dalmış tıı Bütün emteanan vasati fiat- gine tttyinini kalıul etmiyecek 
başını o rahmet denizinin dibin- )eri 1932 ile 1933 arasında yüz · olursa Almanya kentlisini tah
den ı;ıkamıyormo~ gibi başını de 11·12 nispetinde düşmüştür. kir edilmiştir addecektir . 

iiPffne egıuiş, biç bir tarafa göz Avam Kamarası Amerika biikuıueti lıu iki 
atmaksızın geçip gidiyordu. y T i . ibtimaluen hangisinin daha va-

Megor Ferit ile Niyamanın AZ at lıne bim neticeler verebileceğini dü-
ka•oşrnkltHı hir ormanın içi Karar Verdi şiirımektl'ldir. ltalya AToatoryaya 
••~il, hilak;s yanı ba~ındnn bir J,ıondra, 1 ( A.A) - Parle- Asker gönderdiRi takdirde, Ya-
701 geçtı~ı için adeta keuarı mento diio ö~leden sonra 30 goılavyı\Dın harekette bulunma· 
ımı,. 'Fl'kat arkadaşlar bunun TeşriIJievele kadar tatil echl- mı\81 İQİn lugllizler Vtt Frao11ılar, 
fark:--y. uramRmışlanh miştir. Bftlırrat hüldtınl'ti nezdinde mü-

lkiçeşmelikte şadırvan yanın 

daki Şerif Ali sokağında 10 
numaralı hane kiralıkhr. Sekiz 
odaAı geniş hahçesi claimi Osman 
ağı. suyu varılır. 'l'eşkilfLtı ıki 

ııyrı daireyi mnhtevildid. Kalaba. 
Jık ail.,ye elveri,lidir. Talipler 
İkiçefmelik kanlerinde emlak 
ıimsarı Ahmet agaya müracaat 
eylesin. 5-15 (106) 

B: S Pa. 8a. Per. S: 3-4 

Şehir Gazinosunda 

Gece Eğlencesi ... 
4 Ağustos c:k1ş:1'~~si :a:~ü 21 de Şe-

h• • d mükemmel bir gece e;· 
ır gazın o un a lencesi tertip edilecektır· 
Bu eğlenceyi memleketin Türk ve ecnebi yüksek tücca'' 

doktor, avukat ve bankacılarından mürekkep bir komite 
hazırlamaktadır. 

Geç vakte kadar devam edilecek ve şıklık, zarafet ff 
dans müsabakaları, sürprizler vs .. v.s •. 

DavetiJ'eler Parasızdır 
tt r-

bı 

iç 

t 

• 
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ırıııı~rıııııuıı'ıı Hlijt~ııııı11aııııı~ııurııııw~ıııııııwıı~ııııııı '"Y ! 

1 u ı.ııı Y 'MI uı ~ qu ıuı v ıw ıuı
1

• u ıuı' ~ 

B ıı t• AVBUPADA_ ,. Umum; OISB raz;ye I - HARP OLACAK MI? 
~'.ulll~i!m ~ıı;~lıı ~ ııW.,fü ııı ~ı·~~mıııı~lhlı .. '' .. 8 mıW~ıııuıııı~~OO~ ~11•1 udlntmı Amerikalı Muhabir Knickerbocker'in ihtisasları f 

u. . . p . ın r!.elecek Ziaı ta A11.ılma Almanya tekrar silahlan1rsa Macaris:::" dağlarla muhat zum ıqasasın I U 1 • :l. .1. ~ \"' - De olacak diye soruyorsunuz.Al- bir hududa malik bulunuyor. Ba 
J\. T l B k l maya ıilablandıktan sonra artık huduttan içeriye düşman askeri 

Sına. Muhakkak ~ 1 V az arı e a l ıqo r bir ıey olmasma hiç lüzum yok- kolayca girebHir. Macaristan 
tur. Ergeç haklı talepler kabul mustahkem bir kaleye benziyor. 

· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 kt O · · b F k k l 1 1 ............................ D / AT d 0 unaca ır. oun ıçın arp ol· a at a e eri a ınmıı ve düt· 
Bakla, Pa=lA•a····m·····u· .. ·rsatı-"/arı Hararetlidir. ra amut Satışla_r. ı ıve en ması için ortada biç bir sebep man tarafından işgal edilmittir. 

Y yoktur. Muabedelerin tetkikinde iki 

Bo d y l Muhtelif Mahsullerin Rekolteleri Umitlidir Fakat her ,eyden evvel teş- gaye takip edilebilir. Birinci rsa U llpl mıgor. kilit ve tekrar tetkikat yapıl· gaye müsavatın teminidir. Ordu-

Buğda.J' Fiyatları Dlilsait. Arp• Ve ze,.tinyağ"ı Qok Durl'unda.r ması lizımdır. Yeleğinizi eyi muzun takviyesi kabul olunma-
Me .. .. 1 34 koroştan :390 balya pre- Şo bale nazareo borsa dahi· tisadi mıntakamızm 1934: eeneıi düğmelemezseniz onu yukarıdan hdır. ikincisi arazi üzerinde ta-

nı vsuu ıcabı piyasad•· gorul- osu . · linda yapalan moameled~n son afyon rekolteıi 1100 sandıktıt.n k . ~kte olan durgunluk hu baftR se ikinci pamuktan ıbarettır. b b' <l aşağı te rar çöztip yeniden ilik- dilit yapılmasıdır. Macar mille· 
ıçıntte n1sbet . , 1 b Geçen hafta ki loeu 37,5 ko· günlerde lıi !inemez nasıl ve ne i aret olup bonon ıo aan ığı lemeğe mecbursunuz. Avrupaoın tine yapılan haksızlıklara nihayet 
•tJlatJ . eu zaı o mnş uıa -

29 
balya Bursa birinci gibi esbap ve eevaik tabtiode kaba Ye 100 sandığı mnhaoir mah da bilfün düğmeleri çözülmeli, verilmelidir. 

,. ar zıye fü:erine oldukça ruştan b h · · d 1 k d 1 J k vaııt t olmogtu orsa arıoın e yapı ma ta ır. ıtlak olunan inoe ına o ara ondan sonra ilikleomelidir. O za· .. - Sı'• muahedelen·n sul-

h 
1 •e bararetlı ınnameleler pamuk 148 1 ~1 

" • d • •şlanu t Geçan sen~nin hu baftaeın a Halbuki bilbasaa palamut kabul edilmektedir. Şn kadar man aulh tamamile yerleımiı ban tetkikini mümkün gC>riiyor• 

B 
~ ır. · k t teıııil ticaretinin hususiyeti ve dahil- Yarki bo sene m!llları geçen sene 1 kt T h 

orttanm tizi.im ) ~e pa)amat lzmir borsuıria ay ve Y , o aca ır. aunuz. ari hiç böyle bir ,ey 
._

1 
k muame den gelen mallarm yü~de doksan mahsulüne naıc.arao morrin nok- A · ı H t · - ü d k d tm" 'd" ? onıarmda .... 

1 
··k"nete ettirilml1' olan pamıt - mıra or y sarayı on a en ay e ıı mı ır " · 

gorıı en su u ~ •~r t 956 beşi komisyon malla. r teşkil ey- taamdan y_üzde bir oiıbetiodo bit T h · · B .. E t ka d ra~ıneo :zahire 11al•>nım.c.la bilha•· leleri kilosu s~,83 .Kuruş 8~. 1 una ne rı geçıyor. u nehir, ~ ve y etmiştir. Ro-
•• haki balya Bursa birinci Te kı osu ledij?i cihetle palamuton borsa noksaohk göıtermektedir. bin seoedenberi mağrur Macar manya Basarabyayı Rusyadaa 
ii~ ·. a, knmdarı ve nobµt , · ' • · 

8 
h~I a Bıırsa haricinde ııatılmaııu bizce mah- . incir milletinin memleketini kat•tmek- sulhaa almııttr. Ben a..uahede· 

rıoe l'asi muameleler olmak- .. l6,66 kuruştan y · zurlodur. " J • lb k ltdır. llafta ikinci n kilo•n 38.61 koru,tan Son hatla içinde boruda io· teılir. Tuna sul•rı bin sene daha erın sa an tel ikine iaanmıya 
• rrı •ıa •. d mu•'.!' o lo le r i • Y" ~ 

0 
har• r ka b• bi rı ne i mal dan Y • ı•tı gı mı• ta h ki ka itan gor çi oi r m uame 1 •ıi ol mamı,tı r. EH- böyleçe akıp ııittikten sonra da mecburum Te bunan. _için ~ı.,. 

,..,ı a gösterilmektedi .~. ıl>l\rttt bulunmuştu. di~arıdan • yapılan maameleden ıen yeni ıinoir msheqlüniin id- Macar milJeti taleplerinden vaz ~akt~ .devam ed~c~gım. -~ ışıa 
~ Arpa Son hafta rooameleleri geçen bir kısmı borsaya kayt ve te&oil rakiae pekaB •aman kalmış ol. geçmiyecektir. ~~r ık.ı sca~de kabıl olabılece-
ooo hafta içinde borı1ad1& 552 cnne ki F k t L!-91l• 
1 

baft•ya nı'sbetle fazltt olmuş ~e ettirillyorıada muamelenin dıt11· maııoa binaen bunun piya1a1• Pariae aideneniz size Şan· .~ ~e ıoanamaz. a_ • ....... 
•• arna 2,10 illi 2 75 kornş .. ' · • gün eelıp ol cakt Kü -·k t lif •taıı d ı· • fiatlardR yeniden yirmi par~ bir rıda yapılmı,eı ve s~tışın vukoo ar:zrndan el'~el mn"mel• olmıya- zelizeyi, Romaya gideraenİ% Fo "! • a 

1

~·. çu ı ı 
Gn • ••lılmıştır. kuruş terolfö ka:r.d•dilmiştir. tari~ind• bonaya kayt •• te•oil oagı da tabiidir. ruma LOBdnya gideneniz, Ma· mkb.ede!erın t!tkıkı barp de-

•9en 1•afta 6DR çn .. ı arp• Alınan malUına!a gör• bu- ettirmiyerek ya borıan>n ıııüd•· Son günlerde ahvali hını- cariıtaaın haritas1111 göaterirler. m~ tır dıye !'-~n~orl O ha!de 
~uıu:nelesi olmuş ve fiatl.-r 2,25 d'lik balesi veyahut herhangi baııka yede görül.en tebeddüHUm incir Bu harita ile "Avrupada harpm 19iJJnectJuer cemdıdyeta ndızamnkameladın: 
lıtı 2 6

25 
sene pamuk: malısolö şim ı ~ , , ] k d ? l · b. b' ma e ne en onu aı 

ıneı ' knrnş araınndA. mua- ırayet iyi bir vaııyet arzeyle bir dfü~iince ile nizami hükmün mabıulü üz .. rinde icra eylediği o aca mı ır " meıe e11 ır ır· Muabedelerı· t tk•k• • • t 
e görmüttü. ı-ı • 

1 
· . lerile sıkı bir •urette alakadar· 

0 
e 

1 ıoı ıs eme· 
G mekte ve iJrak mer~imi miisait yerıne getiri mosı matlap faideyl te111r hak.lüoda buenıt surette d Ç k b h . h"h miz gayri kanuni değildir Mil-

h eçen senenin bıı b.dtaBJoda t . d t'k . d . t hk'k t t' 1 d ır. ün ü u arıta tas ı l 

t

••••oa ne,redileo haıtahk biil gittiği lakdirde geçen seneye emın • e:.e• ı rıo eyız. yap ığımız ıs ı •. ne ıoe• n e edilmedikçe &leşin kanlı Macar etler cemiyeti bunu alabilirsinİ• 
ene 

88 
nazaran bol wabenl istılısal Rıına ınaen palMmndan eR- bazı mıntakalarda şıddetll ınoak· millet· "kii t b 1 kt Macaristan cebri düşünmüıtnr. 

Dazınan borsada 19 çn· k" . . ' b' h I I . . d .. l IU ne U amıyaca ır. 8. d k , tat edilecek ve el<le editecek mab- ısı gı ı oranı a s:ıtJlmatH n um mahsul tizerın e mueesir M . t b k bil -1c .. t ır şey en ati surette emi11 
H arpa satılmış l'e fiatler 2•34 ıml kalitesi geçen sone mabsu muamelelerin hemen borsaya tes- oldnAu ve bazı mıntakalarda t ~.~~ras •Anın tusa 

1 
yu) lmu . kuvvete hiç bir zaman müracaat 

~ 2,5!1 kuruş arasında bulmaşta. ·ı tt" ·ı . h d A 1 d 1 1 e ı ı vus ryayı a ır a maz t . kf H . ·ıı b .ı\rpalarımızıo 
00 

çok ••tılm• liine l•ik bulunaMktır. cı e ırı meoı nsosunuo temini • eıen rüzg r ar o ayı•i e hlr Macaristan da Alman blokunun e _mıyece ır. angı mı et u-
••ıııanı ol,,..ıına r•ğmen arpa Palamut: m•m:•ht ticareti ve .Anadolu miktar mnhıolttn döküld~gü ve bir kısmını teıkil edecektir. ~n h;~~a .atı~bilir? Son harpte 
•lıt •eriılerl bir · türlü inkişaf s .. n hafta , ... ıınd• bouaya tacır erı namıno temennı eyleriz. fakat eıaıılı TO rekolte uzerine Almanya ile Avllsturya bir- ogren ıy,ımız ır şey varaa, 

0 
da 

edenı ka:vdettirilmiş olrırı palamut sa- Ze1Jtlnga4ı müeHir şimdtrik bir hal bulun- leştiği takdirde bundan istifade gel~~ek harbın Avrupa med.e~i-
arpa e~ekte Te İzmir bors~.11 tışİarı kentalı 331-44.8,5 kuroştao Pıyasa dorgonlagunu hn haf- madı~ı anlaşılmıştır. d k la ,. d l t M yebm esasından mabvedeceğıdır. 
ı · pıyaıası olmaktan her gun k k t 1 ta dıL muhafaza etmi~ ve borsay'" Havaların bugünkü müsait e ~cet dıo n yeBganeM ev el ha Hitlerinharp istedigvini zannet 
)Jr az l h ld el 452 kental tırcıa. ve en a 1 ~ .. carıs an r . azı acar ar u 8 k ... 

< a a uzaklaşma · a ıT. 
2191

37
5 

282 kuruştan 2512 ken- zeytioya~l muame~eei kaydetti- vaziyetinin saoaklarm mahsul t kd' d M . t Al mem. en endısını tanıyorum. Bakla . . . . .. . . a ır e acarıs anın manya O . d. d . . 
il tal kaba ve keııtl\lı · 185,25 kn- rılmemıştır. Geçen hafta da va uzermde yaptığı menfı tesiri tar E d t J . d ne ıım ı, ne e ııtıkbalde 

orsl\da halen en çok ınua 'b zitet bar .. ~ketsiz "eıımJ• ?.eytin· izale eyliyecegı gibi dökiilme k akın ala yuDubuverkmJeJsın Jea harbetmek arzuaundadır. HitJer 
lnftle ,·· b .. 

11 
ı·m"zden roştan 135 !Jı:ental refozdan 1 a- . " :ı ,. or uyor ar. a a a ı ı o an Alman . . k d _ d b"J bı'r· b ;..oren ma sn er 1 u · 3099 k yal'l'ı satışı olmaouştı. keyfiyetinin husule getirdiıti ?.a- M 1 · Al l Y•1 ıçıo oy ugu a ı I 

' ı akladır. Son baita zarfın· ret olap sat1~ yek ııiı en- e " acar ar ıse, manya ar an programa çok meıguldur H"tl 
ijl\ tala hali! olmo~tnr. Get;en sen~nin bo bıtftt\sında ran da kalan mabso!ü daha kudretinin tehdidile ne kazanırsa d . . t k k . ·. ı er 
b aaıı, n.ıiktan 6G62 <;nYala " b k"l 20 '>8 ·ı 24 96 fazla knYT"ell a· k b" e sıyasıya ı avrams ıçın fıtri 
•lig <>lınu~tor. Geçen hafi• 316,875 370,5 kn- oraya ı o•u ·~ ı e . 4 ' ··ı k .en ırme. ve il- bundan Macaristan• da bir hisse tabii bir his vardır. insan kita~ 

B 
1 

ro ... tan 2505 kental tırnak 20J,25 k~ru~ arasında fıa~larta 22 1196 ~u tme 9 ~.retıle teHH.ı edeceği düşeceğini düıüoüyorlar. okuyarak siyasiyata vakıf ola· 
haı·h o yekfı.ndaa 3893 çnv~ ı 2~3 25 kurastan 3417 kental kılo ınra mah :ı~ytıo yağı satışı knvntle soylenmektedır. Şu bale Macaristan başvekili Gömb'" bilir f k t f t ~ h" l dk 

1 azır malı olup 3 875 ıle - ' ' 3310 tesçil ettirilmişti. nazaren rekolte miktl\rında ııim- t h . t · M . t 
01 prat'ı·k abı.ar · ı rıt t

19

k·b~ m~ 
1

k~ ( kur . ' kaba vel75,5-195 kıırnştan .. . . . dTk . . . v e, er zıyare çıye acarıs anın sıyase a ı ı mum un 
ay . u~ arasrnda satılmış Te kental reıoz<lırn ıbaretli. Z('lytın Y"~1 pıyasau şım 1 1 dılı.k hır noksan göı ülmemek- haritasmı gösteriyor. Macarista· değildir. Hitlerde bu vardır." 

n1 f iatlerle 300 cuval tescil Geçen ı;enenin bcı lıaflasrnda dnrgondur. RAkolte hakkında tedır: nın eski ve yeni hududunu irae " - Almanya tekrar silih 
:~ilmiş ve 3,375 ile 4 kuroş O" 520 1118 ik.t_isa.di mıotaka . dahilinden Çekirdeksiz üzüm.. eden bu harı'ta hakkında fa .. la landıö-ı ve en kuvvetlı' orduya 
asında fiatlerle de '.24.69 çuval 658 kental tırnak 4 <A , lı b h .. & eıfl{ ' kental kaba 160·400 ve 423 keu· musaıt ve memııunıyet ıı ş a- Hu hafta çekirdeksiz uzum bir şey söylenemez. Gömböş malik olduğu ıaman vaziyet ne 

dett
1• s_atış kaydi le borı<aya kay- d berter alınınaktadı. piyasaı geıı.. h f dedı' kı"·. olacaktır?,. ı ı tal refoz 193- ~21 kuru' arasın a 1 y"·n a taki vaziyeti . 

t 
rı miştir. Geçen hafta sa- A 1yon b t " S Ih h d · ·· b k tlan hakla miktarı 10,808 ~u- fiatlarla satılmıştı. '' aynen mu a aza etmiş ve bor- - u mua e esı uç uçu u - Hitler böyle bit şey İs· 

'l\I o!ııp bu miktar kfımilen 4 Son hafta içinde borsayı' ol- İnhisar idaresinin mül>aye- sada her gön nz miktarda mua- milyen Macar vatanından ayrıldı. temiyor. u yalnız 300,000 kişilik 
kurıış ü . 

1 
•• tlakça fazla miktarda palamut ati\ başlıyacağı keyfiyetinin ge· ıneleler olmuş ise de son hafta Macaristan evvelce tabii bir kül- bir ordu istedi. Yalnız Fransa 

tn :işfii. zeı·ıoden nıname e gor· satışları ;escil ettirilmiştir. çen hafta nihayetlerinde piyasa- satışı geçen haftayı teoavüz ey- dü. Macar arazisi MacaristanıD ile Lehistanm orduları 700,000 
Geçen ijenenin avni baft:.ısın l'~orsnca nl:llrndarlarına yap· da şayi olması alakadarlaroa !emiştir. l:I11fta muameleleri aşa- elinden alındıktan sonra memJe- kişi tutuyor. Bunlara küçük iti-

<la 3
112 

ile 
3 43 

k ~ ıHll8ıDda tırılaıı tahmin rıeticAı..ıinden bıı memnuniyeti mnoip olmuştu. ğıda gösterildiği şekilde icmal ketin yalnız cevheri elimizde laf ordularım da ilave etmek 

f i&tlerJe 974~ ur~~ satı'ı ol- sooe Iımır iktısadi nııntakası FillınkikA idare bu hafta adilmiş bolnnınaktadır: kaldı. Bütün iptidai maddelrimiz Jizımdır. 
lnuştur. "' çnva palamut. rekoltesi 36,000 ton 0 • bazı ınüLayeııtta bnlunmuş ve Nevi Miktarı Fiah elimizden alındı - Sonu var __ 

CJ t 1 t f d tııı.lardnn num .. r çnvaı ....................................................................................... . 
"' o 

6 20 
g-ıştkli va · ı o nuum~tır. nuoa Hı nıımuştnr. "'0 n hafta bı" dayetlerı"nde b .. · !arak tahwı· n edildiıti ve Çanak- sa ıoı arı ara 10 an ııa v ... ... .. asgıırt azRmi k k ' 1 u 1 1 

:~ alıoıların mal mübayaııu bn· kale ınıntakasıoın da _ıo,OOO ton bir kısmı borsnya kayt ve tesçii 
314 

6,50 6,50 rağmen hafta satışı geçen lı :lf· Arpa piyasası İzmir için dor-
do•onda gösterdikleri istiğna mal yeti~tird i gi ve brnaenaleyh ettirilmiştir. .~aydolonan iş.b~ 7 

7 7,75 tl\ya nisp~tle fazladır. YE'ni re. gnn telakki oluoahilir. Bakla, 
.. 1"Yutile fiyatlarda oi.izi bir te- palanınt rekoltesinin 45,000 to- mnıı.meleJer yuzde 13 morfınt 8 293 8 8.75 kolteden Izmire getirilen ,.eklr · kumdarı, nobat piyasl\ları hara-
.. ezı·· ı b · 812 k"I ·· de 12 114: 9 133 112 ~ u göriilmiiş ieede aatıcıla-

3 
b:\li<'t olnoağı anla~ılmıştır, avı 1 0 Te yoz ' 9 9,75 dekıiz üzüm mıktarmın benUz retli ve alıcılar ~iıo..Jilik işti· 

rın fiyatı dti>ıürmemek hnsasarı · Mn· b ı ·~n Ltıgüııkii vaziyeti mem morfinli (87,5 kilodur. lı'iat IO 116•1/2 10 11,50 piya&ayA anedileoek miktarda hahdır • 
.ta . . -. a "IO 11 • •• l t · 11 22 ıttıL»z ettıkleri tedabir n . t ııııyan gör ölmekte ye morfın dtsreoeıi uzer ne ayın 12 12 olmadııtı Te b~len yiiz ııuve la Bir z~mRndan beri borsad .. 
eı .. nonıye e "f k d . ti' 8'ii9 !; Y it Cuoııe dahilden ir.alatı mnvak- toplama ve koru ınevaimi yağ- edilmekte olup yn ar~ a ışare ı yakın bir raddede Lalundu~n l!lisaın üzerine mnanıele olmamı' 

•teo dnrdorınaları iizerioe pi- nıureaz geçtiği takdirde mahıu- satışlarda beher morfın dereceıi O.eçen halata muameleleri anlaşılmıştır. Bu miktar hafta ve fiatler 9 · 9,5 kuroş araaıoda 
tl\aa e~ki haline •relwi~ ve ti ilin kalitt' noktn~ıodan geçf1n 80 kurut ol~rak he11ap edilmiştir. berTe9bi ati huJAıa edilmişti: sonuna kadar 200-250 çuvala kal mı' olmasıua rağmen ımn 
~attar geçen haf ~kı vaziyete seneye faik olacağı da Röyltın Şu btısaba nazaran yüzde 13 Neyi Miktarı Fiatı baliğ oldnğu takdirde yeni üziim hafta içınde 100 çnyaJlık bir 
;ca ~dilmiş ve lıo ıneyandıa mektedir. ' . . morf.i.nli mallarıo kilo~o . 10(0 nunıara çoTal asgari azami piyasasının Aguıto&un ilk haf· parti ıi1am kilotıo 10 koruttaa 
h raneRnııı Tiiı·kiye hissesine iıı• Şaraıtı şuyanı ırnyıttır kı, Te ymıde lS buçuk morfıoh mal- 5 112,1/2 7,25 9 tası nihayetlerinde açılacağı koY- moawele görwüştur. 

et eden bakla miktarrnı tezyit bmir piyasasırıda palumutno ]arın kilosu 1060 koru,tnr. Ge- 7 1~2 7,26 7175 ntJff tahmin ediliyor. Sureti Bazı ibraoatçırarıo möbayea-
:tnıiş olması keyfiyeti de f ;yat- ehemmiyetli bir mnkii olması- çen hafta borsaya tüoosr tara- 8 257 8 8,75 hnıusiyede aJ&kadarlarrndan yap- t" başlama11 iizerine palamut 
'rın llii . ·ı olrouıı na binaen horu dahilinde ıurf hodan el<len satılmı' 546 kHo 9 9~ 9 9,87f). tırdıttımız tahminata ı•öre, son piyaııa11nda da hareket me•hu6 

t ~memeıııne amı .,· . 758 k · f ti ~ " " • 'Ot. palamut muameleleri i9in ıfraz afyon klloso uruş 18 e 10 98 10,50 11,50 günlerdeki hararet üzüm mıuta- isede ynkarıda andığımız nçbil• 
~Sn katlar Tar ki ihracatçıla- edilmiş hir salon mevcnttur. tescil ettirilmitti. Geçen eenenio 688,1/~ kalarmda oü:.i'i tabrihat yapını~· muameleler boraad" yapılmamak-

tı" kttıı;~ tı· .k 
1 1 

.. Bundan iki iiç ay evelıine ka- bn haftasında borsaya afyon ıab- Geçen aenenln aynı L-ftasın· sa da hafta ı9inde yagan yağmur tad1r. 
b J e ı mı fl\rc a mi\ mu · • . . . U t u. d;'a.• etmi~ olfüıklarıııll ve ken- dar borgiln muayyen vaktrnde şı kaydettirılmemıştl. ynş :~u- da borsada yapılan ıaht miktar hararetten m~t~vellit ..,.~ pekçok Afyon piyaeaıu durgaodar. 
b~ erinto y1:1pılmı~ 8İJlarişlerio bo saloud" içtima eden palamut co maddeler inbisarının m. •· Te fiatları aşağıda göıterilmek- kor~u~an te11rı ,ımdllık izftle Uynştoruoo maddeler inhisarmın 

1iik lıir k • t . l alıca ve ııatıcıları He simsarlarına yaata ge9masi geçen baftB pıya· tedir: etm1,tır. . afyoıı möbayeı&tı Jzmı'r pı"y•••· 
~ "HHlllnl emın Te e- .. . :r•k eylemiş hnluııduklarına teaadüf edildiği T"e .alonda alel· 1ada mahını hır derecede ~~Y- Nevi Miktarı Fiatı Vaki tahminlere göro sıcak- sanda memnuniyetle kuşılan· 
r re veni . 

1 1 
d ıt uınl alım ve sahm mnamalelt1ri out durgunluğa izale etmıştır. numara çuval asgari azamt Jarın rekolte üzArinde teıiri yiiz . mı11tir. 

-... . • •ıpıuu~ er a ıoma ı.,ı . . . . . .. 22 "{ ıtı P\'ll•arnıza. yeni ahotlar çık· yapılmak iizere külliyetli Y~ . Fıatlerı~ mor~m de.reoeaı .uze: 6 10,38 10,92 de 1 ile 3 araaındadır. Böyle ol- Yeni mabınlön piyau1a ar-
•f1ılı t•kdirde önümiizdeki muhtelif palamut nümunelerı zınden tayın edıfmesı keyfıyetı 7 142 11,31 11,31 makla beraber mabBOl •imdilik ııana iotizaren inoı r mabıolü 

'-•rtaıar i
9

inde bakla f ivatları- te~hir olnndnğu halde son gtln· müstahsil tarafından memnoni. 8 l6 11,o 11,50 nefasetini mub•faza eylemektedir. iizerine mütMlea beyan ouoalmac. 
•htı hir miktar tenezzül · etmesi lerde bn ealonon bo11 kald1ğı yetle kabul edilmekte Te g~le· 9 ~3 11,70 11,90 Umamf PlgaMJ Vazlgetl Çekirdekliz iitıüm piyHHı 
~lınılifinden balH1fldilnıektedir. görülmektedir. Bnna mokabil oek ıene i9in yüksek morf~nli 10 1A1 12,4.8 lS,26 Umumiyet noktai nazarından eakio n tabiidir. Yeni mabınl 

,, 
on 

'-•lrıd• 
"Hı·J~h 

Ptımuk .Ali pa~a nıeyda111, Yemit 
9

flfflSt mal yetittirilmeıi e1babınıo. ~ım· 11 18 1( 14. İ•mir ihraoat etyaaı piya1aıı üzerine plya11a "9ılmaeı keıyfiyeh 
hı&tta Jftiude 1 ... m!r t•or· 4'h•rı nsair bir çok yerlerde diden nuarı dikkat Te ltı.bare (~S normal olerak #kabul olonabilir. bir gün meaele1i haline gelmi' 
yapıln:ı, ·•ll\U pAmtAk kfllbor kalbur nUmooelerin bir ahnma .. nı illt~ oylemektedır. Soo laafta .maamele1Hi Mki• Bagday fiyatJan eoo giinlerde olup piya1a a91IJr açılmaz muh-

lc
. , ~rı .

18 6 
.. .

1 

ınaıtazadan diJer m•l•HT• oak- .A.l&kadarları t.raflOdao yapı· T• tabff g99mı' M fiAflerc1• ı• kö9tik terelfüler göıtermi' ve terem luuilerimiı:e faydah ma• 
ı ıoıtu ıY • ,, "'"'ra, ,.. ,.L. 4' ı.tt . 1..ı.-JJ. .2-, i1Joı ki · iedildiı?ine tttsadftf ol•••JH. I•• tabmielere aıit'• ba HIN .-a· yH aya •ıtpetl• 1ny-- -- llale• plya• .... efföe meyyal ltlınat nrme~e 9alısaoA1tur. 
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E ~sırtncı K•s•m - - - ~ Şimdiye Kadar iki Yüz Aza-
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~'nknı lıuıılııı ı seThest hıra'k- bile.. . Ynn; bliyle bır f"ınır der- lstanbuldan Yazıbyor: viski rezaleti tahkikatını yapan 
27 

y l .. 
nu., ol~R) <lık ı>roleınrya lrn b - bal yerıne getirılemez. Bu sene Istanbulda açılacak Parlamento tahkikat komisyonu e c~n 
rı kl·tımııflen oir mal!ıı Çlkaıa- Znhit duyclnl<lnrırıı meyd:rna olan beynelmilcl ParJamentoJar reisi M.Gernü da, murahhas ola- 365957,5 Eskı satış 
nnpıc11kfı. JAenin lıaldı idı. Ada- vurııınmakla hnaber ı~;yo onan konferansı için, her Pazartesi ve rak gelecektir. 365984,S Umumi satıs 
Jet lıızıııı 1 raf ta iclı ama ! Jenio no ka<lar kızdıJ:,ıırıı ıuılıyordn. Perşembe günleri Dolmahahçe 24 Eylülde Yıldız sarayında • ') 
)ı:ık!ı ıuı. Ve onra hı.z, Ooka' - Ne yapnbilcCf'ğinızi tfü. sarayındaki hususi dairede top· açılacak olan konferansa, iştirak Zahıre Borsası 
11111 ıcvkallldo alfllııyctlerinıı: şüııdiim. Ben saat ye.tiye doğ• u lanan Türk gurubu idare heyeti, edece'lderden şimdiye kadar tam 
ile alt•yhınde idık. Dıkkat etme]; bırirıi gönderir, babt>r alırım. dün gene toplanarak bazı haı:ır· 200 azanın listesi gelmiştir. Çu. Oin i 

Ç ,_ · - 686 Hn,.day lftzıııuhr. \ ımtlıki paroln ıııclir. ı ... ıp gıtlı. lıklarda buJunmoşlardır. Konferans memleketimizde n 
ı. ·- ı 465 Arpa ::>nco 1 lıt ilUJi ,geuışletıuek -vo son- "'iyo ı~nto or<ıu: Konferansa ıiştirak için gele· olacağı için, bu sene davet va-

ra <lerınleştirmek, Lenm rlerlınl - ~ılr\bJnrı tcs1im ıetnıc'k ıcek 37 devlet munbhaslanna E.ifesilc mükellef bulunmaktayıL 8( Bakla 
-c Hiilüıı iktidar sovj etle re Te- niyetırı<lc misıniz ., oturabiJecekıeri bütün otellerde Iştirak etmesi mukarrer dev· 69 Knmdan 

üzüm Sahşları 
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.&oeatesi: Birinci 
don Telefon : 2674 

Doğru /stanbuı ;;:, 

EG , 
Vapoı n Perşembe sal 

orı yedide kalkar 
~204) 

Doktor 

Kemal Şati 
Memleket Hastanes1 
Dahillge Mll1Mau&81 

Mınayenehane Birıno.i Be1 
ler .sokaı?J ın:omara ;36 ~ 
ton ıl956 

Evi Karantina ıl.ı·awvııy tJ. 
desi karnkol knrAısın<la N°~5 

rılwelıdır > <lemcdi. - Vazi.reti nnlnmağn çn1ı-:ı· yüzde yirmiden yiiıde kırka ka- letılerio hepsine davetname ya· 90 .Fa'Baly.n T elefon No. 25 ... 
4 25 (36~) 

- :Eakat hiç lıır vakii: c 1k- yorum. 1 lk örıco Hanken'ya gıt· dar ucuı: fiat temin edilmiştir :zılmıştır. 61 Melez 
tidar l\lenşevı'k'le:re verılrudıuıu ruok icap ed e r. EntornaHyonnlin Beyodmild Parlamento!ar Cevaplar peyderpey gelmek- 22 Haşba "'l 50 ••••••-1111111!1111!!!11!!1!!_.~ 
lle (h•meJi. Hiç hir 'l'aziyet si istı <lil!i n ıliı .A CHlıa 'her şeyden birliği Türk gurubu reisi Necip tedif 280 Pa!famat ]5{) 292 60 DOK.TO.B 

2 50 ................. ~ 

Jablanmızı m•"•Jeı.e Tcuırnae cvvtı l, Qınin birlığiııı toruin için AH beydir Şımdiki halde Avru Murahhaslar için, gene bey- 800 adet Kuzu d. 30 
blZI wnı..r edeııwz. .H iç uir o- n:ııı:ımnta,gın OIODSlllHlırn istiJıHlc pada bu'unnıaktadır. Fakat Ey- ındmilel bir anlaşmaile muhtelif 22 kf. Yopak 86 50 
hep. Çiirıkü o ıakdiır<lc ihtıiHil mi 11tınek istiyoı · U~lki Jo, prn·Jh'.il ıiptidatarmda Istnnbu~a gele memleketlerde yolculuk masraf
kayhedılmı~ 'Ve yapılacak y.. pagnııd .. vnsıh~sılo şımilı d eınok. ce tir~ lan üıerinde umumi tenzilat ya· 

lçer•yc ikiiçülk, dık yiirüyiişlü, ratc;u. olan bu ibtilfıli bir so~ya- Konferans 24 Eylülde topla pılmcştu: 

........... 
Dahtlt Hastalıklar lıemtın Japona benıiycn bir za- list ibtiHi.lı 1ın1ırıo ,getııml•k lrn· nacakhr. Koo'eransa iştirak ede Fransız hgkiimeti, kara ve 

hit gtriyordu. SolRmlaşhlAr. biJ olncaktır. cek oian Japon ~urablıas heye- deniz yollarında yüzde elli ten· EfZUfUDl8 Oagru ilerliyor Hashllar:~~~:~~~ı öıtleaet 
- Ordu :ynrım &1'ate kndar QcJı.: tinin listesi gelmiştir silat yapmaktadır. sonra Beyler_ 'Haot tms11' 

hn radıı olacal~1lT, dedi. S1U\b1· -Şan~al eki öJdürrucH.dedı, . Her murahhas heyetin listesi ltalya, şimendiferi erinde yüz- l~rzurnm, 1 (A.A) - Yeni in 
ı · ı kt 1 s· ll" 1ar sohnıtın cls . ~ mız el•eik. Bıze ne !ı:adar sil:lb lüyo: ge'medeo eYveı, lstaobu'a biJdi· de eJli bir ucuz.hık temin edil- şa ec 1 me 6 0 an ıvas - JJJr7.ll- No. t 2 .. Şifa YurGU"""" 

vercbi1ireinizV - Şaokay ,ek. i~i biz~ ora- rilmektedir. miştir. rum hatt1nın Er.zorum güzerglL- kabul ve tedavi ede' 
Çen aşagı yukarı dolaşıyor, ftrft kadH mrnttırm":z '.Z"ı n DevJetleria mucabhas heyet- Romanya fimendiferlerinde hını ve istaıyon mahallini tes- TFLEFON ,.o .. 33Jt, 

Katot be.kli1or<lu. bunu yttpmaz dtt . .Z1\t~n lftneak leri arasında dört beş kişiden yüzde elli, vapurJannda yüzde vit ~tmek iizerc, şirketler Jkon- ·---~•c;ll· .:...'u.· mİC•l•UllİI) -··--:~. o 
- l çi mHıaJeri ailablı kal- giimı·iik gnlırlerrne buıjavn ibaret olanları bu!uncluğu gibi yetmiş bet indirilmiıtir. trol müdürii Te .Nafı1a Vek41et1 ':ılllm __________ ,,. \in 

11s.hdır1ar. z;nin kendısme yap c:ıgı paraJ1ed:, on, hatta yetmiş kişiye Ve memleketimiz, gerek de- ba~ müfettişi gelmi~ler T• tetki- Dr. A'ı• Rıza ~· 
ZabH: yardııntarıaa dayarıaral{ lııırıııl kadar olanlar da •ardır. niz, gerek kara yollarında keza katta tınhınmnşlaTdı'I". j oq 

- . l'ekJitJm, Hankea hükft tutunması kabildir. Hıılhnln l>ıır l · E.n .kalabalık murahhas .h~yeti yüz~e em tenz.ilit göstermek- u. ... ~ 
metı de nıntabık kahndıktao juvzi boşana para VCl'IUe7 .. Şan şımdıkı halde Fr.aosanınlndır. tedır. Talebe Velı"lerine IMum Vı Cern_ hi 11111 
eoııra, yapılmı tır, cevabını knyşekie onn JUJrası.nı lm~Jan japonyadan t•edi meclisi Memleketimizde aktedüecek DUY 
'f'e.tdi. oçnrulwu~ .komürıısllcrlo ü<.ltHllO- meb'asao azası bq te ayan azası olan beynelmilel parlamentolar ltk veya orta mekteplerde HıstalıLlan Mütahıssd 

Kıiyo Te Çen giifömaediler. ıi ııô.zrnıdıı·. murahhas oıarak gelecektir.Fran· konferansının en şayanı dikkat okayan ve her hangi bır 1 
- Tabidir ~tmeniır:i Tica ~)en: sanın yetmiş kişilik mu ahhasları ciheti müzakerelerin cereyan <lf'rsten geri kalmış çocukla- Raştnrak KesteJli oaddl' 

ederinı. - Hüeün huınl:ırn hiç bir llf arasında, pek müb:m sıyasi şah- tarzı ve hangi beynelmilel içti ra der.s veriHr ve imtihana siode 62 numaralı moayev" 
Kiyo telefonu e1i11e nldı. ei>_yleıneınck içrn Jiouu~ıuuk dor siyetler 'r'ardır mai sisteminin buna esas tutul- yetiştirilir. hanesinde her gün saat 8 teO 
Qen hiddetli~ Jer. Buo!acdan' on yedisi koufe · duğudur ~'erlii sınıf etmiş talebe sonra bastalarıDil kabul ecıet• 
- Hatta emir.. dıye baş- Kfttor: rausta rey hakkına 5ah'p esas Pariamento?ar :konferansında Jer yem sene dersJerfoe ha· Telefon: 2987 

larlr<0ıı _ Sna canım, deıh. "'nnk.ay- murabbastn. OjğerJeri de ıkon milletler cemiyeti sistemi üzerine zırlanır. .Muallim derslerim S 7 (248) 
Kiyo: şeki merkez konu~~ııuıı ve Ju~· feransa iştirak ede~klerdir müıakere cereyan edecektir. N evlordo verir. 1sı1yeolerin 
- Pek arn, diye bağır<lı. olmazsa JEuterna j 'omd mo,- b- Fransız murahhaslarından Yani Fransızca, fomlizce, Al- N gaz temiz idare ruüdüriyetı· A.1 uıaııynoırı J'ulımgoo daröl 
])1n-1l1"yordo Katot lk"ınc"ı t • L k b' o' ~ ıfltt nıüraorıatlnrı. 1 5 fu"'nnnll Tıp "aku"' ltesi · lııısıtıı:ı mil aade j olmakıııv.tn o uzu ayan azası, ıur ı me us· eo-z; • 

mikrofonu ahlı. Sonra ikisı bir- .. ld.. k t bb- .. u L ~ lar meclisi azasındandır. manca gibi üç lisan üzerine nu· ':777.77.X7J.7J7.Z7.Z7..z7...7..z7.z7.n muavinlerinden I' 
.... m 1 krof onu yerlerine taktılar. ;ID~·i~=İ• :~.ın::~o :. ! o DllRCa F ransanın eski Maarif ""-•m tuk~~··:ö;:~.~1:::~~~- aka- - Gnö z llT a bibi o r 1 o em·, r A 1 

Kıyo: - Sonu Var -
1 
M Rustan, sabık elçi1ernen M. 

- Pek aHi, dedi. Fakat efrat •t-181 •• A B b k l d binde digv er iki lisana tercüme l f K ~ 
beııüz harp safında bulunuyor. Muhafız Gücü Mn~~ım:r;,aj~·.;:g:no n::1~::n:.: olunacaktır. ut u ır ar 

- Topçu bir az tlOJlra bu- c d 1 e t ' Cı'lt Saç R .. engı· ve 
B • ·Lı '"'l sosyaJist liderlerinden :\1.Rönodel enevre en param n ° ar ' ' .. 1 • , -I 

racfa .:>lactlk. 181& etçı er ı ıJ 
gelecek Frar. sız murahhas heyeti birliği katıbi umumiliği bürosu Be souldu.x-u ve tenas -Ve •onra zırhlı treni göste- Ba•6.n Orda•a Fi _ 

rerek illiv6 etti: D ~ arasındadır. ile stenograflar, katipler de gel· Memleket hastanesi göz lastahklan nıütehassı 
_ 0 zaman bıııılarla da ko- Gidiyorlar Bundan ba~ka Fransada Sta- mektedir. ha1rtalıkları mütehassısı: Muayenclı ırnesiııı Hiriııoı 

J S Jr..hl Gıreson, 1 (A .A) - Muhafız lkinoi Beyler sokağı .No. 65 l'eylcr sı' n eııın sokttttında 26 
.zumozu paya ırız. J u ara .ge· s t ·ı·k A d d > .. ,., 
lj 1. ..k tal k gücü hisikletçi1ori dün saat ] 6 cln epe Çt t 1 y ın a Tolefoıı: 3055 llOllllll'alı huımsi clairesırıt' • nce: acaua "J ara yarın u f:l3- • 

k d . -1 h t 1. el b' ' ' Gıra ona gc1Uı1E>r. Şehırderı on 2G-26 h: 3 s 7 nakletoıi.,tir. (il 145) h S_J ına ·n nr sı a ~ ım o e ııır ,. _. 
mısin . 11..,evkaliide ihtiyacımız kıloınetre uzakla he1c<1iy ' O. H. ftl Lt M 1 1 f • S •ı 
vnr. Naokiıı Uzerıno yliı iiyiişo F. Helkevı rei lNİ j n<'l :ırrıın 11181 BP ezun an ncır ergı ere 
del'anı ediyoruz. kumandıını :re memleket ııpor K f y 1 At 1 

-- Sıl(1hların ysnsma:ın faz· cohuı tM·11fm.tan karışllanrnış ooperati apıyor ar 1 tyOr 
la ım geri nlabıteeeğiui zannet- şehre ginrken •liT bölük "ker lı.mır Supctçılıl · mol\tolıi ıme- Çitle~;,ik Ağaçları 
.nıyorum. ve ha1k tRnfmdan ksrşı1an- :zunları yıı iiıiim, doınnl<'~, kum ihya Edilecek 

- Niçin'! mıştll'. ÜY.üııı ve iocırlerhDJzı ~\'kctmck Aydan 1 (Hususi) - Kemale 
- Qii111\ii lıhtiin komünist- Rnrada şeb1r namm:ı Güçlü· için memleketi o, ıbtt,\ aci olan gelmiş olan lncir mahsulünün 

er silfıhlnı 1111 ıeslıme razı ol 1er reisine 1ıir hanım tarofından sepetleıi imal etmek Uzero ara- sergilere ~onmasıoa baıJanmışbr. 
ıyacaklnıılır. güzel bir lıüket "Verilmiştir . Jarında bir kooperatit projesi Kurutma amefiyesiode inçirferi· 

Jlaııkoo
1

Jeu emir verilse l~ieik!etçı1erimn; yarmld per- haz•rJamışiar ve yılftyet maka- mir.in nefasetini -:;ı11hafaza içjn 

şeml)e günü Orduya hareket mına vermişJerdir. Proja teıkık en küçük ''edbirJeriu bile abn-
edcceklerdir. -

edı imek ii~ero Izmir ıuuıayi mii- masmda ihm~\l j!Östcrilmiyor. Bu 

Bristol Oteli 
lstanbulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
Bl'Dl•stol Otelı· . Tep? başı l>a lıçe i ka rşısıdna 

.. Halıce ve Marmaraya nazır 
bav11"H hır yerdedır. 

Bristol Oteli: A ansör'ii, h er otlnsınCla sıoak 
onk oyu bulunan banyolu 

oaa:1nı h:ıvı lstımbnlun bii riıı <:ı emıf HH~ lrnnforhı bir 1>te1ic1ir. 

B.,.ı·stol Otelı· . 1mt1ın ra1ı_nı1ı~1nr_rnn illiv~-
, 

1 

• t en en temı?. bn ınle otchdtr 

8 • t 1 Ot ı• • lzmirli!er in 1m1uştok1nrı bir 
rıs o e 1 • mülakat yer;d;r. 

Dl.kkal . Fıyat basu anCla lliri tet oteli Mitiin 1 
• birinci s1mf >0tel1erclea 11e'Qzdar. Yatak: 

ieretlerlnde yen; fe'fketaae tenzHAt yap11mıştır. 
1~i6 {'192) s 6 .. 

feUışlıgioe havale edı imiştir. sene havai•.- pyet müsait git
lzınirdc senelerdenberi mel"- miş ve yağmur yağmamış oldu· 

cet olan scpetçili~iu hn suretle ğundao mahsul bu sene geçan 
tcşkilatlı.ınması ınoın!ekot i9iıı seneden daha evvel elde edile
çolr hayırlı bir tP~eltlıii ~ oldu~u cek ilk.parti geç.en seneye na
gibi mekt~p mezunlar. için d" zaran on beş gün evvel lzmire 
h"yata atılır ahtmu hazırlan · gönderilecektir. 
mış bir jş bula!'akları içiıı ehem- 1uran Ya# Fabt'.l.'casının 
ınıyet1i lıır igtınat noktası ola- 7 t?febblllfll 
ca1'tır. 

lzmir Turan yag fabrikası Oumburıyat l{1z :En~tifüeü 
ınüdfü ii ayni zawa)ıılıı Sepetçı- idare müdürü hacı Davutzade 
lık uıektebıni <le idare etme'kte Rahmi beyle mübayea memuru 
oldoguııdan bor ıtn mektebin M. Emsi Aydına ğelmiştir. Tu
mubıtelıf ı*lel'i ve bıllıas~a bo ran yağ fabrikası muhitimizde 
koope ratif işı ıçin nl k tuhu· uıa- hudayi nabit yetişen çitlembik 
kauııttırı ıniızalıaaretıuı temıo et- _ _ 

k · .11 k ı · areket agaçlarınm tohumlarını mubayea 
ınc uzcro .aıı ·ıuaya u 

t ı.t .ı edecektir. Asırlardanberi hiçbir o wou ouır. • 
işe yaramadiğından ıhmal edi-

Hırsızlık len çitlembik açaçtarı bundan 
O iizolyt-lı tramvay caddeıin- sonra ihtimamla bakılacak ve 

de eazacı Eşref beyin e•lne gi- bu mlbayeat mmtabsillere yeni 
ren hırını 205 lira para ne bazı bir kazanç membaı teşkil ede· 
eua 9"1mıştır. • cektir • 

'°E.::m 1 Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN TüHKÇE PLAKLAR 

SEYY AN HA~IM 

Al 1769 Yeıll Melek ~"'okstrot 

unutma Beni 'lan~o 
l\lAHMUU.11: HANDAN HA ı:'IM ve ~iUSTA"fi'A HRY 

A lno 'Fikrimce (Duet) 
X MAHMURE JJANDA!v HA!v/M 

Stlh Atır.8m J(ucat]a 
MÜŞERREF HANIM 

A 1771 Hllsegln Türkü: Sevda beni 

1 Hicaz Türkü Bakınız Şu Geline 

Aı 1772 
ZAHiDE HA "iM 

Şu datJın ardında Siyah duman var 
Türkü uzun Kavak 

SUHE Y/,A BEDRi YE HA!vlM 

A 1773 begoğlu Güzeli 
1 Mahur Şarkı Sazına tel bağladım 

HUSF}'ıfv H ÜS!VO BE Y 

Ax 1774 Nefes 
SeugiUge Ninni 

~ 



f'eni Ai.t 

imzalanıp Amsterdamda Tiirki· 
ye konso!oılogonda 2 M"Y" 
1934 tarih • ., 1529/81 numara 
ile vize olnoan zabıtname maoi

tını · binoe bir müddetle mokAyyet 
ltneıırdE\ Birinci Kordonda tmsntı saireden leh ve aleyhi· olmamak üzere teyit olunan 

V e Y3 f1Rn müeeıccel [Nam- mi.zdeki hiitiin dııvalardan do:a- vekalet ve mezuniyetimize bina· 

lırnir Sicim Tıcaret Memurlu
Undan: 

Pey ~Olfihap Stenkolen Maç yı 1'iirkiye Oamburiyeti, s~lh, en wezkdr şirketin Tiirkiye aoen 

fnir · Eiendrik Van Derze Hliye ve temyiz mahkt-melerıyle taları sıfatile hareket eden biz 

11 Mtobesi] için tevkil edilmiş hütiin mecli~ vo dRirelerin her aşagıya imza koyan Şarl Raoi· 
ıı6 l' Hışın R ecio ve .Mile bir kmm ve clnecesinde vonoviQ cOharls Radziwono-

ke 0lHız ile beraber müşte- dava eden ve edilen ve uçuncii wıc~ > ve Abram G. Roıtınan, 
n "'" zı · J <l . RI] · 1 ınza etmek ii~are ~ahıs V«' itirnzii gayr ve avaya 'l'iirkiye onmhuriyeti dahilinde 

611" •ar ~lıottinin Ye miinfo- dahil sıfat ve yolları le hidayeten, Atrketi mepbosenin Tiirk devleti 
Va . b l v 

'kkı ~ ?.ıırnzl\ ıelahiyetile de itirazen, iadeton, tas 1 ı:uı mo- ve bu devletin muhtelif daıt"e-

~abifr f 

·' 

Qnduk~evkı beyin vekil tayin hakeme ve mnbıuınma ve miira· lerile olırn mii,ıasehatıoda şirketi 
katet at,na mütedair iki kıtn faaya, şirket aleyhine ikama t"msil ve ~lelhnıms hiloiimlo 
etaddrıanıe ticaret kannnnnnn oh:nRhilccek hila istisn.L her idari ve mali işleri temşiyet 
CıJı 1 1111tl1H1U:H\s1oa tevfıkan tiirlii davaltHda şirketi temsile, etmek için fstanhulda Hücla

ıt 1255 numarasan" ksyt Ye yemin vermeğe, ya kabul veya veo<ligar hırnırıı.la 31 ııurnara<la 
EVET, FAKAT YA İKİ SENE"'s oNRA? 

1 l~~ıldıJ?ı ilan olunur. rcddetmeğo. şahitler ikamesine ve mezld1r şirketin idari müşa-
1 .1 kıta vekaletname ve dinJenmesioe v-e reddine "" vırı Hal<kı Şevki ·heyı vekil 
ııııır &i<ıılli tioftret memnr- her türlii evrakı kandi imzasile tayin edıp ha hapta biloiimle 

f1yat_ı gaye( ucuzdur diye bugün alma1< ıstedİgıniz t::lek

t(il(le soğutma doJabı yarın ne olacak ? 

10ğn resmi miibürü ve tanzim ve takdime tebliğ ve vek:'Heti celileler, hiikftmet deva-
tr H. J?ebmi imzası tebelloga protesto çekmeg"' ve iri. idari komıııyonlllr, ticaret 

Oikkat1 ed_ipjz ~ ~ • ucuz bir fiyat ekseriya iyi ve güzel br,, 

'cins al~roi'!f değiJd~\ 

s.:0rnı ~ t evıoiye No. 8tH 1 cevabrnı vermeJ?O ve irnıa ve miidiirıytitleri, gümrük daireleri, ElektriJsle sotufma doJabınızı kısa- bir müddet. sonra tebdfl 

" nornaraıo: 996 fl\ZI v., mlihtirli tetkike ve maliye idareleri ve tahakkuk 
,. erkezi id.. · R t d d ~tJtiktaba, miimeyyia ve ehlihibre memurlukları, itiraz ve temyız 

etmek l!'ecburiyetir)de bulunmak tehlikesine maruz kal'"' 
• 

''il li . nrtısı o "' anı 8 
'ilen •rnloze Venotslıap Sten· ve vukuf ve hakem nasp ve komieyonları şurayı clevlet ve 

~mayınız:;, filr .Karar vermezden evvel ahpaplarınıza danışınıi_ 

"nd Maçbapey W. Hen<lrik tayin ve azHno ht\kimlerden saroti umuıniyedo hilaiatiıma :fieps_i Q_e ~gidair:e.!! çjddidir diyeceklerdir. 

taba erze cNı.~mJooze> Venno- iştikRya ve azayı rrıdde, davadım kalfei makanrntı idariyeler huzu-
p Steerıkol u t h W feraırafa ve aharııı feregıltını rnrıda mezkur ı;ıirket namına 

~lldtik en ~a s appy . " b '< 

. .Şjz 9§' P!jlau glljj y·~P.!1:1.!Z \'e Frigidaıre t.eşkilatma·muracaat 
1 d·- ·°:;a\_°' 
e '"'"~ -'lı Vanderze nam Holırn- kabule, ah:uın ıfliisıaı taJe e, ispatı viiunda, her nevi istıda 

it '.I.' anonıın şirketi tarafından korıkordato aktine ve alflybine im7.& ve takdıme, her nevi ıuu-
9 t e.nırnnz hin dokuz yüz otoz it.imza, ıııindık ve muhaeıp tayin ıunelelcri iıuzaya, her nevi meb
b~tıhJi vekaletname mnoibin· ve aziine, ıtlitMa mtiteathk bulün Utgları ahz ve kabza olbapta 

•~k~~!ero verilen ve bu 'irketin ışl~ri yapınağn, ihtiyati ve iorai ibra ve makbuz senedi alınağR 
irrtıi de heyflti nmnmiyesioin bacız koymaga, lrnlılırma.ga, ve nrmeğe, tnruku kaouniyeyc 

ftı~ d~eş Niıum bin dokuz yüz ılamlarıu ve kararların ahlcfi.un· ınÜraoaut11, makamatı idariyen10 
lll~rıı 0 tt tarıhli içtimaında im· nın tenfizini istewege ve iora her <lereoesın<le ıtiraza, her 
orıe t Amiılter<1amda Türkiye dairelerinde takip ve ietintnoına türlii sureti tesvıyeleri yap

Cfftt.ı Moteı ••.,.üiJil 

ı Ok 0 0l'llıı~unoa. iki Mayıs bin sulh olronğa, . avukatlar tayin, uıaga, mukavelelM akte, akdı 
birı ~ı YÜ7. otuz dört tarih ve a.zil ve diı:?erlerini ııasp~ mezon tınlha, her nevi vergi lıarç 
bir ıeş Yüz virmi dokuza otuz olmak ii?.ere ealı'Hıiytıti me7.kilıe · ve resimleri itayı., bıınluı te
'ltır 1529/31. numara ile Vize ye binaen vekili mnıuaileyhi· dıyo mükellefiyeti veyahut mik· 

!tıtı~ıın Zabitname mucıbiooe bir mine her tiirlü ııaUlhiyet ve nıe- tarı hakkında milnakl\ŞI\ ve iti
'~er detıe mukayyet olmamak zuniyet verdik. işbu vekalet an- raza ve i~hn vekaletnamenin 

l e e teyit olunaıı Vekalet cak mnrnaileylıim iiç vekillenlen ınevınnnn teşkil etmiyen husu. 

--~---~~ı---• Al Çc1cuk Hestalıklan l ıtr . . .... ,,.-: ~- ::. .: . . . . . . .. : 

-~ 
Oiell 1\1ütehassısı Osmaniye 

Doktor 
~İt~e~lloiyete binaen mezldl.r biç de/,?ilse ikişinin hirlikte miiç- sata aıt olsa hile Türkiyede hil-
ları tın Tiirkiyf1de Acenta· teminn haı-cketle koymuş ol<ltı~u ciiınle mahkemeler :leli veyR Ali Aga~ hiı sıfatiyle hareket eden iuızad3n dolayı şı rketi melılıuse idari makamlar buzurund" ma
-....e aşağıda imzR koyan ŞarJ mesai olmak şartile ita kılın- rnzır,ikir ı;ıirketin leh ve nleyhiue 
.u ta 01 '( İkametgahlarını Birinci 
,.11V " 0 noviç ObrleB Rad· mı~tır. ikame olunan her ne vi davaları Ko.rdonda Tayyare Hinem1'eı 
l{f)tono't'İcz • ve Abram G. 21 Mayıs 934 ta ki he hoıııu&atı sai reden leh 'V(' civarında 222 Numaralı eve 
t..·

1 
.~acı Airk"'tı· mebhosenin Iz- Oalatadıı Hiidavendıg.'lr ha- ııleyhiınızdeki üütiin davnlurdıuı ...,. r~ v " nakletmiştir. · HastaJıuıuı es· 

id .. eki ı:ıubesı"nı· ten1ı;ı1·yet ve nıoda hirinoi kat 8 32 33 nama- tlolayi Tiirkiye cuınburiyetinirı 1 lk' ,, 
.. "i v kisi gi >İ ınoi Beyler soısa-

te etınek ·· t · .1 Ks.r rl\larda mezkur şirketin vekili sulh. ashve ve tenıyız mahke-
•ıhk uzare zmırue - • J gıoda 84 Noınnralı wuaye. 
otr adi\ makim Edvar Haafi omnruileri Ş:ırl de Racivonovıç weltırile bütün meclis ve saire- nehanesinde kabul eder. 
•ıtnı cEduard Aliotti > ve Al · ve Abram H. Roitmırn inı~al:trı. lerın her bir kıRım ve derece- Evin Telefonu: 3053 
• n!·ıtktl\ ınnkim Rişar Reoio Oknnap anlatılan bu vekalet- sinde dava eden ve Ollilen iit:iin· Moayeııebaoe Telefona: 34.52 
İle '~har~ Rtıggio , efendiler name altındaki imzalar şalııı? ve eti şahıs itirazı gayır ve davaya H: 3 (

2
0ô) 

ll,
611 

ıınırde eakioe MatmRzel hüviyetleri dairece maruf Hıt.m- dnhil ve ıııfat ve ~ ollRrile bida- -•:••••••iılııl.ııliiııiıım•a 
es ':r loze •e 11.Tot,,lıap Sıenkolen .l\laç· ı· t . ·a<le · ı tal'\ . opuz ancak işbn üç zat· • ı.' "' yeten, ı ırazen, emyızen, ı · mı e ve tawme vermiş 

lnıı 1kiai birlikte hareket ve hapey w. Hendrik Van der. ze~ ten ve tasbilıtm, muhakeme ve muza beyan ederiz. 
itıe ~ etnıek üzere atideki şera· ~irketi namına nkili nmamılerı mnh:ıeıunaya, ıuürafa1Lya, şirket 21 Mayıs 934 
le t ıınir şuhe~ioi vekil nasp Şarl De Radivoaovjç ve Abram aleyhine ikame olnrıabileoek GalatRda Hüdavendigar banın 
~eti ll~in eyledik şöyle ki: Şir· G. Hitman efendileriıı oldoga biJ;\ iatisııa her tiirlü davalarda da birinci katta 82 33 nnoıara-
tııll•tnııi~ tzrnir şubesine Rit tasdık kılınır. 21 Mayıs 934 şirketi temsile, yemin vermeğe, !arda mezkur şirketin Vekili 

~tneJnt Mührü resmi dd t g h'tl etllıe•- ~ ı tioariyeyi ifa ve idare kaLul veya re e me e, şa ı er Uwamileri Şarl Racivouovin ve 
1( ü J'eyoalu lıeQiuoi noteri k · dl lenm .. sine ve ~ 

~tı zere tediyat yaprnaga ' ~ v i ameaıne Vfl n " Abram G. Boiman. 
car• nlo:ıaga bankalarda hesabı imza: lfalim reddine, her tiirlü evrakı kendi 

}~:n~Çlllağa ve tespite ve baki- .No. 86.t~ imzRsile tl\oziro va takdime, teb-
t~rı·· alma~" ve vermeğa, her Bo aıurelio dRirede wııbfıız 21 lig ve tebellüj?a, proıesto 9ek-
llletı'1 tneHuat, para çıkma ve .llayıs 934 tarih ve 86411999 meğe ve cevabını vernıeğe, y!izı, 
rıeaa~za~ yapcuaga, her türlü ıe- oomaralı imzalı ııushayl\ mata· imzB -re mührü tetkike, iıtikta• 

Ukonup anlatılan bu vekA 

letname aıtmdaki imzalarm şa· 

bıs ve hüviyetleri dairece ma\'of 

N amlüze V ~notıııhap Stonkolon 

Maçhapey lV. Hendrik h-tr 1 tıc·ariye, poliçe, emre mo· bık oldo~u taAdjk kılıoır. tıe, mümeyyiz, ehli Libre ve vu-
er 21 Mayıs 93-i t · e 

Cirov- 86Uedat, çek ve ıaireyi r kut ve hakem nasp ve ayıo v Der Zee şirketi namına vekW 
~6k:1 a, hertfö·lü l.ıususi i' içlo Beyoğlu beşin<'i noteri H. Hl\ ırn azle. tahkimname imzaya, ha· 
İt(lı: _layifıe, lııloiiıole m"liye da- rf'ıuni mühür Vd imzası kimlerdtın iştikaya, n azayı ret-

tı T · ·ı · lzruı·r 'ıkı·~iCi noteri: M • . Emin .1 d f at ·e abano 1ica ' ıcarot Odaları, sıcı ı - tf', uava an erag ıı • 
tbt lkinoi noter . !'"' 

l'e l"e saı re uezdinde kayıt fera,!!atını kabule, aharın ıf •~sını 
. tesciıı . .M. .Emio h ı·· ı·· ıcar erı icraya, her oevı talebe alacaklıların er ur n 

tnuk İzmir ' 
l'e le "-V~loleri llkt ve teodıt içtimalarına nıii<lalıaleytt, kon-
. "he ,.. 1. . . 1 'u·· Tel~f: 2895 k . l h " ·ı· 

~ltal'a .. vlDVıt 1 tıcarıye l6J kordato 1\ tıne ve a ey ıoe 1 I· 
.J k U • 5139 HnsnRİ 1-205 korıt 0 rniir satışı yRpınak ve mom 1 raza, bermuoibi kont.rato hissei 

Şarl de Raoivonoviç ve Abram 

G. Roitmao efendilerin oltlugu 

tasdık kılınır. 

21 Mayıs 93i 
Mührü re:;mi 

Beyoğlu Beşinci Noteri 
İmza Haliın 

N. 8638 -.., d lıtl\lcıy" ı npt etruen-e, bM ne· lşbo ıııretin aelrna ve daire h k b . dik 
e,.,r b d bıfzedilen nüebay" garameyi 3 z ve " za, sın Bu ıoretin dairede mahfuz 

l'e ı. "" lı•ınlıkleri yapmağa doeyaeın 8 ve mohuip tayin ve azle, iflaHa • 
l\&l 1 ı11 lı b k t tetkik ve mukabele 21 M 934 t 'h .taı E\' er nevi pazarhkhuı müta a a ı müteallik bütün işleri yapmaga, ayıe arı ve 8634 -

"i :•;ıııı?a, ı·ehın alınaga, her ııe- neticesi anlaşılmakla fas<lık kı- ihtiyati vo iorai bacız koymağa, 99( numaralı imzalı nu&hl\yl\ 
....... ıa ıtc~kları tabsı· ı.. her novi lındı. Bin doka?. yiiz otuz dürt k m t b k o'don-u t d"k k 
•.,u 0 

"" ve kaldırmaıts, ilamların ve a· n a ı ~ " as ı ılındı. 
•a •tıt ' · .. en esi Haıi raoın 28 nci gihıü. 

lt~al~tı ~•u~~o ahnaJta, ber nevı ., rarlnrın ahk·.~mınıo tenfizioi il'- 21 Mayiı 93'- tarih Ye BeyoıtJo 
" ı ı lzmir ikinci noteri • 6 

1tlı% \'fi c·ıaya, kouişmento arı reemi mührii temege ve icra dairelerinde ia. Beşinoi Noteri H. H"lim reımi 
tıefeıclıı ,cııo k·uı icraya, posıaba- y . No. 8637 tintaca, enJh olmağa, avukatlar mühür ve imza. 
taalıh .. ı .. nıc· · ı up, telegrnf, pal< et 1 evınıye tayine ve azil ve diğerlorioi nas Umumi No 5137 
'Cıe 111111 ve taabbötaiiz koliler Sıra 1'o. 994 t Hosust No. 1-20( 
t •ııaııdııpoı-tll\r çekmeve Yeı ih- Merkezi idaresi Roter<lamda pa her türlli oiinhı&, cinaye ve 
l\tıQıtıe ", . . N 

1 
Venotshap Sten• kababatlardan clolayı her şahıs lşbo !iinretin aılına ve daire 

taı v'"rm~ıte, her nevı eıgor kalll aın cuıe . h f d 
ar Ak b W Rendrık aleyhine şikayetname nrmeg-e dot1yası nda 1 ze ilen noııh"ya 

iı... tt-, lıer nevi poliça?ar1 kolen Maç apey · ma··a·,eı· 
••%a . N ı , Verıno şik&yetten feragata u motRbakatı tetkik Ye mukabele d '"' rlevlr ve temlike Te be Van der zee c am oıze ' 
"'lleı 1· • M t 1 py •"hsi eıfetını iktiaaba ve iş· · ı •ılm 'l k " nı alızıı istifaya her neYi otscal..ıp steenkolen aa so ıap v netirJeıı tlD av al\ a taadlk l· 

h erf.!i, ı tı~ıııu ve harçla~ı u alel W . Hen<.Jrık Van der Zee > nam bu vekaletirı icrası için şir- hndı. Hin dokuz yös otu• dört 
lll\ııa ı i · k · keti meıJhuaeutn meofaatrnoa lı Otzarıç vergileri tedi1eyeı Ho lanclalı auon oı ı,ır etı tara . . 
U bapta her türlü beyanatı yap' (ındırn 1 Temmuz 933 tarihli faideJi goreceği herşeyı ıuretlı 

1ı:ıa,.8 k b' b" 1..,·,y .. de• yapmaıta mezun o -
t ~ , on~ıeyonlarm her dere vekaletname ınocı ı nce ız- uma 11 

., • '-tı·" ile•h 
'81 11dıı h ·· · . . lere \'tırileo ve bo tlrketiu m ak Uzere Yea t m oru• J 

ıeneti Hasiranının 26 ınoı göoii. 

M. Asis. T. O. tamir İkinci 

Noteri Mehmet Emin im•• ye 
111 er lıırhi ıhrazlatı y•ı•· H kk l'1.. k" be münferiden 
• ~~•, huı!llsau' aoifeden H itbo fnkıdide he1eU •ımumiyuin i o • ı ı'"r'v '.. 1• h\la ' ti k&· SlM 
fıt<Jii6lirı i•~rae:na müteallık ha- ~ NiHn 93{ tarih li iotimaıoda ım•• etmek offr• •• ı.re 

M.übrö B •mf9i 
(281) 

O:ımııniye oteli Istımbulda Sirkecide tramvay oaddeein
dedir her tıtrafa yakındir • .Miihterem İzmirlilerin ve ha· 
valisi ba l kının ve muteber tiiooamnımızın ınied ir olduk

ları otel fstaolıahla Osmaniye oteli ve tahtındaki lzmir 
Askeri kıraathırneıidir. Muhterem tzmirlilerin ve muhte
rem havalisi halkının buloodukları ve buluştukları yer 
Osmaniye ott-liclir. 

Bu otel lzmirdeki Askeri otelinin sabık n1ü
essis ve müsteciri velzmir ve havalisi halkının 
yakından tanıdığı ve sevdiği Onıer Lütfü be
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh
v-endir. -

i Z Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merk~z ve Fabrikası: lzmirde Hslkaınnardadır 

Yeril Panıu#undan At, 1aggare, KiipekbQf, Deltrmen, 
Geyik ve Leylak Markalarını lıavi her nevi Kıtbot bezi 
inıol eyl.,mekte olup malları A vrnpanm ayni tip menırn . 

catrna fnikt ! r . 

Telefon Ko. 2211 ve 308'1 
Telg raf adresı: B a J'r&k l•mir 

Moktebe talehe irnydlikabnliin9 EyliiUin (lO)auda ba~lıt.nflcak

tır. Kayt ztunRnl Cama Ye Pa~ı.rdan ba~ka her ~iin saat 9 12 ve 

3 6 ya kadardır. 
Okotmıı iicreti (t)ııci (60), ( 2) ooi ihz:tri eımflar içirı ( 80 \ 

diğer aım1lu için (100) liratlır. Leyli iicreti (37[)) liu<lır. ı\Jekt.,p 

iioreti umomiyetle iiç taksitte ahmr. 

ikmal imtıhanları Eylüliin 13, 15 inci gUnlerin<le sut (9) da 

yapılacaktır. 

Eski talebeleriıı kayıtlarını yenileme zaınaru 1 U Snlı Freshnıen-

ler için Eyliiliin 13 iinde, yiiksek sınıflar i~in 15 ıııde saıat 9 12 

8-6 ya kadıuılı r. Hu mtiddet zarfırıda e ... t..i talebe 1ki adetkıutonırn• 

fotoğrafla mektep licretıuııı ılk takijitiııi ruii<Hirlfıge nrrı• Ot!tl lı\-

ınmdır. 81-2-5 (1.7 ) 

.......... -. ......................... mr-~ 

ZAYi makbo~larıını kaJ bettin . \ " ıni· 

İzmir .Esoat ve Ahali ban- ıtinı ıalacağıındao eıkiıi ıı ,, ı · ı '.· 
k•ıı Alatehfr şubesinden MRfın mii ohnadı~ırıı iliin ederin,. 

a1dı~ım 8/12//929 - 27/2/930 - Alatebir Bacı Atuer kiiyüodt'a 
26/12/982 tarihli ve 19:~ ourua- Hlil o~hı Ahmet 
ra h ü 9 kıtada 100 hnhk ~ıase 2-3-5 3157 (202) 

• 
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Iıtaobql Büra~ Yolu • JADRANSKA 

.. -W-ESTINGHOUSE SAK.&BY A vapuru PLOVIDBA D. D. Susak 
Fratelli Sperco 

Acentası 
Her pazar Haftalık lzmtr, Pire Trlgute 

Royale Neerlandala ve Susak Muntazam 
Kumpanyası günü saat on 

TRlTON Vaporn 2 agos ----= .... -:,,altıda limam· sllr'at Postaları 
toıtan 4 a.ttustosakadar ANVERS mızdan hare- Seyahat mllddetl ~,112 giln Mükemmel Vantilatörleri 
!Jl,OTTERDAM AMSTERDAM ketlf\ dogrtı Vıporlar lzmire her pazar-
"Te HAMBURG için hamule f stanbola gi- teei aabahı gelir ve çarşamba 
alacaktır. der. öğle zamanı hareket eder. 

BERMES Tapuru 8 aguı- Fuzla mallimat almak isti· HAREKET TARfFESt 

toRta beklenmekte olup oa- yenlElr Birinci kordonda VA- 15 Agustosta : SPLtT 
mulesini tahliye ederek BOUR PUROUJ;UK şirketi acenteli 22 Agusto~ta : SRBtN 

Kuvvetli, sessiz, tasarruflu, kanat
lan hafif fakat çok sağ1am bir mal
zeme olan l\likartadan mamul olup 
yıkanabilir paslanmak korkusu yoktur. 

GAS, VARNA Ve KÖSTENOE 29 AJ?ustosta : BEOOUAD •tı teharriktir. 
~in-e mliracaat. 

i9in yük alacaktır. TRLEFON : 3658 5 EyHH : BLED 

UJJYSSE~ Tapuru lı.l ağustos- ··-----------· Yolcu ve navlun hakkında 
ıan 20 nt?ustoea kadar ANVER8, K. V. fa:-ıla malumat için, Cemal Oen-

Fiat ve kalite noktai nazarından 
n1ukayese kabul etmez. 

R01'ERDAM AMSTERDAM W ~ R V D dell Hanında, JEROll PUSlQ . ~ . . a.n er t . .. t ı · . 
Satış mahalli : Tllrklye umumt acentl : 

Te HAMBUHG için hamule acen esıne muracaa e< ınız. 
Zee & Co. (189) Telefon : 25(8 alncaktır. 

Deutache Levante Linie 
HERMES Vapura 1 ey- ALAYA vapura 8 ağustosta SARL P. BALADUR 

Daktilo Hanım Aramyor ~tilden 6 eyliile kadar dogrn 
.ANVERS,ROTERDAM, AMS· 
~EH.DAM ve HAMBURG için 
l 

.bRmole alacaktır. 

Svenska Orlent Llnlen alacaktır 

Ve Şürekası 
Bi&iKCi KOBDOK 

Cumhuriyet Meydanı Yanında 
NORDLAND motörü on ATTO vapuru 25 RğostostA 

'tokuz a~ustostan 22 A~ustosa beklf1niyor. 30 a~ustoea kaclar 
~adar ROTTEUDA MHAM· ANV.ERS ROTTERDA.M HAM 
;jıuno, OOPENHAGEN GDY· BURG ve BREMEN, için 
tilA, GEFLE GOTEBORG ve Hamule alacaktır. 
JSOANDlNAVYA limanları DELOS Vapuru RREM~~N 
için hamule alacaktır. BAMRURG ve ANVEH.Sdon 

Service Marltlm Roumaln 
Garbi Akdeniz ı 9in ayda bir yük çıkarmak üzere 1 eylülde 

ı1Duntazam sefer hekleniyor. 
SUOEAVA vaparu on agos SOFfA motörii 10 eylülde 

\tosta vürut edecek ve ayni gün beklf·niyor 16 eyliila kadar 
~aat on sekizde MALTA, BAR- ANVERS ROTERDAM AMS

()ELON E, MARSİLYA,OENO· TERDA~ BAMBURG v'e JHtE 
VA, ve N APOLIY.JıJ hareket 
edecektir. Yolou ve hamule ka- MEN iç\n hamnle alaoektır. 
t>uı .. der. JOHNSTON LJNE LJMJTED 

PELES Vaparu 13 eylülde JESSMORE Vapura 6 agas· 
gelecek Te ayni günde MAvı=A, tosa <loğru hekleniyor.ANVERS 

~BAH.O.fiJLONE MARSfLYA, ve •e JJtVERPOOTJ d~n yük 91· 
O EN OV A'ya harHket edecektir. kardıktan sora tekmil BuJgaristırn 

Yolca ve hamule kabul eder. 
ye Homanya limanlarına yük 

Nattonal Steam Navlqatlon 
alaoaktir. Co. Ltd. 0/. Greece. 

PiRE Varut tarihleri ve vapnrlınrn 

Şimali Amerikaya ieimleri ilzerine mesaliyet kahol 

muntazam sefer edilmez. 

TRANSATLANTlKcBYRONt N. V. \V. F. Hanri Van Der 
Yapnru yirmi be' ağustosta Zee & Oo. 

Birinci Kordon Telefon No. 
\ limanımızdan hareketle doğru 

NEVYORK Te BOSTONA gi
eoektir. 10 eylülde NEVYORK- 2007 • 2008 
TA bulunacaktır. 

Yolca ve yük kabul olunur. 

Holland Auıtalla Llno 
ALMl\ERK Vapuru 21 ey

lülde beklenmekte olup BOBAY 
A VUST.ALYA ve YENl ZE
LANDA için ytik alacaktır. 

ll&odaki hareket tarihlerinde
ki değişikliklerden acenta mes'u· 
Jiyet kabol etmez. 

Olivier Ve Şü. 
LJMl1ET 

Vapur Acentesi 
Cendell han Birinci Kordon 

1el. 2443 
Dhe Ellerman Llneı Ltd. 
A DJUTANT 30 temmuzda 

Fazla tafsilAt için ikinci Kor
donda Tahmil Tahliye Şirketi Londra için yük alacaktır. 
bioası arkasında FRATELLl ALGERlAN Ay sonunda 

SP.EROO acenteliğine müraoaat LONDRA.ANVERS ve BULL 
edilmesi rioa olunur. den gelip tahliyed*' balnnaoak 

Telefon: 200,-2005 ve ayni zamanda HULL için 

-----------• yük Klacaktır. Continental YVONNE Agastos ha,1angı-
ORIENT Ll•E oında LElTH i9in yük alacaktar. 

Tllrklge Umum Acente11l • ROUMELİAN 16 ağostoııı 
D.&BKOVIQVE,sı. LtVERPOOL ve SwANSEA 

IST ARBUL dan .celıp tRhliyede balonaoaktır. 

1ZM1H ve ROl'EH.DAM, DeulBche Levante Llnle 
BAMHUHG,ANVERSlimanları ANGORA vapuru 6 agoıtoe 

araıııuda muntazam eeferler: BREMEN-HAMBURG ve AN-

MakinR Fabrikesının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

Pek yakındR en ufak yedek parçalarlyle beraber aşağı
~ aki JZMlR UMUM AO:ENTASINDA stok baluodoro· 
Iacaktır. Atlre11: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifa\araoılar çar,ıeı Saffet ımkegı No. 3 

P. K. No. 234 IZMJR 

s. Ferit ŞiFA 
.Memleketin tın yüksek sıh 

hi müeıseaesidir. 

Sıhhi korsa 

Fenni giizlük 

Barometre, termometre 

Çocak don moşf\mbaları 

Bilumum tnYalet 9eşitleri 

Yerli ecnebi muatahzarlar 

Ender bulanan ilA9 çeşltlerl 

Daima 
.M:evcnt ve her yerden 9ko 

ucuzdur. 

S. FERiT 

'iFA 
Eczanesi' 

Eczanesi 

Bttk4met Sıraıi 

~animarka bandıralı TEKLA VERS'teu gelip tahliyede hulu.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Taporu 25 temmuzda yükllyf'· oaoaktır. · f 
cektir. NOT: Viirut tarlblerlve va- Hilaliahmer Cemiyeti -Merkezi 

Alman bırndrah NORRURG purların isimleri üzerine meı'u· Umumisinden: 
Tapuru 9 ağustosta yükliyeoektir. liyet kabul edilmez. 

Danimarka bandıralı OLGA Eıkitehir Hili.liahmer merkez ambarında ıatılı~a çıkarılan ................. 
S. vapur 22 ağustosta yükli- eşyadarı • Makavveı Barakalar malıemeıd - 2 Ağaetoı 934: Per· 

kabnl edecektir. 

l t ıc. 'embe Ye - Demir horu, anahtarlar ve ealre - 5 Ağustos Paz"r 
Q ÇER N vapu rn 2v tem- . 

A lwan bandıralı HANS- d b ki kt 1 PİRE Te eveloe müzayedeye çıkarılıp verilen fıatları hRddi lAyıkında 

yecektır. 

z~ngin ikramiyeli öküz 

baş Kolman çivitlerile 
< Hrasso • maden oi IAsı
oıu piyango bi !etleri gel
di. Ji~linde boş cila ka· 
tosu veya <;iviı etiketi 
olan hemen depomuza 
m ii racaa tla biletlerini 
als olar. 

Asker markalı hakiki 
flit, Fayda, l(ilsekt, Ati
m, Rla k Flag, FIKyozen 
sinek ilAçlarının her boy
da kapalı kotaları var
dır. Dökm<ısinin Jitreıi 

yalnız 100 kuroştar. Son 
parti naftalin geldi henüz 
tedarik eclemiyenler. biraz 
acele etsinler. 

ARTI• kumaş hoyalarımızın tecrüb"sini yapıuıyao 
madı 15 knrnşla r~ngini atmıt ip"kli pılO 

yünlü elbiselerinh~i istediğiniz renkte boyanınız. 
Hesmi rohıtatnameyi haiz LEYLEK markalı ra1tık ıa9 

sıoı ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz . .Kınat için toptnn ıatıf 
kezi depomuzdur. 

Toran tu ... alet eabnno ECE Tim tozu, Kaol RraHo, pire 
kıuplt, çay, kına, eakız, diş m~canları, kııkao, kolonya, ko1•ı 
kal, demir hindi, limon toza, her nevi asit, JA&tlkteo muş• 
muetarda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaşır için ıodı, t 
leke tozu, sabun tozu, lüks ~abana, fare zahiri v.s. 

TELEFOR : 3889 -0

ZONGULDAK 
K: ö ıv.ı: Ü Ft u 
Tuğlacı ve Kireççiler 

( ZERO DiZ ) ve sair kaliteler: . 
1 Bu defa getirdiğim yüksek kalorili ve . fevkalAde teozıfil~ 

Z O N G U L D A K kömürlerini satı~a vazetıim.(ZEl.t 

~~~) t~:~;i:ıra (10,S) Liradır. 
Adreı: · Msltızlarda Yalı caddesinde No. 1 

ZOROt G ANOOI 

Ucuz ve sağlam sandaıyel 
Haraççı zadeler imal eder. 

Adres: İ kinci Beyler sokağı No. 102 

Telefon Now 3778 
muz a e enme e o ap 

HUHG vapuru 29 ağustosta yük· YAFA ve PORTSAlT için yük görlilmemesine binaen ihaleıl lora olunamayıp tekrar müzayedeye Liseler Ahm Satım KomisY 
iıyecektir.. ve yolcu kabul edecektir. kooulmaıı tekarrür eden fersude battaniye ve müstamel hayvan 

UEN, lSK,ANDlNAVYA ve DlKKAT:Yukarıdakl tarih- örtüleri 9 Ağustos 93!1 Perşembe günü saat 14 ten 17 ye kadar nnudan: 
BAT/l'IK limanları ile DANZfG ler inin mes'uliyet kabul edil- ar.ık arttırma snretile mezkftr. ambarda 1atılacaktır. Hayclarııaııa Lı'sesı' ınfl 

-:ı -x v için yaptırılacak 500 adet <lers sır&• 1 
MKMEL ve G~lNYA lim~nl~- mez. Mokavves baraka malzemesinin muhammen kıymeti olau Agustos 934 tarihine mneadif Çarşamba günü eaı\t 16 d-' 
rına doğru konşımento ve nıusaıt Fazla tafsilAt inin· . d'I k ·· k ı f ı·ı .. k k ı tot· 
7 . -:ı • 614024: ve demir bora ile analJtar ve 1atrenin kıymetı mahaın- e ı me • uzel'e apa ı zsr nen ı e mnna asaya onu mnt ,. 
'eraıtle mal kabul vo nakleder. G. HANAYLlOG-LU . . .. . . . tanbul Erkek Lisesindeki nomunesı veçhile taliplerin şart~ 
SOVTOBGPLOT vo J. ROMANO menesı olan 65914 battanıyeler ve hayYan ortttlerının kıymetı görmek iizere mezkfır lisedeki komisyon kalemine ve 111iiO 

FRANZ Mering vapuru 22 tem- Acenteeine müracaat ediniz mnhammeıftısi olan l~SOOO kuroşnn yüzde on niıbetinde depozito saya iştirAk edeceklerin de ihale günii teminatı mnvnkkate 

muzda beklenmekte olup Sernnik Birinci Kordon, RlZ ferba- ak9elerile talip1eria1n ambarda rüteşekktı ıatış komisyonuna ıoii buzluile birlikte komisyona müracaatleri. 

eT ODJ<~SA i9in yolcu ve ytik nesine Telefon ~SG6 raoaat vlemeleri UAn olQDU, 1 8 G-6-'1 8149 Cl08) 80-2-6-10 311cJ 


