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-, Cumhuriyetin ve Cumhaılyet tsulerlnin bekçfsf, safJahları çıkar siyası gazettdlt 
\'enı Asır m:Hoaasırı<la hı•~ıımı':'tıı 

:aaş-vek.i.11.:o:ıı.zı.n. Gö1cü.k. Seyalıa~ın.d.a:n ::eı.r ~aQ :S::a"tı:ra 
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Gazimizin Eseri Türkün Hayat Ve Istikliil Yolları Mahmut Esat Bey Dün 
lılnız Tü~·Ta~ihinin OeQil Kazanılan Zafer: e Bugün Açılmıştı 
ti~anıo Seyrini Değiştirdi Gazi Dehasının B-;;, Büyük Eseri Be-

26 On iki sene evel bugündü; l ...,. • } K ti } k 
bu ~ğustos tarihinde başlıyan yecan ı ~u.erasım e u u anaca 
~Y.uk taarruz. meydan muhare 30 Ağustos Zafer ve Tayya-
~t''?e ınkılap eylemiş cehen re bayramı Türkiyemizin her ye· 
~Ultlı bir mücadeleden sonra rinde olduğu gibi şehrimizde de 
Oij t.~ün makus talii yenilerek bugün emsalaiı surette tes'it o~u
ı~:.u~ zafer elde edilmişti. Mil- nacaktır. 
bj 

11bııin harp tarihi kazanılmış Türk tarihine yeni bir seyr 
tçok askeri zaferlerle doludur. veren hayat ve istiklalimizi te

F akat Gazimizin yüksek de- min eyli yen hıJ en büyük bayram 
,~sından kuvvet alınarak kaza- için üç gündenberi devam eden 
~~~~bu :zaferin v~rimli netice· hazırlıklar hitam bulmuştur. 
Qı tıı asla doğuramamıştır. Yal- Müstahkem mevki kumandan· 
~ t. l'ürk tarihi değil dünya harp lığınca zafer bayramı için haz1r· 
• t'ibi böyle büyük neticeler Janan proğl'am şu şekli a'mıştır: 
bet'n bir zafer kaydetmemiştir. 1 - Zabitan ve memurin ile 
~~lupınar Türk milletinin cemiyet ve teşe'.<kül reislerinin 
ı, .hıluşunu temin etmekle, Türk tebrikatını müstahkem mevki 
~ •

1
1hine yeni bir seyr vermekle kumandanlığı kışla binasında 

~: ?1•ınış, cihan s•yasi muvaze· saat seki~de kabule Laşhyacak 
1i Stn~ yeni bir istikamet, yeni bu merasim ~ekizi on beş daki-

1> YÜrüyüı yolu açmıştır. ka geçe hitam bulacaktır. Zabi-
~t Gazi meydan muharebesi in- tan mer~.simde büyük üniforma
ı,t olunamaz ki senelerdenberi Jarını giyeceklerdır 
d~ltap çeken, hayat ve istiklalin- 2 - Sekiı buçukta Gazi 
~il ttıa.brum bırakılmak istenen heykeli m.aydanında m'erasime 
ta~lbiUetin iniJtilerini susturmuş, başlanacaktır. Halkın ve kıtatın 
f~I' Y.~ılarını dinirmiştiz . Bu za· bulunacağı yerler tesbit edilmiş 
ltıiJı l~:ı:an varlığını ya~atmış Türk ve demir kazıklarla tefrik olun 
~~;.lıne prüzsüz bir istiklal tacı muştur. 
~· 1""hıiştir. Dumlupınar köhne· Evvel~ı müstahkem mevki ku-
ı.'' bir saltanatı yıkmış, Türk va· .. il mandanı kazanılan büyük zafer-
~,ltıda hakimiyet tacını igreti den dolayı kıt'atc tebrik edecek 
~~ ilrdan alarak hakiki sahiple genç bir zabit Başkumandanlık 
~~:t·'~rmiştir. Türkiye cümhu· h 
~ı:ı- lnı bir inhidam dan sonra meydan mu arebesinin tarihçesi. 

a"tn varlık yaratmıştır . oi anlatacaktı.r. Bu nutku müs 
... nug·u·n "h .. 1 •• k t:abkem mevkı kumandanının bir "lla., cı anın goz erını a . . 
ı.. ,tıtrn inkıla hamleleri Dum· hitabesi takıp eylıyecektir. . 
~iıı, d p D 

1 
H lk firkası belediye t 1iirkün Hayat Ve lstıklôlinc Kurt01an Büyük Meydan Muhaıebesinin 

"'"• r an hız almıştır. umu- e ' . ve ay · Kumandanı GAZı HAZRETLERi 
l.. ,, " istiklal ve inkılap varlık yare cemiyetlerı namına da d k · 1 d' k · · h 5 G 5 t 21 d h 
~Ilı k _ . le. •• 1 d'k nın a as erı ey en ırme ıçm mu - ece aa e mu • 
•ijıtt: ayı;ıagıd!r. Gelece~ . ne· ayrıca bırer nutu • soy ~n 1 ten telif eyienceler tertipolunmuştur telif semtlerde, denizde kıtaat 
'-•, , csır mılletlere, ıstıklil sonra biiyük askerı geçıt resmi Halk ta bu eğlencelere iştirak 
~f, flnda, Dumlupmarıo 1!urlu başhyacakbr. edecek ve bugün için kışla mey- tarafından fener alayları yapı1a· 
~ ı~ıkları yol gösterecektır. 3- T2 m öğlede 21 pare top danına halk serbestçe girebile- ca.ktır. Hava müsait olursa tay· 

~~tl -zi meydan muharebeıinin atılacaktır. cektir. yareler de uçuşlar yapacaklardır. 
~ilıt: \le şümulünü bugünkü ne- 4-öğledensonra kışla meyda- • • • • d 
~ hakkile anlamıya onu ........... - . ............ w............... Staıı· n Tol aş 
ı_\d~ •t ~ kt d' 'd - ·ı Balkan misakı büyük devletlerin 
~~d· " mcge mu e ır egı - . 
t. ır Lı d h b .. · cıhan sulhunu muhafaza yolun _ • ·-·-·. ,_1. ~er mey an mu are c .. ı d . .. k . • 
)~ll'.Plcr:c mağluplar arasında alkı _g~yretlerin~ ornc • tekşkıl HükômetinJr.izin Davetıni Kabul 
•·ı 1 har 1 h l kJ ey em şbd". Emnıyet mı•a ları 
ı p er azırı arına ve· . · Ed K A k G ı• ı .. ~ o'an . t'k d l etrafındakı t!İyasi faalıyetler Bal· ere 0 &raya e JyOr 
ıtark · ın ı am uygu arını k . k d 1 _ 
ı.. 11 ler H lb k' T 1 an mısakına dayanma ta ır ar. 
""~ · a u ı um upınar . . 
~ ~dan h b . 1 Gazı meydan muharebe~n bu 
'l mu are esı asır ar · . 
tıtıtı 8i.iren bir husumeti bas noktadan cihan sulh.unu~ ılk 
~ ış, bo - b · , . ik' ışığı olmuş, cihanın sıyası sey 
ltd gmuş, mu arıp. erı ı . . b' . .k . . 

• eş - 1·11 t h l' t' • t• rınc yenı ır ıstı amet vermıştır. f u ... e a me ge ırmış ır. A • 

)~ . lnlupınar bir tarihin tesfi- Harp meydanında ebedı bır 
hı~~ 0'.rnuştur. Emperyalist dün- sulhun. abidesi. dikilmiştir. B? 
~'lla il söıınıek bilmiyen ihtirasla- emsal&ız eserı ya.rata.n. Gazı, 
"'' kurb 1 k d'"k 'k' kahraman Türk mılletının ço-""'II an o an an o en ı ı - d N ı T·· k" t tt hakikA ' . . .. cugu ur. e mut u ur um 
~tdi~. 1 menfaatlerının gos demek bahtiyarlığına kavuşan-

lıı~ 3'. Yolda birleşmiş; bu dost lar; Ne mutlu böyle yara
k-~ll ~1tni bir iğtişaş ve ateşin tıcı inkılapçı Gazimiz vardır diye 
'lllh llgı olan Balkanlarda daimi ebediyen gurur duyacaklardır. 
t~. &c sükunun temeli olmuş- Ve duymaktadırlarda. 

u teınel üzerinde vükselen J:em.a:ll ~ak«~ 

Paris, 29 (H.R) - Moskova· 
dan bildirildiğine göre bütün 

Sovyet gazeteleri Türk hüku· 
metinin daveti üzerine Sovyet 

şuraları ittihadı reisi Stalin ce· 
naplarının 29 Teırinievelde An· 
karada bulunacağını ve Türkiye 
Cumhuriyetinin on birinci yıl
dönümü münasebetile yapılacak 
şenliklere iştirak eyliyeceğini 
yazmaktadırlar. Stalin yoldaş ilk 
defa Türkiye Cumhuriyetinin 
davetini kabul ederek seyahate 
tıkmaktadular. 

Hararetle Karşılandı -·--·-·-Pazartesi Gümü Halkevinde 
inkılap Derslerine Başlıyacaktır 
Dünkü nüsha · 

mızda haber ver· 
diğimiz gibi es
bak Adliye ve· 
kilımiz Mahmut 
Esat bey dün 
lzmir vapuri!e 
lstanbuldan ,Şeh · 
rimize gelmiştir. 
Aziz meb'usu· 
muz vapurda C. 
H Fnkası Vi1a · 
yet idare heyeti 
reisi Avni Do · 
ğan, Halkevi 
reisi Cevdet Ak 
Ömer beylerle 
bir çok dostları 
tarafından sami 
miyetle karşı· 

lanmıştır. Mah 
mut Esat Bey 
vapurdan çıkın 
ca doğru fırka 
binasına gide , 
rek Avni Doğan 
beyi ziyaret etmiş 

fırkada kalmıştır. 

lJe/tuli Meb'usumuz Mıılımut Esat Bey 
bir müddet leketimizde büyük bir alaka 

Haber aldığımıza göre bugün 
Kuşadasındaki çiftliklerine gide· 

uyandırdığından bir çok münev
verler Halkevine müracaatla 
başhyacağı gün ve saatı sor· 
maktadırlar. cekler ve Pazartesi günü avdet 

ederek Halkevinde saat 18 den Halit Bey 
itibaren inkılap derslerini ver Meraş vilayeti C. H F. ida
meğe başlayacaklardır. Mahmut re heyeti reisi Halit bey dün 
Esat beyin İnkılap dersleri mem şehrimize gelmiştir . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alman Intilıabatından Sonra 

- Reis beyefendi, size 
•)ilerim ... 

erkanını takdim ile ktsbi şeıt/ 
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Seyahat Notıar1 : 

Bergamanın Umumi 
Vaziyetine Bir Nazar 

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

Münevver inkılapçı Halk Maarif 
Yolunda Bü~1Ük Hamleler Atıyor 
Su Bir Şikayet Mevzuudur 

' aat 22.. BergarrıayR ul • 

mıe lmlıınoyoraz. Otomobil, kar
tıdan keskı11 ışıkları gözüken 
HalkeTi lıınasının öni.inde darda. 
J lk ı~im harasını l!füınek oldu 

ruullıaknUaki mektep adedı 65dir 

Honan biri orta mektep, dıger
l~rf ilk mekteptir. .Mektepcılige 

verilen ehemmiyet zıkre degccek 

kadar uıetındır. Ki5ylerde inşa 

edılen 9 mektep ve 14 yatı yeri 
.,,v,_,,.,~ ... ,,,, ıkmal edılnıok iizerdır. Bnndarı 

~0:.( :?k~''.)I:·;~.::::;,:·.;::·,, 

eYel yapılan clııter mekteplerin 

tedris zamanıoclıı ~çıhoaeırıa in
tızar olunruuktn<lır. 

l\lektepçılık iş l eri hakkrnda 

fnt Anr 

.. , ' . , . .. ~: 

iktisadi Tetkikler 1 Ordu Terfi Listeleri 
Faik Bey Ve Arkadaşları 
Dün De üzüm. incir Uze
rinde Mesgul Ol~ular .. 

Tebliğ Olun u 
························~························ 

Müstahkem Mev ide Terfi Eden 
Güzi eZabitanımızıNeşrediyoruz 

tiinoelırJe ıar1tld11a. Y •tak için· 

&bite~ 

Palavra KulObü Serisi : 

Mülakatlarım . ,,, .. - l 

- Sollu var -
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Sahıte ;f 

Ga~i HazretlefC~ (- SON TELGRAF HABERLER I 
lal~ır Hislarile iltifat Gaz Madenleri 

Sinopta 

B 
Cenevre7e Gidecek Türk Heyeti zı·raat Vekı·ıı·mı·z Tetkik Ediliyor 

uyurdular ~ p 1 Sinop 28 (A A) - Beyabatta 

d Reisicumhur hazretlerin- Başvekil ismet aşa stanbulda . bulunan gaz madeninin vaziye• 
~rı valimiz Kazım Dirik pa- Sa, rk Vilayetlerinde TetLıkat tini tetkik etmek ve sondaj 
~Ya beynelmilel panayır hak H ti ı t•kb ı Ed•ıd• 1 ameliyesi . )1&pmak üzere gelen 
~d~ atideki telgraf• gel arare e s ı a ı ı Yapıyor fen heyeti mahalHne gitmiştir. 

tır Sinop 28 (A.A) - Sinopta 

~ıc8eyııelmilel lzmir panayı Bulaarı· ~tanda Tu··rklere Tazyı·k Yaoan :4':rtvin 2~ ( A.A ! - Ziraat balıkçılık sanalını inkişaf ettir. 
iİt 11 •çılıtıDı iktisadi yükse ~ - •ekılı Muhha bey dun buraya mek limanda ve civar sahillerde 
" Yolunda mühim bir adım M J V •f J • d Ç ka J gelmiş kasaba haricinden kaza balık aayt mahalleri te.abit etmek 
~Yiyorum. Bu vesile ile hak , emur ar 8ZI e erlD en 1 rJ ıyor erkinı ve halk mümessilleri ta· maksadile gelen mütahasııs tet-
~~da gösterilen candan duy rahndan istikbil edilmittir. Ka- k.k t d t kt d. 
•>uar Istanbul 29 ( Hususi ) - B~ı-1 b~r halk kitle.ile dol~ idi Başve f tır. Bul~a~istanan Tür.kiye!e karıı saba içinde biitlla halk Yekil 

1 
• ına evam e me e 1r · 

'-ıı a teıekkürler eder ve )vekil ismet Pat• Hazretlerıle kil Paıa halkın seo;-gı tezabura en ıamımı dostluk hıalerıle mü· b • · i t h- tla k 1 Konyada 
•affakıyetlerRd~l~im b Hariciye Vekili Tevfik Rü,tü 8 . tile selamlandı. tehassis bulunduğeau temin ede· ey;ı 1amı~ek~Z:e uraCu b • .,, ; 

eısıcum ur . ve refakatindeki zevat bugün lıtanbul, 29 (Hususi )-Başve bilirim. bmışlk rf. k b. Yd mhbuntye E•U H&•Yan Ser-
M Kemdi l k ·ı 1 b 1 . • 1 . . a ır ası ıauın a aı a Ye -1 

...,...~r.-~iZırz.m,J;SY..,., • ., saat 20 de Gülcemal vapuru ile 9ıEl!lmeıpaşa azret edınıd z~11 Iıtanbul, 29 (Huıusi) - Ey· ziraat •aziyetiJc mevcut bakır glal A9ılacak 
Fransada ,ebrimize gelmişlerdir Başvekil -~ • anay1rı Küşa an a .rat lülda Cene•rede toplanacak olan fabrikaları hakkında malumat K 28 (AA) 30A .. 

~ Paşa Galata rıhtımında Büyük e~tbk erı b nkkutudta 
8 

8
1 
ulgarlafir~ milletler cemiyeti içtimaluında almıılardır. Müteakiben hükimet t ofnya b • -k 

1 1 
r•k· 

•••ı• ~ .&..- • M" M 1. . . . Vı! P aı ısmı a ın a u gar ıe rı T~ k. . H . . V ki. . Ol za er ayramıaı ut u ama 

' 

.. on .,.,aJ an ıUet ec ısı reısı ~zım •fa, A ta f b tt b 1 k d ur ıyeyı arıcıye e limız dairesini gezmiı ye bu aabal:a . • k·t I k . 
D h·ı · V k·ı· ş··k _ K b n na eyana a u onara e· T vf"k R- _ B fi . . Ardah ha k . . ıçıa teı ı o unan omısyon zen· &raraameleri a ı ıye e ı u ru aya ey, miştir lfr e ı uıtu, ern ıe rımız ana re et etmııtır. • b" , b 

t l'r•ıııa biikumetmin •tmJ bir Vali Muhittin Bey tarafından Bulg~ristanda Türklere tazyik. Cemal Hüsnü, latanbul meb'asu ~uhlüı bey geliılerinde ol- 11•1 ır progr0amı~ eeah•:annı ~· 
''• ' J k l V k . l N tt• S dık b l ·ı d .. .b. . ~ b. tt zır amıştır. gun şe ır tenyır ... tnarue ile bulgur irmik Te arşı anmıştır. a tın gece o yapan memurlar kimilen azledil· ecme ın a ey er tcmıı ugu gı ı samımı ır ıure e d·ı le • . 
~ı, . ' v b 1 k . d ki d. . • ı ece tayyare cemıyeti tara· 
'il.. •11 konteıaJ·aııa tabi tutta i'iu masına ragmen rıhtım kala a ı mış Mıotakalarından çıkarılmış- e ece er ır. teıyı olunmuttur. f d b. b 1 .1 k h 
\tt~ ı. • ı11 an ır a o verı ece ve mu • 
ı: ofı, A k k . ·1 - • • • • • t·f • l . "e. ıı ara mer ezınuen te ı eg enceler tertip oluna• 

~-.'•t odaırna bildirilmiştir. Hu H y ld G.b. Bu .. 1 t ld B.. cakhr. 
l\a::~a odaya gelen malftmat arp 1 ırım l 1 gun S anu a U• Konya 28 (A.A) - Eylfılde 

93~ · ·· ·• •· ·· H ı d p ti k •• k M • y 1 k ıehrimiıde bir ehli hayvan 5er· 
l~llteu·aflene~ı uç.uncu, uç ay~ık ava ar a a ıyaca yu er asım apı aca giıi açıl.aca~t~r. S~rg~D~D . mü-
~% J n mtklllrJ. Balgor, lrmık, kemmelıyetını temın ıçın Zıraat 

11 bat • 1 · · b 1td k • • - • - • • lı ta ...,e ırıye11, u., ay, ı- E • Yekileti mütehassıs bir memur 
'd bQıtday T6 melez miieteka- Bunu Takdir den Pli letımiz On Harbiye Mektebinin Yıldönümü gönderecektir Sergi hanrhklar .. 

d~• gayri bob~bat fitj j Q ken· S d SO M•ı T b •• Ett• ISTANBUL, 29 (Hususi) - 30 Ağustoı Zafer bayramı yarın timdiden başlamıştır. 
n,; k . ,. ene e ı yon e erru ı (bugün> şehrimizde çok parlak tezahüratla tes'it edilecektir. eu Malı.ye Nafı·a 

ri. ararnamenın mır ıyete A u){ARA '>9 {A A) - Tay Yarınkı harbın hır yıldırım - b ti k I b- .. k b. · • ki d H f ·ı.ı, i d 
1 

F .._, ' - · - munase e e as er er uyu ır geçıt resmı yapaca ar ır. ar· 
\'dıtrn · ıı cm 11Te ranaaya sev- y ııro cemiyeti reisı ltı:1." meb'oao gıbi göklerıle patlıyacağını artık bıyc mektebinin 100 ncü yıldönümü münasebetile yapılacak Vekilleri Gene lı-
~'lte ~~ olan veya bu ıneml•- Fuat bey 30 Agııtıtos tayyare anlamıyan hiçhir devlet kalma tezahüratta Harbiye alayının sancağı merasioale Yerilecek nutuk- ta.nbula. Döndiiler 
\lltıte . epolarda bulunan mallar lJayrnrnı mliııasebe tıı,, kend11ile mıştır. Ha korkunç hakikat kar- lar söylenecektir. Mektepten bu sene me:ıun olan (650) genç 
lhaı hJa.n miktarına mahsuben göriişe bir mulıarririmıze tu be· şısında ileri milletlerin bırer zabitin diplomaları da tevzi edilecektir. lstanbul, 22 (Hususi)-Maliye 

Vekili Fuat bey ve Nafia Vekili 
Ali beyler bu sabah ekspresle 
ıehrimize gelmişlerdir. 

~ •difecektir. yaııaıta bultınrnııştıır: uçan millet halıne gelmek için 
loo ~karıda sayılan madde!f'rin On yıl içıııde milli hAvaoılık ne kıu]:ır çahştıkJanııı biliyoruz. 
lQ lcıloeu üı:erinden (Gayri safı) için elli milyoıı lira teberrıı eı- ~lılyoıılnroa gr.ıuoı havacılık 

1' 8 nk Jieanı reımi, tane ha· nı ıs olan biir iik T ii rk m ı lleti ha mevzoa içıne alarak yarına ar-
~d • • 
~ e icara bogdaylsrın 100 ki- sell(ı de (lrdoy1o ~6 tny yare h edı- ka11 keıilın ez hir elemnn kaynaıtı 
tıı'ı.ıtıdnn (Safi) 27,15 frank, kı · ye etme1te munffak olmuştur, bazırhyaıı mılletlerıo sayısı giio-

l:ıı d ı"'n g iioe QOj?almaktadır. Ordanon 
• ı~ taneler .,,0 yüzde onJan 30 Ağustostıı Bafra, B11 rtin, Zon 
~la ı b t ıyaçları kRrşısındn haşka bir 

~'ı.- non ihtiva tıtlon del't-irmen goldak, Ereyli, 1'nrntl erıız, Ak~,c. '"' şey d ii._ iin enemek zııro re ti y ii 
(Q lintüleri 100 kilosundan (Safı) dag madeni, Ayancık, Holvnılın, zünden hn~iine kadar temas ede 
~ıı~4 tık, aleli'iınnm anlar yiiz Çar~amba, ,?rhaıı ı nzi, l(adı ıd;y, nıedıf.?arnız hu oıın alnoak ıueaele 
~l llndan 45 frank liıans res- htanhul, Kartal, Beykoz, Alpııl- .,trafmda 'l 1ürk gençlıJ?ioi bir 

' 1 •rıacaktır. lu tayyarelerine n<l konacak ve auya toplaınalt hepimizin ide-
'-- • 1 • 1 • yarılan her yanında Ş" nlıklı'r ya· lllıdır. 

Pa d pılhcaktır. Milletler e tı olgunu, Kfrnıaliat Türkıyen i n tayya-
D8Yli' a en oyııagı TO en CİTaııın<ır d ı olnn ._. nıcıh'?ıne kareı yurdun her ta-

c.lanı Aşk Mı? Te gtı lirırnizi her giiu bııa:r. daha ralırıda görLioon mıJli ka1naşıııa 
l>ij arttırmıık içııı mnvaffnkiyetle hugünkii atetile dnRın edeoek 

t, ıı panayırda göliinç lıir 1 , il · · 
~ı,,1 k ça ışan Türk mi atının ta olursa bo büyük işe göıterdiğı· 

h\11 
1 olma~. Her zaman ha lilıdı1tı yiikaek vatanperverlik I" k d k d " 6 :nız an ü an ço iyi hir Terım 

._h ' reklam yapan Hilal ec· ce-,beri öııiin ıle gururla ve saygı alabılecegımıze her zamankinden 
~:IJ•ai eahibi Kemal Kılmil ile eğilmek Tn?. ı foınizdir . daha fazla inanıyoruz. 
c.1 'rı baş mı' garip bir had ı ae 
l illi . 
~fıl Şlır. Kencliıındea pauayırda 

t)tl 
ı,t Ya alanlar ara11nda kadın-

~~.~"fiJeıi iQiı•d• bir hanım 
•, ... at Kemal bıye gelerek ba11a 

''g' 
4~ 1 kolcıoyanızdan nrdıoız 

ı •. 

1 lt~kl" ı~I l\m nıtadımız agu; alı-

tı11~~1 ile geur hanıma c size 
t~h.1 

:erdim • deyiTermi~. Ha 
lfı~11

1 11'ade ıöze bazı l'Un gülüş
'"• er ....... 
~ c··u ·z"L·-u··K .. 
~~tııet Caddesinde Şemsi 

.... 1"-ıt Ucuzıuk Sergisini ...... ~ ... h-.ret Ediniz 
l ~r-... ~ 1 • b". ..k 
t~~iı~ Çcşıt erJmız ve uyu 
~ı~ "tlarımızla muhterem hal · 
1 t4~~ın takdirine mazhar olan 
~ ıı Ucuzluk ) sergimize her 

'kteni yeni çeşitler ilave et 
~tt~ ~ olduğumuz gibi ucuzluk 
•i}'tt~ Pl~rimızi büyük bir bassa 
Yl:ıt e rnubafaza etmekteyız. 
L \J,Q) d 
ıı~. a an a 1danmadan pazar· 
1 •lı b . 
~tı er ıstedıfuniz malı en ucuz 

1~tg:tla Ucuıuk serğisinde bu· 
ııuı. 

bıt t\ ıdığınız bir mal her han~i 
1ı~ Sebeple matlubunuza muva 
b k Reınııyecek olursa yahut 
~~ a taraftan daha ucuz bu1a 
l~d~ olursanız tereddüt etmeyip 
i~i~ ediniz mukabilinde istedi
' ~h inalı ve yabut paranızı ay-
~ iC. n· rıye alırsınız. 

l):\t 
1~ 21Yaret iddialarımızı sı

ii l(~f 
t ıdır. 

Tayy21.re Cemiyetine 
Teslim Edilen Teberrüat 

lst_:ı~~ul, 29 ( Hus,?susi ) - Ermeni ve museviJerin tayyare 
dernegı ıaoe loplamaga devam edılmektedir. ErmeuiJer ilk tesli 
mat olmak üzere Tayyare cemiyetine 4000 ve musevilerde (2500) 
lira teslim eylemişlerdir 

I. 
MiLLi KV1UPHANE SllvEMASI 

BU GÜN 2 büyük filimle yeni mevaimin ilk program;;
muhterem lzmirlilere takdim ediyor. 

1- KARTALLAR UÇARKEN 
Başroll{1rde : DUnya aıuema utistlerinin en kudretlileri 

FREOERIC ~IARCH - GARY GRANT 
CAROLE LOAlBARD 
Tnmtıuum FRANSJZCA Sözlü 

2 - HULYA PE'iNDE 
~ık, dı l ber ve biiyük yıldız 

I<ATE DE NAGY'nin 
JEAN PlERRE AUl\10NT'Ja 

Hirlikte çcvırdıği mevımnıo lüks, no,eJi, hüyiik 
F RANSJZCA Oper11t -llAVE OLARAK: 

Sevimli ve kıymetli sanatkarımız MUNIR .NURET1 JN 
beyin AYRJLJK isimli çok nefis TÜRKÇE tangosu. 

J P it I{ Ff Ll\1 

-------------------------------------------------SEANSLAR: Hülya Pe,ıod": 14,30-17-19,30-2~ de 
Kartallar U9arktn : 16-18,30-21 de 

Te Per,embe gtiolerl 13,SO da batl•r 

IV:aliye Müst~şarı 
Vekalet Karar Vermedi Diyor ltalya - Romen 
ıstanbul, 29 (Hususi) - Şehrimizde bulunmakta olan Maliye Takas :Dlukavelesi 

müsteşarı Faik bey darphanede yeni basılacak gümüı Cumhuriyet imza Ettiler 
paraları işile meşgul olmuştur. Gazetecilerin vaki auallerine ce· .. .. 
vaben mumaileyh demiştir ki: Bukreş, 28 (A.A) - Dun 

Maliye Vekaletinin müsabakada beğenilen eserler lizerinde ltnlya ile Roınanyn. oraaınd" fa

son kararını verdiği hakkındaki haberler doğru değildir. Henüz kaı usulü leaiı eden bir tedi1e 
Vekalet k~yfiyeti tetkik eylemektedir. itilafı imza edilmiştir. 

-•-llı-1.....-.ı81-fı...•~-

V ali Muavini Saip Bey Amele Hayatı 
Burdur Vali Vekili Oluyor 

Bakımsız Ve Kontrolsüz 
Olunca .. 

Istanbul, 29 ( Hususi ) - İzmir vali muavini Saip beyin münhal 
bulunan Burdur valiliğine vekitetcn tayin edileceği Ankaradan 
bildirilmektedir. İzmir mektupçuluğuna lsklip kaymakamı Baha 8 . 
tayin olunmuştur. 

Dün Halkapınar iplik fabri • 
kasında çalışan bazı amelenin 
haklı şikayctferine muhatap ol· 
duk. Anlatıldığına göre evelki Sporcularımu 

Bugün O~esadan Aynhyor 
Moııkon, 28 ( A.A ) - Türk 

ıporcuları Barkc>f tan Odeaaya 
gel mitlerdir. ~arın Odesada bir 
ma9 yapacaklar Ye 80 A~nıtos· 

ta Türkiyeye hareket edecek
lert1ir. 

E. Muhsin Bey 
Moskova Tezahüratında 

MoıkoTa, 28 ( A. A) - letaa
hn l ~ehir tiyatroıa müdürü Er· 

tngrol M abıin bey haraya iel
mi,ti r. 1 Eylülde ba,Jıynoak olan 
tiyatro tızabiiratıoda hazır bu 
in nacaktır. 

Bulgaristanıo 
Moskova. Sefiri 

Sadullah Bey 
Silıda y atkikıt Yaptı gün herzaman ıs de işi bırakan 
, amele saat (20,30) a kadar ça-
Ş lLE, 29 (A..A) - 1kti1at lıştırdmış, 2,30 saat fazla iıle

yekAleti denhl müıte~arı Sadnl · tilmiştir. 

lah beyyanmda tahliıiye nmum Bir fabrikanın herhangi bir 
müdürü Necmettin bey oldnğo veıile ile ameleye fazla İf tah· 
halde buraye geldiler. Anadolu mil eylemesi elbette .doğru bir 
aahiJleriodeki bütün tahliıiy" hareket ıayilamaz. Bununla be
ietıuyonları ve çalı~ma tarzları raber asıl meselenin ıikayeti 

iizerinde uzun uzadıya meşgul mucip olan noktası batkadır. 
oldular. Sadullah bey a1rıoa İşçilerin pek çoğu Karşıyaka, 
kazamız balık9ıhğının bu Bayraklı ve saire gibi uzak mın
güakü -.aziyeti üzerinde tet- takalarda çalııtıklarından mutat 
kikatta bulunduktan sonra bum h't.ı:.f d 2 30 t ık ı 

ı , ın a , saa a ı onu an 
bahk9ılıgınıo terakki Te ioki,afı 1 ki. t d b ame e na ıye vası asın an ma • 
i9in balıkçı mlitıbaasııının tet- rum edilmiı ve saatlerce gece 
kikKt ya pınak iizMe Şileye gön- . _ .. 
d · ı ,. ı .. J • 1 d" vakta yollarda yaya yuruyerek 
erı eoeFıın ıoy eım' er ır. J • d- k b · · d ev erıne onme mec urıyehn e 

S ıdnllab bey AgTa nahiyeal- bırakılmışhr. Bakımsız ve kon· 
ni de gezdikten ıonra İltan bola trolsüz amele hayatının bu ne · 
dönmü~tür. , t" ı · · k t b .. d. ıce erı vermesı pe a 11 ır. 

illa hallede lrlandada 801.fY A, 26 (A.A) - Sov. 
yet Rusya bükttmeti .Profe11ör 

Mıaaloafio Bolğaristanın Mosko· Mavi G6mleklile .... 
aetirligıoe tsyıuine muvafakat rin JJlii.ca.deleleri 

Bir Haftadır Ziya Yokmu, 
De~ırmımdnğıııda ikinci Mah

mudiye nıalıalleıinde poıtacı Ali 
efondl ilo di~er bnzı eokaklarda 
elcktrikleriıı bir bnftadnn btıri 

etmıştir. ProlesUr Halgarıst>mm Belfoıt, 28 (A.A) _ Deyli 
harptanberi Uaeyaya göoderdıgı T 1 f l b. · · 1 ~ t 1 

k 
· e gra 111 mu ıa ırı ~ıma ı r an · 

ilk elçi olaca tır. .. landn tarafından ruad gomJek-

Harp 
Devam E.Un Bir 

Felakettir 
Aıompıiyon 28 ( A . A ) -

Milli Müdafaa .Nezareti .Parat[O· 
ay lutaatının lıporendaye moh•· 
aara T• pek 9ok ganimet elcle 
etti&ini biJdirmektedır. 

lıler reiei Jııneral Daff i'nin Uls· 
tere girmesi yasak edildiğini bH
dirmekteclir. 

Dublendon bildirildlgine gör• 
Jıueral bo emri dinlemiyeoek
r.ir. Jeneral birle.ile Ma"fi l{öm
tekhhır teşkiUUınan lrJa.ndamn 
birliği i9iu yegane ümıt olduguno 
ıöy Jemlttir. 

geceleri yanmnclığı mezkur ma.· 
halleler 11ııkinleri tarafından •i· 
kı'iyct edılmişti r. 

Heledıyenan oıuarı dikkatini 
oelbederiz. 

Şefik Bey 
Bergama jandarnıa bölük ku· 

mandanı yiizba~ı Şefik btıy, bin· 
ba"ıhga terfi etwıştir. Tebıik 

ederiz. 
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Yenı Aıır 

Bitler 'il.zerindeki Vasifel&ri Dağıtacak M:ı? 

Fransız Matbuatı Şimdilik Son 
Nutuktan Memnunduriar 

londrada 
Gürültü ile Mücadı~ 

Basladı 
Londra 28 (AA) - Lo::; 

gazeteleri 27-28 gecesini •_J;t. 
gecesi olarak tavsif etmektP""-

••••• 

Filhakika nazırının emrile ,6' 
23,30 dan itibaren Cering c,ı" 

Birdenbire ı•oıularından bir dırımlar üzerine yıkılacak oldu. - dfiJ' 
çok hatlar çıktı Düdük, ıılık Acı acı inledi. "iyi S.. J d• s•• 1 d S y ) k etrafında beş millik bir ~ 
ı ... Ieri areaında ortalık yine - Bnndan fazlaama moltte- oy e le OZ er en 0Dr8 8pl 8Ca içinde otomobillerin kora.• :;ı 
karıfh. Etraftan botnk Hılu dir de#ilim. Bittim, dedi.

10 Hareketleri Bekliyelim •• '' Diyorlar malsrı yasak edilmiıtir. Şull. 
c•liyor: Di~Hİ t .. Ylk etti: halde polislere bu emrin akfll 

- Oanım komiHre haber Yt- - Bir as daha, biras daha.. Bertin, 29 (A.A) - Deyli ı leket arasında semereli bir ikti~ ı tin münasebetleri düzeldiği tak- hareket edenlere sadece İ~ 
riniz. Biııi s.damakıllı tnsaga Bisl tataıoıyaoaklar. BorAda eak- Telgraf Muhabirinden: sadi mübadelenin k&prüsü ola- dirde soğuk vaziyetinden vazgeç· ]arda bulunmaları emredilJ 
iötürüyerlar. lauaoak çok emin bir yer bili· Siyasi mabafil M, Hitlerin bilecektir. megw e hazır oldugunu illye et- ..iti . Londrahlar şehirlilerin .,,..-

Düdük ıeeleri yeni yardımoı yorum. sahip oldui7u üç vazifeyi idare Pariı, 28 (A.A) - Royter mekted F Al t ..... ~ 1r. ransa manya ara· 1 b •· ·· ıt·· ı •"' 
ı.. ti iıtl d G k · ·· ı.. ' · · ·· h · t t · d w • • A" M h b' . d f d • . . arını ozan guru u ere ..ı a.DYYe er yo u. - er9e mı BOY oyorann ıçıo uç şa sıye ayın e ecegını ıansı u a ırın en: ın an Şarkı Avrupa paktının " . ,.tir 

- En yakan karakoldan 1•r- - M"dam ki ben ıöylHyorom, zannetmektedir. Alelumum Fon Fransız matbuatının dün M. imzalanmasını ve Almanyanın mucadelayı ve yapılan gay aıf' 
dım göndıninler. inan bana... Blomberg M. Hess ve M. Goerin· Hitlerin Sarre için •Öylediği nu milletler cemiyetine dönmesi gi- çok müsait bir şekilde k ,,r 

AoJatıhyordo ki deniy• ge- Arhk poll•lerin onları takip gin isimleri zikredilmektedir. tuk hakkındaki fikri Paris gaze· bi yapılan vaitlerin tutulduğunu maktadırlar. Bunun aksine b 
ıen poliıler borada -biç te &T etmekten yazgec;,tiklerini omu- Berlin,28 (AA) - Alman İs· telerinir.ı birisinin yazdığı gibi teyit edecek hareketler bekle ket edenlerden şiddetli pati' 
Mklemiyorlardı. Ka9akları koya- yorlarClı. Belki de izlerini kAy tihbarat bürosu bildiriyor: ıu cümle ile hülisa edilebilir: mektedır. zaları alınacağı zannedil•' 
ltyanlardan daha fazla idiler.On- betmi•l•rdi. ArkalarmdRki eeıler Gazeteler evelki gün yapılan iyi söyledi. Fakat şimdi söz S b 28 (A A) D · L.-..lıl 

v arre urg, . - eyi• dir. Korna gürültülerinden u->r" 
rade kurulan kor•oo kopmot keailmifU. gar tezabürabndan bahsederek lerden sonr" yapılacak hareket· T 1 f h b" · 5 b k ~ 

e gra ın mu a ırı arre ruc otomobil ve motosikletleri• ~ 
gibiydi. Meçhul şabı Oan Vuol'a Bu ümitte çok ıürmedi. Yan diyorlar ki; bütün Almanya M. leri bekliyelim. • _Jıf 
L- k d H'tl . "lk d f 1 k . R A ' h b' . halkının Hitler nümayiıinin fena kardıkları moto"'r Ye daha bir_ -Y ır ı: ıok.aklarm birinde yeniden a1tır ı erın ı e a o mıyara teyıt oyter Jansının mu a ırı ıJ 

- Qabak oJ •. Kartalmak için ayak kaplarının 9ıkardıgı iMier ettiği ümide iıtirak etmektedir. M. Hitlerin nutkunun bu sefer bir şekilde tertibinden dolayı gürültüleri de azaltmak içi• 
Wrioik fırsatı kaçırmıyalım. gelmeğe batladı. Bu ümit Fransanın Sar mesele· daha yumuıak bir ıekilde oldu iı.tikr~h d~yduğun~ bildir~ekt~· birler alınması düıünülmekted' 

lkiıl de öne a&ıldılar. Oao Şo haldı takip Ye araştırma sinin hallinden sonra Almanya ğunu da ili•e ediyor Fakat M. dır. Fılbakıka hal M. Hıtlerın 
T• tanımadıtı adam kordonu , .. ••Y•m ediyordu. ile halisane bir sulh aktedilece- Hitler bu sözleri evelce de söy D\ttkunu dinliyebilmek ve sıhhi De v alera 
99rkeo arkalarınada büyüyen Oan meya1iyetle 1allandı. fidir. Fransız politikaaı için lemitti Bunun için Fransa ıüphli sebeplerden dolayı M. Fon Pa OeneYreJ'e Cellf,ı 
bir arbede bırakmıtlardı. Bir - Düşüyorum. Diıltırim ar- Sar sakinlerinin Alman hıssiyah bir vaziyette kalmakta devam penin söz söyliyemiyeceğini ha Dubli 28 (A.A) _ Eyl~ 
fok adamlar poliı •11•• diifea tık benl l"fımıyor dedi. dolay1Sile kaybediJmit bir fakat ederıe buna hayret etmemelidir. ber alabilmek için beş saat bek- C dn 

1 
k •11,d" 

ltir kadını kurtarmak i9in adeta Fılha~ika b~oakla.rl k~n~ı~.ı. bu ıakinlerin açık arzuları dürilst Diğer taraftan Fransız: gaze lemek mecburiyetinde kalmııtır. en~vr~ e top ~naca ~~ 
botaturorlar<lı. Dar bir ıokatı Yere Hrılmek nzere ıdi kı, öbnr bir ıurette tespit ve halisane teleri Franıanın Almanyaya kar· Sosyaliat gazeteleri nazi aleyh- cemıyetı heye 1 umumıy t 
JH9mlflftrdi ki emreden bir iN ad.,!m elındın yakAl"dı: bir surette tatbik edildikten ıı fena ve gizli bir niyeti olma tarı Sulzbah nümayişte bulunan ıerbest lrlanda heyeti murab~,. 
••ydolar: - Ztaptet kendini··· Yıkıl· ıoura devamlı bir ıulbun temel dığını yazmakta, daha iyi bir ların sayısını 100,000 olarak tah- sası riyasetinde M.De 11•1' 

- Duronuı. ma • · • vte geldık. Biraz ötede t "k" b- ük k 1 . d "k" 1 k . t kt d" bulunacaktır. aıı ve ı ı uy omıu mem· an aşma ıayeıın e ı ı mem e e mın e me e ır. 

Gecenin tara•lığı bil emri be,inci Şarl ıokagında emniyetli • • 11 • a • • • • • • 
Hrt• adamın poliı •ldojtana bir yer Yar. Örada aaklanacagız. ç• e A s •• k ~ ~ 
fark etmtleritıe mani değildi. ~ı~ıl~a, yok•.• işi~i ~u~•~a b~~ ın Demıryolları Avusturya rtık u UP 
Oan yorğonluguno unutarak kuY- bıtırirım. Senın mııkınlığın yo-

T•ti•i topladı. Y .. banoı yoldatı züoden ben de rakamı ele Tere- Ih ·ı Af Al 1 k y .. .. G.. . k 
aa zorla ihtarlarcla bnulnuyor- oek değilimya .. ·. ~itkin adıun tı a 1 ev enece uzu ormıyece •.. 
410: mukadderata leıhmıyet etmekte 

tak;; :·:~1c!~:~~ ot •. Dikkati• ;~~d.:l:i~ .. :on°1:.~~~:~' ı:;:~:~: Japonlar Aç;kt~; 'Açığa Tevki- Bir Kışlada Çıkan isyanda Süogi 
Fakat .kaçaklıuı yeni ıealer rak' kendini HYkeden kuYnte · • •• •• 

takip etmekte geotkmedl: itaat ••erek kotla. Boşlo~nn ,da . f ata işkenceye Devam Edıyorlar Sunguye Muharebe Oldu 
- Durunuz. Oldutunas yer- -Yetin• gözleri kapalı olarak ah- .. ·yf' 

i el Y k lıyordu. Artık görmeden yürü- • Moskova 29 (AA) - Kaba· yapılan tevkifat esnasinda Sov- Viyana, 29 ( A.A ) - Itoyter alt-lacele ıüngii tak y.aıı , e arunoz. o ıa... ti 
Hu ihtilaflara, hatt" tehdit· yor, nttrey• gittiğini bilmiyordu. rovskidan bildirildiğine göre 13 yet aleyhtarı hareketlerile ve Çin Ajnrısı mahabirindeo: gelmişler, kıtlaya girme~• ,&' 

lere kim kulak Yerirdı' O.o için Titrttyerek koşnyordo. .l\leçh?.I Ağustostanberi Çin şark demir- şark demiryollarınm müsadere Dün kaTntli bir polis miif- nffak olarak aaileri teYkıf 
k d ı.. ··ıü ü adam anıızın hayktrdı. En · bu- yollarının Sovyet. memurlarından sine teıebbüs etmekle tanınmıı· rezesi Floridsdorlta bir Hayın mişler, bir lll•t süren bir '-tt agama ı .. tan ıonra o m n ne .. . . . · r 
h . r d ! A b k yuk zaferını kazaııırn hır adam 53 kiti tevkif o'unmuştur. Bun· lerdır, ver kı~lasında tl\harriyat yapm1' oadeledeo sonra aiiktlnu iıd• ' 

• ımmıy• 1 •ar 1 ca " OY"· vlbi ıeYinç .,. .. ne•'e dolu bı' r ıeı- la . l d'kl · .. .. 1 · 't' f B b 1 ıı b" Sk h k t" · ı· k t b' 
• u ,. r eme ı e curum erı u müoase ete nar m oe ,.. 18yan are e ıne ı' ıra • • mişle a· K 1 l e şe hyanlar kaç kiti ıdilır! Hiç tüp- le bBykırdı: ~ ış k . . . rık d'lı ırka r ır. ış a ar ' r' 

b11iz polis dnriyeleri iıtıdikleri N"h t ld k ettırme ıçın ış ence e ı me • Vrenita gazetesi bu memurların miş olan Haymverlerden bir k11 ınkülceyş uoktaları poli• t• 
-

1 aye ge 1 
•• t d" Çin ~ark demiryolları Mançuri mını teYkif etmiştir. Jıyanın yardımcıları almışlardı. Oau Varol yeniden dün1aya e ır. Y rafınılan totolmuştor. 

_ Durunuz... gelmişti. Gözlerini öylec• açtı. Tevkifat muhik gösterilmek idaresinin erkanile görüşerek sebebi bu kışlada bulanan gen9 iHuhakeme Baıııgof' 
M h K .. ··k b" k ·· Ü d ·d · ı için bunlar kundualarla gizli mü- cezri tetbirler alacaklarını ve Baymverlerin yeni tayın edilen -a pl eç ut adam: u9u ır apı on o e ı ı er. Viyana, 29 (A.A) - .Le d 

N ·d·· ·· b ı · · d k b l d b ı k ç· k.. d · il ··d·· ·· .. bir kumandanı istememeleridir. ıı,-- SolK ""P dedi. e ı ugu e ınıy, " am apıyı nase et er e u unma ve ın mez ur emıryo arı mu urunun heyecanlı ruobakımenin baf 
Varol onu takip etti. Liyon yumrukladı: ıark demiryolları trenlerine karşi salahiyetlerini tadil edeceklerdir. Baymnrler yeni kıımaodaoı 1 k•" 

k l't 1 d Gökten - .Fransiı çabuk ol, kapıyı suı"kastler hazırlamakla ittı'ham Müdürden aJ·nı zamanda So,·yet Haymnrlerin gayeai olan işlMi cağı Linzden bildiri me tıl-' 
ıo · ab ına Yıunııt ar ı. 8 . p J , p l d k Ba mnhakeın• l>ugu"' rı daıtı ,,. 

Ö aç. eoım. o o yom . o lı ta- bilmemekle ittiham e ere u f1 
ıeller hoşanıyordn. ylı 11r11k- olunuyorlar. Rusyaya naklolunan makine ve b ~ 

kıp ediyor.. azl n lnkif etmişlerdir . çiftçi federasyonu reiaı H ı ati 
lam olınu~lardı ki ıoğuk kemik- Bidayette Mançuko polisi ta · vagonların hesabını soracaklarbır zırlard"'n Bası· n!!er ile ark• 

Poliıler belki haradan on f Bunun Uzerine kışlada bnlunan " ~ 
)ermin ıçıne kadar itlemişti. 1 t kt 'dil rafından yapılan tevki at şimdi Yine bu münasıbetle Harbinde .. h .1 • ı> 1 "tt ' r 

on ıeş me re uz" a ı er. , efrat ikiye ayrılmış, tadık ka mu enu11 .ı: ampe e aı ı • ' 
- Haydı Botr .. liı ıokağma.. 1, 1• • d d açıkça Japon jandarma idaresi çılcan Japon ve Mançuri gazete· yıO 1 >Urıuu vır şarap epoıuy n. d lan efrat ile ilyan edenler ara• Bunların dab" Şnbat 1' 

11
,-

!)abık ol çabık... K ld l . . d" I 0 eline almi~tır, leri Mançuri e oturan bütün IJJI 
apı açı ı. çerı gır ı er. an M k h sında çarpışma olnıa,, ıil:'\h pat- fırkalarının reyiııi bi r Hr 

Varol un nefesi keeilmitti. Varel bacaklarının ıı?.ı.um artık Diğer taraftan ançu o mü- Sovyet tebaasinın i racı ve Çin l ••''" 
h l lamııı,, ıüogii kullanılwı-ı ve bir mukabi linde H itlerci ere 

Bacakları iradesine inkıyat et· hiitiin tiddetile duyuyordu. nakalit nezaretinin izmetinde şark demir yr larınm müsaderesi "f 

k 1 1 0 1,.,.o"tnr Poiieler farı bildirilmektedir. ooıyordu artık... İki <lef'a kili· - Sonu Vaı - bulunan üç Japon memuru Har- ıçin şiddetli neşri~at yapmakta· ço yara 1 ı_u __ ... _ .. __ . ___ _. _________ _ 

··30,ijustos fafer 'BifaiıTçTD- bine gelmiştir.BunlaLr ğ:Çe••e•e dırı... S Avusturya 
Gözleri kamaıtıran kutsi renge büründü lngiliz _ırasın. ın . o.kutu Mu~vin. uvvet-
Bugün zafer perisi bize gökten göründü M 1 M d ~ 
Türk ordusu ezmişti bugün gelen düşmana evsım cı 1 ır r lere Müsaade 
Kurtardı bak yeniden öz anamız vatanı lıf 
Biz: çelikten kal'ayız hiç oynamaz yerinden Ingiliz Gazetelerinin Neşriyatı.. lstiyecek 
Mağlup olan o düıman hiJi inler derinden Londra, 28 (A.A) _ lngil· 
Bugu'"n gu""neı ba•'·a nur baıka hayat saçıyor Londra, 28 (A.A) - logiliz yattan mütenllit ölan bu "azi-

... ~ tere hüki'ımetine hınüz bo hu-
Bahar gelmiı sanırım hep koncalar açıyor pıra11ndıki ıon ıuknton ıebıp- yet hariçte sebepıi:z olarak haaıl 
Dağıldı gam bulutu neş'e taştı gönülde terini arayan ıazeteler bono11 olan bir endişe yıiziioden ıon 
Bin türlü hoı koku var saD1rsınki bir gülde eonehi amillerle bizzat lngi1te- on gön zarfında daha zi_yade 
Bulutsuz bir zamanda güneı gibi doğarak renin Yl\Ziyetine ye fazla ebem- gerginle,miştir. 
Bugünün ıııkları karanlığı boğarak miyeti olmıyan menim hadiıe Morningpoıt gazetesi ıakntnn 
Nur içinde bıraktı hem maziyi hem bili !erine atfetmektedirler. 1ebebi ne Lo~drada ve ne dö Pa 
Yıldızlı bir semaye benzetti istikbali Deyli telgraf gazeteli di1or ki: riıl• oldnguou ancl\k doların 
A · b"l .. ·· d- h b B "d' Jll. ı . oldn1t d iıtikrarıızlığında ve AmArıkan h ı e gorun u se er gi i uzaktan a ııeye ayı.. .,uıı an 
Y · b' ı· d ·· " d" d k f 1 b . ·ıd· p para ıiyaaetindeki kar•uızlıgm 
enı ır gem san ım yuz goster l uva tan az a e emmıytH. yerı ı. ara- da aram•k rnzımgelec·eğıoi ıöy 

Bu zaferden nam aldık arıa kadar yükseldik wız h"neoı ıonhabıuda bAdiı lü1 or. 
Güneıte:ı bile büyük bir nur dağl kesildik • 
Mazideki zaferler böyle şanlı değildi 
Tarih bile şaıarak önümüzde eğildi 
Bayrağımız karmızl yıldız kadar anhdır 
Tarihten bile büyük, belki daha şanlıdır 

Nihayetsiz bir gögüz yıldızımız bu gündür 
Bundan boyle bugünler bizim için düğündür 

' Pek derin bir neıeyle yaptık biz bu düğünü 
Her vıl seni bekleriz: zaferin şanh günü 

M. Cenanı 

olan bir vaziyetten mütee11lr ol · 
mottol'. Bu ıoobabarda gıda ih· 
tıyacatı için mevıtddı ıptidıtiye 

ıthalatının istılzam etti !?' i tedi-

Hazı melıafilde parı..ların 
aınumı iıtikrart it;irı çalışılmak 

zamanı geldigine kat'i kanaat 
me"cott11r. 

l!Panyırda Ve Her Belediye ~ I 
Mıntakasında Bulunur. ~ 

Zengan Te karlı Belediye Eşya Piyango • 
681 77 

ınıta bir miiraoaat yaptlmamıt 

olmakla beraber Royter Ajanı>· 

nrn haber aldıgrna göre A YOi• 

torya bük ftıneti büyiik deYletlerı 

müracaat t-derek biikflmeti tutan 

yarı a1keri tetekkiillerle Haym 

nrlerin bir kısmından daimi Ye 

yardımcı bir polis koYveti teş

kili için miiıaade ietemi,tir. 

Bon~ta 
Patladı Bir Ki•i 

Yara.landı 
Hanna :.?fi ( A . .A ) - Kırk 

kilo agırlıJ'.tında bir bomba tioa. 
ret maballeıinclı patlamı!J ~e yal
nuı hır kı'i yllratanmı,ur. Fakat 
baear çok mühimdir. 

Prens -Prenses 
Nipnlandılır ,, 

Lonclra 29 ( A.A ) -::- ;f. 
liz Kıralının dörJöncu f~ 
Prenı Jorj il• YunaniıtaD J 
ıi Nikolanını• ü9 Jr~f~ 
k üçiiğü nişan lan lan tullt-, ... .-•;..--
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Solan din 
Ozonatör •~'' 
Çıplak başları gür '~l ~' 

örtülünce fennin bu bak _,ı'. 
harika&ın" tecrübe ile io~019~ 
çoğaldı. Kısa bir zaman • •"' 
kallanan1ar can ııkıcı k8~~ 
Ye haşlarıom flaimi kaşıotı•0' kortoldnklarmı ve aaçlarıo•1.,; 
letafeti le çıkma"ğa başladık,-~~ 
sevinç Ye ruionettarhkl• 
ediyorlar. 1,,ıi 

Emniyetsizlik kalktı. ·ııoa'" 
Soland ıo Ozooafür ••9 :,.~ ı'1 
elde ettiği keramet denile t•"'' 
dar neticelere hayret 'f'e 
geldi. r ,; 

Her eczanede bnloP1l ~~ 
U mnmi depoın: .A.1••11 

zanl'li. il 'S 
11·-lö (S •> 
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~ Kahramanı 
~ Haftalık P;yas~,·- _ vaz;yet; 
= 
= 

-""' uıııll~I 1111111 ııııiıııııl~llıııııııııııl~llıııııııııı~~lıım ........ ıııııılllı~ııoıııııırılııııııı ıııııı@ııımıırıııl~lııırnııııııill!ıııı~uıııı@ııım mmıı~ ~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Mae,eraları 

Son HAfta Zarfııida Üzüm Fiyatları Yükseldi 
~ 
~ , _ 1!19 - Tereffüe Meyyaldir Daha Da 

dij ~atta Aje• ton her mü~aaehet l Mt bizi~ ~~kad~şlara dogru gel- 1 • u·. • Muamele Sakı·nd-ı·r. ~e.v .... ı·nyag Mu··stesna i· ~tukçl\ kendi kamborlngıle ken- dıler. Bırısı bınbaşı V1ı.leryan DCJr zerJDe ~ 3.-~I; 

ı~'İ d::1 ·!:; •iliğinde• bu del• !:;::; id~•·k 1 
mtil•••m ş .. ı., . Ilu·aca t Mallarımız Hara retli Muamele Görüyor 

- 8i:1.:e gardırobamı da elbi- Yigit binbaşı, Hanrıyi çok İzmir Ticaret ..-6 Ztthire bor- koru• araarnda tehaHlf eylemek bulunmaktadır. Onümi1deki 15, misli der;cesinde olacağı kuY· 

Diğer 

tblericni hizmetinize arzederdim ı\licenabane ıelamlıyaralı:: dedi ki; 1aarnm her gün ne,rnyledi~i ye.- tedir. 20 gön i9inde yağmnr yağmadı· Tetle ümit olunmaktadır. Hale• 

h'lll• benim gibi ıizde bilirıioiz ki - Azizim kont! Sizi buralar- mi muamelat bültenlerine ,}ör,, Yakanda işaretledijtimiz haf. l?l takdirde gayet nefi• malaıul ikti1adi mıutaka dahilinda död •n· l"I 

~ ırn Nırnplar1m yine benden da tekrar gördügiime pek mem· 100 hafta zufmda Bor.ada ya tohk ınuıun~lit kıımında da gö- idrak edilMtıği koYntle ümit miJyon kilo raddeAinde H1tio-
tka kiml'eye gelemez! nnm, pek müteşekkirim. Şıındi pılmış olan muamelat beneçbi· rüiMeği üzere bn satışlarm en edıliyor. yağı mncut olup bunun kıımı 

- Dört doet i•tedikleri gibi ao1adım ki teYkifine memur ol• ati icrnal edilebilir: kovntlisini [Eıki ıatı~] kaydile Oııiimüzdeki hafta f9inde ye- mühimmi, Ayyahk, Edremit .,. 
{1 kaoıp taransın diye Ajertou doğum mahpuslar acleta şı.kadao Maim Htıl&n Asgari Aum göröten arpa teşkil ttylemekte ni mahıuldeo . pi1aaamıza mal haTali•inde bulunmaktadır. 
•ndilerini yalnız bıraktl. e•ir imişlor. Memnunum kont, Isıni Mıktar Fiat Fıat ise de hazır ve vadeli muamele getirileceği tahmin edilmektedir. Diğer müetahıil mımieketlır 

ll Ir~nlıor gittikt_,n •onra Rauf memnanomf Çuval f iyatl.,rının şayanı mflmnoniyet Fryatlar halihazırda müstakar rekolte vaziyetlerinin de ınüaait 
'nrı ,.. I!'eridin kal:1.klarrna Mülbım Şa.rltty de gayet Yerli 2348 3,40 3,70 bir raddede bnlunmaıuna kar~' olup yeni mahsulün bol miktar- holuodn~u rinyet edilmekte Ti 'J)' 

5ılerek <ledi . kı: kahronı::uıca bır ıelam nrerek bnğday bu eatı,ta aıtıgari f iyatm 2,75 da piyHaya ~rzma kadar fiyat- bo ..-aziyet karş111oda şimdilik 
Ru izzetl,,re, lm ıkramlara arkadaşların ellerioı stktı. Uşllk c 125 3,60 3,60 kuroş olma.a nflzarı dikks.ti ca larıo bugünkü halini mohafııza fiatlerin yükulmeti imkanıızh-

''1• kapılmak caiz degildir. Her Hırnri d11diki: Eldirek 116 3,75 3,80 tip hır haldır. edecegi ihtimali kuTntli görül ~ından bahudilmektedir. 
'" "b · k f rr İl ı tıyat üzere bnl\lnmalıyız. - Hin başım! Beni teT i etti· bugday Arpa piy1uaaın11t oldnkça m"ktedir. Çekirdeksiz uzüm 

il kadının bize mutlaka bır ğiniz giinkö alicenap iltifatınız Usak arpa 187 3,4!5 3,75 yükeıek ve maanıelatrn harareti Palamut Bn sene çekirkeıiz özüm mah· 
:Ytın oynamakta olda~a. zihoinı beni nekadar memnun ettiee ba Yerli arp& 804. 3,75 3,75 olduğn bu eıralarcla bona bfil- Son haftanın palamot mua- ıolünön bidayett~ ,..., mnahhıuen 
~~ 0 kadı'r dal budak salmıştır akşamki i ltifatınız<lı.n daha zi· c c 866 3,375 3,6i5 hmlerinde 2,75 karaş fiyat gö- meleleri 227 kentale miinha11r yıtpılmış olan tahminhtrioe rKğ· 
1
1 

ne derece do•tlok gö-.te- yade minnettar kalacaguna elbette vadeli rülmeeı Ye bilha111a satışın [es.ki] kalmıstır. Bunlardan 129 kental man geçen aeoenin 50 - 55 tonluk 
t ''•kalbimdeki şüphe Te nefret ıtüpae etmezsıoiz. Y~rJiarpa 1076 2,75 3,275 kaydile ge9irilmHi hakiki arpa kaba mal Cllop beher kentali i•tih1alatıoa karşı bn a.ne iltila

6 

Q d9rece artıyor. Hanri, Ferit v.a Rauf; hıobaoı e.ki. aatış fıyatı hakkıoda bir tereddüt 224,25 • 234 korot ara.mda fi. sal edilecek mahanlüo '7 bin 
lt - Sözlerin bizi titretiyor, Veleryanın yüziine en büyük dik- Bakla 1265 4.,875 5,00 uyandırmaktadır. yatlarla Te 98 90Tal · rufoz mal tonu ge9miyeceği kemali katiyetl• 

&tıı. katJe hn akşam bakıyorlıudr. Nohut 1104 5 ö875 HariQt• yapılan muamelenin da kentali 195,26 kuru,tao H· •öyleomekle holoomo,tu.r. Hoıu. 
- Bize eo ziyade lazım olan Hakıkat bu ada.m en çehreaiz Sı.am 30 9, 75 9,65 daha yüksek oldogo iddia olu· tılmıştır. ıi ıurette yeptığımız tahkikata 

t•y eeıarettir, metanettir. Dai- hir Ingıliz kadar çehresiz, Knmdıuı 899 5 6 noyoT. Geçen hafta 1atı,larında hr· göre bu 1ene i11tihaal mıntakaıun. 
~lı Niyarpayı düşli•meliyiz. Hiç en .ert l>ir asker kadar . sert Kumdarı 5•3 • 5 5,75 Geç•D 11eoe Ajtoıtoıı ayıpıo nl\klar 380,25 - 458,25 engin tır da elde edilmesi kUTTetla mnh· 
' hnıızdao 9ıkmamı.lı ki biz olduğu halde, tavır Te halinde eski satıf aon baltasında bouayJ.L 8388 çn- naklar 331,5, kabalar 214,5 - 295 temel ç~kirdekıız özöm maheolü 
llıaLToloı'k olanak Niyama da o kadar parlak bır takım ala- Kumdarı 100 5 5 Ta.l arpa 1,85 ile ~,165 kum~ ve rufup; mallarda 190 kornıt &ijağıdaki •orette tHbit edilmi• 
~•htolmııştar. (Feride dönerek) metler 1rörünüyordo ki şu Binba- vadeli arasında fiatlarla te•9H ettiril· araııında fıyatla.rla mohtelH ne- balonmaktadır: 

n ce1areti, bu metaneti hepi- şı iiniform:uıının "ltmda., şu ge• Barcak 365 4,625 5 mi.ştı. ..-ilerd•n 1959 kental mal satıl· htihtali ko•Tetle 
~ııclen ?.:iyad& ıtrnden bekleriz n i' gö~eil içinde lınlnnmaz dere· Kendir 7 5 5 Son haffa arpa f iatlerinde mıştı. memiU miktar 
'tde,im. Sinirlerine hakim ol. cede olfllnu cenap ile dolu, at- tohuma geçen haftaya nisbetl• 0,25 san Geçen Hne A~aıtoıono':' son fstıhsal yerleri Çonl 

._ 'Bır aralık tan.lflt odasrnın cak, •orı derece mert bir yi\rek Pamuk 512 balya 37 37 timlik bir terelfu kaydedilmiştir. haftasında kentah 461 kuruştan lzmir Te oi•arı 50 00() 
l(~ 

1 ~••ı aıı; buçuk açıldı. Aralık- oldu~urıa ıula ~iipbe edemiyor- pre•e 1 ci Bn haftanın arpa hatları geçen 29 kental tırnak, kentalı 270 • Menemen Te halaliıi 20 000 
t~·rı kanbor menho~on kafaaı gö- lardı. Pamuk 2!1 c S!i 34. senenin bu haftaki arpa fiatla- 305 knruttan 46 kental kalıa Te Maniı-ta 90 000 
lltldu, dedi ki: Arkada~ların bu tetkikleri prese 2 ci nna niebetıe 1,5 kuruşa. kadar ke-nta.lı 202 kurottara 53 kental Kasoba 50 000 

~ - Haztr m11wız h•yJer? Bir Binbaşı için kalplerinde biiyiik Pamuk 24. c 30 30 tereffo arzetmektedir. Hali ha- rufoz mal moameleai oJınnştu. Salihli . 
'ç dakikamız kaldı. bir .meyil 'f'e itluıat peyda etti. Pre•e 4 eli zırda arpa piyasa'1 hararetli ce- Bona haricinde olduko11 kuv- Alaşehir 

Sonra Haori1e dönerek yan Koca a1kere karşı karJeşçe bir Kuza 1295 adet 60 60 reyan etmektedir. Mübayaa tın .-etli moamelıler yapıldığına dair Ka.rnalpaşa 

15006 
20 000 

'
1
'Yh yarı tee11iirle: muhabbet doydnlar. Malfımdür derisi kHmı mühimmi iıtiheal mınta- olau hoıu8i tıııhkiknt Ti tetkika- Akhisar, Kırkağa.9 

- Yel?en! Bu ziyafetin şe- ki muhabbet, itımat denilen ~ey- Oğlak 1200 c 49 49 kalarrndan yapılmalı.ta. n doğ- tımıza rağmen 11on hafta içindı Soma, Kımk 

50 000 
12 000 

8 000 :~fi, İftiharı ıı:ııedir. Heni Preo . iM zorla basıl olmaz. lnl"taıun derisi rnoa ihraç edilınekte oldugoadan borsaya yioı hi9 dinebilecek de- Aydın Ye tenbii 1
.? sotraıında otormağa IS.yık yür.,gind• kendi kendine <lo~ar. Koyun 1331 kilo J6 46 fiatlarm öniimtizdeki hafla içinde ret.ede az muamele te.cil ettiril· Urla, Karaburun, 

10 000 
go . 

rlll•diler. AM l,te ba da Gra- Bahnıuı ki ~u hulondnkları derisi aiacagı şekil hakkında mütalea miştir. Seftırihiaar 
'1tı htnim hakkımdaki şiddetidir. hal içinde arkadaşlar için en aşa. Yapağı 210 c 43,5 33,5 yiirütülmeroektedi r. Maaınafıh Muam•lfitıo borııa haricinde 

5 (tOO 

- Bab! Gra1tan büyle bir ğı bir dostlu~un bile biiyök bir Anadolu arpa f iatlan ıtimdilik tereffüa yapılmaaı Anadoluda pııJamat işi 
•

11

.r lltnar mısınız' ehemmiyetı vardı. Hele Hinbaşı Yapağı 26600 c 44. 44 meyyal bir vaziyet göstermekte ile alakadar buluoaolar1n serbest 
- Ummak n• demek! Eroi- Valaryan gibi lıaliı ve aaf kalp Anadolu ,..8 hararetli muaıneluler yapıl- piy~aanm hakiki f latları hak · 

:iıı1 •ınin! ·Ladi Rişmont berke- 1abibi bir adamm bir takım sl- eski satu~ maktadır. kında kat'i n 11&lim mali\mat 
ın :Yüzüue giiier de bana gelince çakcasına intirikalarn alet ola• 'Palamut 129 kental 224,25 234 Bakla edinmelerini işkal eylamektedır. 

b k 
~ a.dRr zalim olar ki tahammül mıyııcağı ~iipbt\eizdi. kaba Geçen hafta Balda i~lerinde Borsa idareıinjn bu cihete tek-
li~hiJ. degil! Şu _gnrbet eU~rinde Şu halde arka<laşlar için mü- Pıı.lamut 98 c 195,25 195,25 görülen akuklık satıcıların t~k- rl\r nazarı dikkatini celbe-eler ve 
ll lldıstan çöllerınde nH ışım ol- ri.i vveti, merhameti ümit edile· rofoz lif edilen düşkün fi atları ret ey- bir an e..-nl n.ziyete halci m ol· 
,~~Unu ben de bilemiyorum.Hen bllecek bir kıına~ olaa olsa bio - Çeldrdekslz Üzüm lemeleri huebi1e •on hafta için· mağı müıtahıillerimizin monafii 

a. •iyah rnbalar içinde buluna- başı Valenan olahilecıegini dü· N _Çovtırl .lfiat de kumen zail otmuş Te bakla namına teuıenni eyleriz. 
:~~· toıiz yolcu yahut avct kıya· şünJüler. o. asgari azami muamele1erinde yonıden bir can- Afyon 
• 

1
llde olasıaız d:l b&n Prentıin Hıuırı lıi11ba~rnın kolnno 5 395 5150 8,00 !ılık eseri görülmü~tür. Hafta içinde yjae borsaya. hiç 

\:f~aıına kabul edilmiyeyim, siz kendi koluna takıp birkaç adım 6 16g2 7,25 9,25 Hafta zarfında 1265 Çal'al bir afyon mnanıeleıi tesoıl eiti-
nl edilHini::ı:, ha layık mıdır~ yürüdükten ıonr gayet yava, bir 7 2813 8,25 10

1
50 tıro. mah hakla 

41875 
kuruşa riJmemiştir. Geçen hafta ve g• 

tirı ~rkad~flar tuvah'ltlerini biti- &esil'; 8 4695 9,75 11,25 olan eatı' obemmiyıtıiz bir par çen •enenin ayni haftasında dıı 
il 1 ren110 yemek salonuna Yar- - Bioba~ıınl dedi, namtı1u· 9 7147 l0,75 12,5 tiya mnobasır kalmış n binae- vaziyet ba merkezde bulı111ın.11şta. 
J 

1 

•r. Salon baki ka.teu in.an og- nuza itimatla bir 'ey söyliyece- 10 3878 ;ı 5 15 p
1
·ya•a .... aziyeti genen hafta 

Qı:ı_ 1~, naleyh baftauın bakla fiatı beş • " 
t. ~il hayalınden geçiremiyece- .rtim ll 580 l5 17 5 k t b 1 1 . · kı·n 1· 0 "YDİ olop tüooar nrasrnda ı le: "" • ı kuruş ofarR e11 it e<ıi m11'tır. .. 
1 adar hariknl:i.de surette süıı- - Söyleyiniz Kont Heroe 12 70 J7,25 •>.o 5 3

75 
hı"p, bir muamele yaptlmamakta 

'tt - Geçen hafta , • 5 koru' ara " ~ llıi,ti. .A•yanıu akıllara bay- nretlı olor&a olıon baoa itimat ı 2 ,.
9 
uyuşturucu maddeler inbiaa-

•t ,. . 1. . A incir ıında fiatlar a !18 çanı bakla 
( •ren zengıo ığı, nopanın edebilininiz. Qof'al Fıat mnameleıi olmuştu. rı möbayaatmı hiç denecek ka-
1 .. 't~al mertebHine varan ıüıö, - H~r dakilıra korkllyoraz · d dar az olarak müstahsilden yap · 

q tı aıgari azami Geçen ıecemo bu haftHın a :ıı....~tnı birle,inc~ ortaya. na_ •al ki bainc('I bir entrikanın kurbanı 
2 

S3 
2 9 .ı maktadır. 

-qll Turfanda mal 43 7,25 7,25 bonaya • · , ~ kurut ara11ın· ı... aızeli bir Hor çıkarına ışte olmıyahm. Şurada 9aıt- tarafımız- 203 
!Jlr .- ç k t 32 4 50 4. 50 da fıatJarla O ÇOTAl bakla ı.. .hı:nek aalonn öyle don"'1ıl- daki kalabalı.,..ın içinde, guya bize 1 ın 1 ' 1 

1 -qıu r; Süzme 1261 7 13 mnameleıi o mo,to. Hafta .atıf-
S~ı . b d' hi({ dikkat 4ıttmiyormo~ gibt gö· Elleme 54.07 6,50 10,50 ları geçen haftaya niıbetlı harHı· t, on gayet ~ıAı~ ır şey ı, rüodüt't\i halde bütfin dikkatini 
~•pb d · f d 

0 
P ı 1809 5 S retli ge9miıt i•• de fiatlır de bir ~o e • premıtn • 0 rHı •ar ı. bize veren cRei•ülfokara> Hayın aça 

llra l ı · d k ı Natnr'"l !162 5 6,50 miktar diişkönHik kaydıdilmit-ıi rbir erın en uza ça o a- Durani yok mu' Korkuyorum ki u 

raıc o- •- ı· L ı ·ı· k 1 Yekun 9014: tir. ~'h' ~ue~ yır ı gere-. ogı ız borada herkb& onan entri a arı-
}~ •tlerine, hükumet erkanile na hizmet etlen birer alf't eldak· '":•ek rnbani memarla.rıt malı- Iarı giLi si.ı: de gerek bilerek ge
li •ofralarrla batka ba,ka ter- rek bilmiyerek o aletlerden ol-

() 
0lnnmoıl"'rdı. mı,vasınazl 

~, .c\tkadaşlar hakikaten yolou Binbaşının çebrHi d'*ğiıtti fa-

Bu haf tıa 1atışları bu •aret
le icmal edildikten ıonra bilba.. 

Pamuk 
Bir halta zarlındıt. bonaya 

kaydettiriJell P•mok muameleleri 
kilo111 37 kuruştan 512 balya 

preee birinci, kilo111. 3' kuruşun 
2! balya prese ikirrni Te kiloıu 

Zeytinyağı 

Piyasadaki , dnrgunlak bütün 

kTnti le hükmünü iora etmekte
dir. GQ9en hafta muamele ol· 
mad.ıtı gibi ıon balta i9inde de 
bor1ada Zeytiayagı ü11erin• mna· 
mele olmamı,tır. 

Go9en Hnenio bu huftasmua 
iH bor.ada kilo8o 28,79 · 24,57 
kuru' araund• fiatlerle 15384: 
kilo ııra malı zeytinyağı Te ki
loıa 17,16 kurottan 4.6152 kilo 

Yekun ~~00 00 
Hu ıene çekirdeksiz uznm 

maheuliiniin piyasaya arzı tari
hiodan 2s· Aga•toe 1934 Salı gii. 
rıU ak~arnuıa kaıfar 15 ile 21 ko· 
ru~ ıuaunda sat1lm>ş olın ınoh· 

telif nevide çeki rdek•iz uznm 
mıktarı 48975 çuval ve 127 tor-
hadan ibarettır. 

Geçen eeoe b• tarihlerde ye• 
ni ına.lıeul tiziioı piyaıaya irıdi· 

rilmemi~ oJdugondau mnkayeae 
imkanl yoktur. 

Son hafta zarfında aatıhmş 

olan çekirdeksiz üzüm miktarı 

He haftalık al!lgari T8 azaml fi. 
atlara a~ağıda gösterilmi,tir. 
No. Qul'al Aigar1 fi. Azami fi. 
5 395 5,50 8 00 
6 1682 7,25 9,2ii 
7 2813 8,25 10,50 
8 4695 9,75 11,25 
9 7157 10,75 12,50 

10 3878 12,50 15,00 
1 l 580 15,00 17,50 
12 70 17~5 20 
Yek. 21261 

Yokar.ıdaki i•aretli rakam
Jarın de mütaleasmdan anla
•ılaca.gı ü~ere hafta muıunele· 

Itri gayet hararetli geçmi9tir. 

Alıcılar .mübayaa ho.a1nnda QOk 

i•tihahdırlnr. Fiatlarda her gün 
az <JOk bir tereffü görülmüş Ye 
mnameh\t şa11101 memnuniyet bir 
derecede ceryan eylemi9tir. kti~~tetile hiç te bu Hlon• !Ayık kat Hanri mukabele etmeıioe 

ı,., Uleoeır mi1afirbrden değildi
.-.1 • fakat orada ta1hihi mömkin 
lQ llladtjtındao herkes kendilerini 

meydan Termiyerek: 

'" memleketimiz için aJ.rı ayrı 
birer Talridat meobaı olan ihra
cat maddelerimizio haftalık pi
yasa Taziyetlerini mnkayeH ede
biliriz. 30 kuruştan 24 balya preıe dör. prina ya.a-ı muaıneleai teıoil edil· Bn ıene çekirdektiz iiziim 

'•dnr .~örmekte idi. 

., '1tkada~lar •alona girdikleri 
~ ~aıı prenı henüz gelmemişti. 

. ı,~ijkt diğer mi1afirler, davetli-
1'1 llalono hinçahinç dolıl.or-

ı.,ıar<J.ı. 
H k • 

it ~la 1;alık ıçuıduo ıkı za 

- Eğer imıat gözünüzde bo Arpa 
herif ju entrikalarını ispat edip Son haf ta iQinde bonaya 
t · ı bu kadar d•· kayC Ye tescil ettirilmi' olan • 81?.e ge sem Te .. 
naetlere karşt yalnız, hamiAiZ arpa alım ..,.. Htımları piyasa
hanıiıiz ksldığamızı arz ile şe- musda cerey"o eden moamelelerft 
caatinizden, uliivvüceoabınızdan nispetle pek hafif bir yekftn 
imdat isteAem acaba mahrum mu olan 2993 çu'fala. baliğ elmuttar. 

ı ı Ve muhtelif ••kıllerd• olan bu 
kalırum:. • o'Jo ·.ı 3'16 

- Sonu V.ıı - ıatııların f i.ratları •ı 1 •. 4 

döncü ne..-i pamuktan ibaret bu· miştir. mah•olüoün hemen owumiyet 
lunmuştar. Sureti buau.ivede icra eyle- itibari le teTkaladtı iyi olmaaı 

Geçen hafta kilo•n 32 kuru•- diğimiz tahkikata. nazaran ikti- piyaıııada adi üzüm ıhtiy~cıını tev
tan 16 balya pereae ÜQÜDOÜ mal .adi mrntakamız zeytin mab.sn- lıt eylemi~ ..-e .~u k.~~ıl uznm 
satılmı' Te ge9" 0 senenin bn haf. Jönün h"Ji hazır vaziyeti gayet fiat~~uında __ Ler gun cuz J 0.1& ~· 
tHı•dıı. iıe bonada pıt.mak öz•· iyi Te möuU bir Taziyet arzo.r- yenı tereftuler hn•o.l• getı rruı,-

rin1t muamele olmamıştı. !emektedir. Eylal zarfında yag. tir. 
Yeni HD• p1&muıtunan i•tih- mor ·yağdırı takdirde bu•en• Son günlen ait çekirdelui• 

.. ı ~malN iyidea iyi1• (~imiş .rekoltd_!I~!!. . 1!9~D aoneniıı iki - 'fl!ffen Ç~vitiniz -:-



~•hlfe G fent Alır 

llf_ti_s_ad_i......_.......H_a_~_e_rler !llnsanlıtın Hallf ·Cihan . Yün 
Üzüm incir Ve Zahıre Satışları 5§ vazan.; .A.xıdre ı.w:aıro 5 Londradakı Satışlar Müsait D 

Piyasası 

Çll. Alıc' Fıat 
822 K•nd Ahali H. 7 50 
206 S Siilt'ymano. 9 26 
193 Koo. ıttlbat l l 50 
190 Kırka l\azım 9 50 
183 M Alıberti 12 
179 M J Taranto 9 50 
11 J ı ro H Şii 9 26 
101 H Ahmet 10 ôO 
uı Y 1 TalAt ıt 
83 M M ıı.al•t 11 76 
7!> Ak O.ıuan 10 50 
60 J"' Koyo 10 
oo D Arditi ll 
66 Knrıko Alyoti 11 50 
46 Şerıl Rıza 11 

4:1 Qolako~Ju JO 56 
41 '1 rifooidıı 10 
3ô J Taranto M 
27 M Arditi 
25 R R Hodıti 
18 Diamontıdiı 
1; Akleki Bank 
14 Şerif Reıuzı 

1~ F Solari 

13 
12 

9 
15 
11 26 
13 75 
ıt 

13 
ı~ 50 
14 
15 
12 75 
13 ~ 
12 50 
11 75 
t~ 50 
17 

Qu. Alıcı 

978 .Tı ro ve Şü 
526 J1~d11on 

164! $ Kemal 
91 .F Paktır1 
91 F 1 issi 
74 Paci 
66 Kırkı. Kuzııu 
S7 J Koben 
SO Danu Hol611i 
21 H Ş8fbef 

I2 75 li S Bencıyo 

.l!'ıat 

5 25 12 
5 50 11 50 
8 )j 

6 50 
7 25 
7 25 
5 
5 76 
7 
5 50 

12 
7 25 
'1 25 

10 
t3 
9 
fl 50 
6 

ta '1 B E'ran ko 7 25 12 
5 13 50 

JJ 50 
ıt 50 

20 Ş Rısa Halef. 5 

2105 Yekıin 
t5t56 Eski Satış 

ıı 50 ı726ı Umumi Yekun 
ıo 2S Afıon 
13 60 780,300 Uayu9. Al. J. 6' 68 
12 öO Kıl• 
J 1 Qo Oinıi 

15 104 Ru1da7 
ıı 2jt 1 t98 Arpa 

1a 76 12 Raki• 

1.J 274 Komdarı 

Fiat 
s 50 s 90 
8 ~5 3 50 

' 87 4 8'1 
5 6 

~ ::::: ........................ . ...................... . 
-:: Tu.rk.çeye_ Ce'V:lren.: 1'1aeu.lıi ECsa-ı ::- Berlin Tttrk ticaret odaıı ta- rak eylemıyectıRı temin ol 
5 - Birinci Kısım - E rafındırn cihan yön piyaH11 bak- yor, ltalyanm da c•nnbt A 
lBen Keatllme •alUd•. ller za ... a-§ kında bazırıaoan bir rapor ala- kad"n mal tedarik •ylamek ol 

~.ki Gibi Korka, Sıkıntı Ivln4e Detlllmr. kadarlara gelmittir. Bunda dtı tinde oldngo bildiriliyor. 
niliyor ki: ba ha••li ltal7adaa bilmuk 

S. - 65 -. •• mal •lmakta daha ınu··ıai" Londrada icra edihın ıon mü· • • 
Kiyonun hakkı •ar. bizde Ben t.tbi,9iligi bir neTi zayedelerde Anopa memltıkeUeri yazi7flt arzediyorlarmı,. A 

ek1tik olan tey harakiri zihniye- din hafi•• ıetirmek iıtiyor1on. tarafından takriben (190,000) taralyadan bu •ne berekttll 
tidsr. Fakat kendıni öldiiren Ja· Qenln he7eoanı rlttlk9e artı- balJ• mal möbayaa olunmuftar. kolte beklenirken cenubi Atıl 
pon biT ı!An mertebeeıne 1HkHI- yordu. Ouon kelimelerden bek- Auedilen metadan 180 bin bal· mahınlüoUn g99eD Mnekl 
m•~e maruzdur, bu 11e mordat· lıdiJiDI ifade ele onlar bof, ma- yeti 11ıtılmıttlr. Fiatlarda dabı (200,000) bafye kadar n 
hJın ha~tan~ıcıdır. Ha.rır: akan na111z, sayıftılar. mtiıait bir foki .. f göriilmemittir. 9ıkacatı haber Yerlliyor. 
kan oııu 11lotanm üzerine dökiU - Dın deın. Ba1atın mana- Bunun bathca 1ebebi olarak Al- Berlinde IOD icra edile• 
ıueliclir - Ye orada kahımhdır. ıi. Yani... manyanm IOO samanlarda Lon• ••redelerde 13 bin kental 

Suen: Eli il• bir terler yojoruyor. dra pt7au11nın Te aleltmum Merlnoı yfinft arzedilmit •• 
- Ben munffak o mata kal- moı gibi hareketler yapıyor Ye cihan yiln plyaıalarındao oıak nnnn mabıoı il• bUkümet99 

kı,maaya huna tercih etlerim; 1• dii,ön.ceıi aaaki bir tenflüı gibi kalmaaı g&terllmektedlr. l'ilha· pit edilmit olan f laUar üserl 
nı ıonunda ülecfljttmi bılerek bir 10luyordo. ldka Almanya ci1tanın en mft. tamamen utılmıttır. 
ıuıkaat 1•paca~•'"" hır kac ta. - Yani kendin• tamamile bhn 7ün mftfterl •• mftıt•blik· Yıkanmıt emtea l9ln, her 
n•me yelttnmeg~ daha do&ro maNk olmak. Tam, matlalr, kaU lerinden biri olup amam cih•n muraf bari9 olmak ilsen 
bulurum. aarette •. Dormakaaaın arama- ihracatmıo ytbd• 15 ini almak- batına ö,20 - 5,40 mark ftat 

C)eıı: mak •. Fıkirler. •aziteler arama• tadır. ATnıturalya mtlıa1ed•I• min ohuımnttnr. 
- Benim otomobilin altına malr •. Hir 1aat var ki Ü••r1me rinin de yalrmda 99ılaoa1J •• Almanya yün Taclrlerl 

6 Al1oti Bi. 16 50 

2196 Yektin 
48962 Eski Sat.ş 

16 ~o 20 Ton nohut 
370 Nohut 

5 62 5 

atılmnm ıazam, cenhanı Yerdi. çöken a~ırhgı aruk hlıM&miyo- cihan piyaaaeının daha ıiyaıl• uıı tarafından arclıyede t 
Böyle deutt-ııne r•••nen, ma· ram. Anlıyor rno•onozt H19 hiı· hu mftzayedelMden ahnacak ne tartile rueTcotemt .. için mali 

75 nalarrndan zıyaJ., ıö1Jenitlerin- ıe&miyorum. Uceler tizerine teTaflzuh •d•eefti tarihlerde kayt Te teeplt edil 
dekı he1ecanla utreyen Qeniıa Bo heyecaa oaa örle ıar11· ıöyleniyor. Almanyanıo A.-oatn. olan Almanya dabill yUn 
bu kehıuAlerrnden 9ıkan bir ce yorda ki ötekileri artık ancak ralya miizayedelerin• dahi ı,u. fena detıldlr Ye muhteliftir. 
reyRn Adeta Suen'ı kendıne çe- kendinden babıetmekle ikna ede· ........................................ .. 

5t t58 Umumi Yekun 

2851 P .. Jaınat 172 50 409 50 
8 Ha. pamuk 30 37 

6750 Atlut ko~:ı J). 70 70 kıyorJu. bihyor<lo: Sa• ılık Arsa Aydln Demllyolc u ••••••••••••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Q B J"Ll ...., • MOdDrlDIDn .. -n: 
eıı: - en kendime ma ıa m. Halkapınarda tyi bir mnki· 1/9/193' tarihinden 311811 ftzftm t ıat ttmeTTöcatmı karile ortaya çıkma11 keyh1etmm İi· - l\entlımi mutlak• otomo Her zamanki gibi artık korku, .. . 

i. k 1 K dl de bulunan aru butön YeJa par- tuihioe kadar mer'ı Te mn rlmize daha açık bir ıor.,tfe züm fiatJarı üztırinde gay.,t mı· bilın altrna atnıahııw, ceTabıoı ıı ıotı içinde deği im. en me .. J)I 
g6ıtermek için 25 'Te 28 Ağoı e11ır olacakllr. Ha hnımaun te- nrdı. ııkı ııkıya tabibim, tıpkı , 0 ça parça gayeı& ehTen flatla ıa· olmak üzere Saraykoyd•n 

b '-" d k · · b k 1 h ti ki k ·· · tıhkhr. ra t&tınacak menıucatın toı tart lertne ait çeaır e ıız minı mül a attırn ge en eye er O uzaklıl~ıp ya ıu:ıu en öte- otektnı 11kan el gibi .. (Ve böyle Biiyük Kardinah hanmda 65 _ . . 
• ft 1 d d it f d B k"I P d ı k d k · il l 1. Y tenoodan llia lıuroo öoretı uz m f lat arını a;aRı.ra erce •· ara ıo an "'Ye ı llŞa an kiler <le hoyun ıurnı nıatara er en ıajt eh ile aol • n 11•1· numaraya müracaat. S. 5 
7oruz: rica olonmo~ınr. ı:i>zlerile ona takip totlıyorlardı. yordu.) Fakat bo da k6.fi değil. 

6 
• 

6 
h . 

3 
tiye Ahoaoagı muhterem la 

!8 a~U1toı 25 agnıtoı Nnmara Mamafih Eyld! nı11f e•elintle Çc 11 i1e orfık orılar" ba Ltmba kırwklarmdan birini ll&o olunur. 
fiyatları fiyatları tealimi meşrut ahverlerın ikıoa- kınıyordu hı le Y11re hırakıl· yerden Mldı. Pırıldayan u9 küt• Kı·ralık Ve - HoenRI tarife No. 98 

Az. Aı. Az. Aı. liui müteak11• fiatlıuın dabıa mü· mış hır lamhRY" "Y"~ı ta· koca bir canı par9a11 •• Bir .,. 0 . ilin Nomara11 667 
8 7 7 6 o 18\t hır Yaziy•t keapedeceğı talı- kılarıtk eendeledı Ye ancak da- rnşta bunu kal9a1ma ıokta. Satılık Haneler 1/9/193( Tarihinden s 
9 85 ° 21: 8 7 25 6 1 1 J k ı k ·1 ı 1985 tarlbı"ne kadar mer'i , o, u , m n o onuyor. Yara 'ny:ınmıa ıııreıı e enurn Ke•ılen tıe&inde Yahşi bir kat• 

10 60 9 50 9 50 8 '>5 7 incir \'uvarlaıımaktırn kurtArahıldı.Dii- · k d ıu k h Kar,ıykacla çoook yoTaıı 1a- mnteber olmak üsere YAgoa 
, , , ,.. ~ 111 •ar 1• .1:• at eyecanı kinınde Bahad.r ıoka1tıoda 18 

11 25 10 75 10 50 9 75 8 Ha Mne l:ıcir mAbırnliinlin J ı d ı k J<l d ı h bük t r.ı h:fıo olmak ışartile Çıplaktan , , , , Ot»n sın •• ~ınr(ır ayRra' uı ı. ona eıtı , o 6yecanma me • numaralı gayet güzel ıu 'Te ne 
12,00 11,50 12,25 10,75 ~ piyasaya ar~ı tarihinden 28Agus· Fuk11t gülmo11ın yerı dejtıldi• mıç görüniiyordn. Hi9 de deli ?.areti olan b•t odalı bir hane mire ta,ınaoak kereıte •e 
14,7:> 12,75 15 12,50 10 toı 934 Sah günü akş"mına ka- Dıkilerı gmgeıJı, haşlarınm üı· deyildi, Ötekıler onu ancı-k göre· çok elveritli kiralıktır. nnn tahi olacağı tarifefer 
1'1 15 17 16,25 11 dar lıoraadıi .atılnıat olan mık· ıiiıı<len, ıon lı'iıuLa dJzıleri lıiza · bildiklera halde büti\n odayı dol- hmird• Hatnniye mahalle- ••çhialrdir: 

19 17,25 12 tarı 15,155 çuval olup ha mıktar 8 ınıla tert>Hıiuı eJıyor<lu. Suen duran kendısi idi. ıinde çllcmaz ıokakta çoonk yor• Kereate Qıplakt•n Izmtre 
Ynkarıdaki rakamlara naza. incir 4,5 13 kurut arnnncla moa- orıoo kerıdıımade:ı ne heldedıjtını Soen korkmaga başlRdı. do olarak l7 lira kfra getiren gon doloıo olmak ,arttle be 

ran öç ıtiulük müddet zarrındR· mele görmiiştür. aıılı,rordıı. Hurıunla heraher,keo- _ <,en ben lltmın kadar akıllı beş odalt ve 2l numaralı hane tonnodan 450 kuru,, Odoo 
ki fiyat tem•T"'ftcatı adi •e orta Geçen ıene hu taı ıblerdo in dırıo ~iıvtııımedıttı ve yahut olup deyıllm: takat bence .•. bene ho 1500 liny• ıatılıkdır. laktan lzmlre 890 knrnftOf• 
m"llar lehine tereffü Te ytikıek cır heııUz piyaAaya arzeitılrn6 hıtf'ceklerı tahmın ettıı,ti içın imkAnıız •• Ben babRmı ellerın. Namazg!\b caddeeiode 25 eaki 119/934:. Tarihioden 81/12 
kalitedeki mallar fiyatları aley- ıniş buloomaeı bal.'ehile akı ıe- sordu: den uılmış •e efendısinin mey. nnınarah •• on 1tıkiz lira kira tarihıne kadar mer'ı T8 mut 
laine tenezzül arzeylemektedir. nenın Ryni lıaftsları ıuuımd" - Ne igtıyoraun t cut olmıy:ın paraıının nerede getırl'ln üç odah bir hane 1600 olmak üzere lzmlrden Çapalı 

Bu 1ena rekoltesinlu nokıan eatış •e fiat noktalarmdan mo. Çen, oıulsn ne i!tedigintn bolundogooo itiraf etmeei için Hrar• 1atıhkhr. htiyenlertn be. Eıtirdir.s taşnıaoak ipliğin 
h~ı hakkındaki haberlerin aLYal kayese mümkün olaııııuusktl\dır, farkında olmadı,:?ını Anladı. Ona ıopa il• karmna 'Turolnyorkeo lediye clYarıoda 6 n11marada olacağı tarif•ler ber"e9hf att4 
•e badııat noktatarınclan tteyyiit Son hafta içinde horHıla ya Suene karşı <lP.gıl,kaçwakta olan gördom. Ben kendim için deyil, Morah zade Te ti\reka11 ticaret lzmirden Çapahya beher 
•1leınekte bnlonmHı ihracat ta- pılınıt olan incir rnoameleleri kendı <lüşünceıırıe karşı müca- bızımkiler i9in mücadele ediyo· hane1ln• müracl\atları. 2-!00 koru~, lzmirden Eli 
cirltırimizi hır d.,r.,ceye kadar nni itibarile aşağJyı' çıkarılmıo dele cdıyormuş gı bi geldi. rnıu. 30-2-( (381) beher to110 2700 kuruş. 
endı,eytı dti~tirmtt, gibidır. Fi· v" fiatlerı de hiularında göı- Nıhayt)t: _ Bizimkiler ı 9in yapacafın 
yatların bugliokft Yazıyetı •e t.,rılmiştır. - Bn hareketın neıice1tlz en iyi ,ey ölmeye karar Termek- Türkiye Ziraat Bannkası iz 
lıer gön caz't ol1adaa yen1 yeni .Ne•• mikıars Hgari aıııami kalmanıaaını ıatıyoruın, dedi. tir. Bunu tercıh etmit olanın 
terefföler arztıylemeıi bo _,ıhete ça•aJ tıet fiat - Heniınle Peyin eeni taklit tee_iri hiç kimaenin teairile kiyaı Şubesinden: 
atfedllm6ktedır. Bftzı ihracatçı- Siizme 1261 7,00 13,00 etmegi taahhiit etmornizi mi E b 8 
)arrn halen möıtebhk piy&1alar- Elleme 5407 6,50 10,50 iıtıyorsun' Jstedı!lın hn mo7 edılemez. d ~erd o~a :ar-;; Yer~ 2~/8/93' tarihinde ibaleıi yapılncaıı 17·8 93' Anadolo18. 

1 da uooz Dtal tt-klit etmekte ho Paçal 1809 8,'l0 _ Sızden hek ledıgıın •alt de- mi• olıay 1 emtn •ı3D •1•e M.Birlık 19-8 984. Ticaret, 20 8-93' Hlllkın Stı1i gase&eltr 
laamaları fiyatların bagtlnktin. Nator•I ~62 !:~~ 6 50 gıl, bir zarareıtır. •ll~i•d•n kortolamazdı. Doyll ilin edılAn Yunanlı emnlinin ihaleleri 19 9.931. 9ar .. nıba g 
den bir miktar daha tMf'ffftttne Turfaı,da 43 7,25 7,25 JJAmbı1larm iiRtöndeki akiıler mi dür. Malın aatıldıgı Hneye alt deTlet Te beledı1e Yergilerll• 

- Belki Hnin buna ibtiya· maıraf lar mütteriye aittir. Kıymeti mohammineıi iki bin mani teışkll eylemektf'I Ye her gön Çıkıntı 32 ıl,50 4,50 kayboluyordu Pencereıız odada 
8 

li B b 
7apılan yeni Te ucoz tiywt tek- Ge9en ha.ita yapılan moame· aydınlık aınhyordu Qeıı, Jaıoro cın Yar. ana ge nce: ea i Ye daha fazla olan enıvalio kat'I thaleai iıttsana t&bidir. 
hllerl müıtebhk piya1alardaki leler iıe beneçhi ati icmal edıl- batır• adı : c Oıömün kar,111nda lf'miyoram. . JerlD yüade yedi bu9ok ıeminatlaril• barlikte ihale glintl 
allcl laTı taredd"de -yketmek- hö ı bl b b k ı d Karart1•dı. D~Yam •ttı: U 30 da Zıraat baokuına müracaatları. 3541 (378) 

.. u ... mittir: Y e r 1 tuaa aş a arına a - E~er hona muyafakat ' 
tecltr. Süzme 185 10,00 13,00 intıkaJ eder .• • Birdenbıre anla· ,. .. 

eder1ek öyle aanacaıım ki bono 
t9S3 ••n••• •••ıtoıonoo ıoo Elleme 882 6,00 10,00 dı. Saon do aıılıyorda : bl•im~llor 1910 dogll, fokot.. • ft E l "• I p d 

!:~·;:;~:.;:·::.:.ı~~~=.~··~~= ~=~:!.. 2!: 6
•
00 :·~~ ;;:;;~·~~·;;~:::;~;~::............... 0 ır.koıt . . v y u anayırın a 

maırna ra,:?meın yapılan moame- Turfanda 4756 ~·~~ 8, 75 M nameleıi en çok cttreyan 11• ıoannon kötü 1•1 ~1 iy1ee d 
)Atın D.,llCt'ltl törle idı: Yekftn 6142 ' , eden kamda11 mabıoliimüıe it- kararm•• oldugo halde bUıbötün 111 Numarah Pavyon a 

Satılan mıktar Fıat tlhah alscılar •ardır. Fiyatlar kayıp ta olmıyordo. 
azami Bu heeaba nazaren iki hafta möıait •e mtiıtekardır. - Fakat aenio batırın l9iu mu· 

.N~ı. f)o6vı"I ;~~;~i 11,50 f iatleriode Haıh bir değifiklık Nohut nıuameleleri de bara- Tafakat etmi' gibi olacağım. 
7 12,87 olmamış Te fakat ıoo hafta •ah· retli olup fiyaılar malın neYine Atar bir petrol kokn1u, ihtl. 
8 1,,(;2ö lan mal mıktan geçen hafta ... göre tehalüf eylemekte olmakla lalin birinci gtioti, poliı merkezi 
9 16,77 ıı,ıarınJan fazla bir yekiln arzet- beraber omomt ctıpbed•n mti1aıt yangınındaki gas tenekelerini 

10 18,38 wekte bolunrnotlor. görünmektedir. Q•n'• batsrlattı. Fakat her tey 
11 21,06 Aydııı zırai ıatıt kooperatif. Hor9ak fiyatları tereff iie mey. artık geçmı,. karıtmı,tı. Snen 
Yekdn leri Utıhadı k•mdi mallarını doğ· yal bir Ya:11yet gö•termektedir. bile •• Çünkü onun pe,inden yö-

Ahcılarıo miibayea hoınıun- rodan dogruya kendi namına ih· lhraoat menimi olmasına Ye bir rtlmek iıtemi1ordo. Bonnnla be· 
iakı ıttıbaları yem aıparıtler10 ra9 eyleıuekte Te boruya teıcil hayli ihrac"t yapılmakta bolun- raber, o andaki dötUnoe1inın hi9e 
alınmış oldo~ona delil addolon ettirmftmektedır. Bın•enAJ411h bu maıına raRmen bor1Rya teeçil kalbetmedigi tek iıtegi mabkftm 
makta ve ıatıcalar mAllarıoı de kaıım uwnmi J•kdnlardan ha· ettirilen dni muameleleri 9ok bAkimler • b11 mftntakimler oinMt· 
&er hatla ıatmıya gayret eyle- rı9tır. aad1r. yaratmaktı. l:Jo doğom da, diğer 
m•ktedırltır. HulAsa Palamut f iyatlars ,imdilik bütön dogomlar gibi, on on Tar 

AYu1turıtl7a rekoltHinln ••h· Pıya1amız.t .. butd•y mnamtı- müstekarllır. lyı mallara müsaıt h~ında yırtmak, heyecana kap· 
ıı dolay11tle log1Jtere1• her ıene lelerı normal Te fıatlar mtiıte. hyatlarla talıp Yardır. tırmak ıoretile •nkobaluyor Ye 
kınden pek az mabıöl ihraç kardır. Arpa Htlfları hararetli Zeytinyaflı piyasa11 dugon- bu hale hükmünü ge9ir•miyordo. 
edebılecegıne binaen logiltereye cere.rn etmıtkıe Te fiatlar teref- dar. ihracat için mlib•yaat yok- Artık batkalarınrn huzonına ta• •a •ne ebemmıyetll miktarda faa me1al balanmaktadır tur. hammölfl yokta. Kalktı. 
ihracat yapılacağı tahmin edil· Bakla ut .. ları 80D hafta Üzüm piyaı1ı11 hararetli, fi· Pe7'• dönerek: 
•ekıedir. i9lnd• faal•l&fmıt iM •• fiatlar- yatJar ter•ffie me11aldir. - 8• 1•• yuclığın 

lnlüaarJar l•ar•iata piyHa 41e en 800 maaa•le fia&lerıu gön laoir pi1 ... ı tabii HJrlai buau uala&lrua, aeat. 

NERMİN Tuhafiye Meth•rlnl Mutlak 
Ziyaret Ediniz 

En lök• 9antaları, faotazi eldinnleri, gayet ıaglam ~ 
rapları, tık gömlekleri Ye •rif graTatları en ucuz tlya&I• 
ancak bu paYyonda bnl"cakıınız. Fınfttı ka9ırmayınız. 

1-6 (874) Per. On. Pa. 

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

Telef oa 22&4 ,, 
Mefruşata mtıtealhk en ıon moda döşemelik kadl • 

Gobeleo İngiliz kretonları, file, cibinlik vo perdelik tiUl•'
1
' 

' · k bal~ ha111r ıtor Te keten perdeler, broıız koroı:ı~, 9000 ara .. 
Ye ıandalyelerl, taban, otomobil, masa muşambaları 
ealre bulunur. 

lwmh - Tol Bea.•tea ••· 29 
9 - 26 (321 



anisa Orta Mektep MüdOr-.. . 
Unden: 
•kt.,bıruıztle kayıt muamelesine Aguıtoıoo 20 iooi günii baş

ı._~tır. :\1 E>zuniyet i mtihanlarana ~yl~I iptidaıında başla.?aoak 
...,. giirıii bite"tıktir. Sınıf ikmal ımtıhftnları 22-29 Eylule ka 
30 Eyliilde meccani imtihanları yapılacak •e i'e.şrinieTnlin 

1 Rftnü derelere ba,1anacaktır. Mektebin leyli iioreti • 130 • 
'· Memnrınden yüzde on ·n kardeşlerd"n yüzde 15 tenzilat 

.... 17 • 28 . 27 . so 33, t ( 296 ) 

kama, hoyalarımıam tecriibueini yapınıyan kal, 
madı 15 knrnfla r-'ngini atmıt ipekli pamuklu 

~-•lbısol~riniY.i iıtediginig renkte boyarsınız. 
·~j rnhıtatnameyi hai~ LEYLEK mıukalı raı.tık saç boya· 
._İYRcH olıaolara tavsiye ederiz . .Kt1naf i9io toptırn satış mer
~ .. Ponıuzdur. 
"lran toYalet 1&bono ECE •im toza, KBol Rraseo, pire tozu

t, çay, kına, ıakız, diş m"oonlıLrı, kıı.kao, kolonya, kola, tut 
4•rııir hindi, Jimon toza, her nevi asit, lastikten moşam ına 

da, çiçek t>0y•ları, zamkı arahi, çamıu~ır i9in soda, força 
toıu, Hlıon tozu, lükı ıııabonn, fare zebiri v.a. 

bePornuzda satılmakta olan Mersinli kola fabrikaaman hoş ko
hlret1erinden on adet getirene bir dolu P"ket •nriyoruz. Fır

" iıUfade ecJinıa. 
TELEFOll' : 3882 

Makin Ve lllfGGlı Btılu9e MllelaaM• 

TlJP fJEllAL 
Makine lmalAthanesi 

Halimafla ~rtııı Numara 50 ,,.,,.,. 
-.':'•e.lut 

~iee60l I rı 
.__nuılAı ı 
"•hak 

~~4 
rııı.kıne 

t t JS.nıı r cle 

"''• Y lrodır. 

J\&ıknclarlıs . 
hn illa kine · ... 

" faalıyet 
t"ta 

rı hakkında malftmAt "lmalaranı ta•ı1iye f\ıleriz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

} allaane \le Un D.tltrm•l..ı 
lçın hilomom alAt •fi f'ltlenr ••al edilir. 

................................................ 
Gu#t...,. Bilumum lJıAnU ifl-rf 

ıı., b. d t k t Dorbtnter, uda•halar Te 
ile •y a Te ıer oT•e teei•b mibaaiki1• •••llÖr T 

' 
0 

"• mahrukat tiıerioe v:nç!l'lr •e eair ••l•r derwaltte 
°'-"'"· n kabul edilir. 

8ZYll 
.&oente•I: B~rinoi 
Kordon Telefon 2674 

DoJru lıtanbol yolu 

EGE 
Vapuru ptır,em be saat 17 

k11lkar. (365) 

KirahK Ev 
Göztepede tramvay cadde-

t 
sine ve vapur iskelesine iki da 
kika mesafede gayet havadar 

1 

ve büyük bahçeyi havi bir hane 
kirahktır. Borsa sarayında Fehmi 
SımsHoğlu beye müracaat. 

Telefon: 3039 
H- 10 (340) 

-az••- 1 

Bir Hanım Memur 
Aranıyor 

Bir mUeuesede çahımak 
üzere eyi tahsil görmüt bir ha 
nıma ihtiyaç vardır. Taliplerin 
331 numarala posta kutuıuna 
mektupla müracaatları Hin olu 
nur. 2-3 (347) 

ızmlr Beledtyeslnden: 
- Çakmak turunuodak.i ki

r99 hanının eenelik icara 1/9/93• 
de eaat 16 da pamarhkla ihale 
edilecektir. ~632 (375) 

Izwır ikinci fora Memurla

ğondan: 

"ir d•yındeo dolayı eyyeJoe 
hapsedilip istihkak dlbaaı ikame 
edıloıeai yiiıün<len eah'ı tehir 
edılen berbM takımı Te ayoa ve 
aandalya 6 Eyltil Perttımbe gfi
nöoe müıadıf aaat dörtte yeni 
Ritpaz&rmda RQ•k ftfttırrna ile 
aatalaoakt.r. Talip T• ilişıA-i olan
ll~rın mezkdr "'ün Ye 11aatte mü
zayede mahallinde hazır hnlun
malara ifan ofnnu r. 3623 (876) 

Doktor 

Kemal Satir 
Memleket Hastanesi 
Dahiliye MQtehaBBı•ı 

Mnllyenehane Biraoci Bey
ler sokaıtı no mara 36 Tele 
fon 8956 

Rvi Karantina trı&mvay cad 
desi karakol karşısında No. 596 

Telefon .No. 2545 
(368) 

Dr. Ali Rıza 
Donum Va Cerrahi lıdıı 
Hastahklan Mütıhı1111 

·sESi 
Çocuk Sütü 

Fennın En Son Terak
kiyatile KARS'T A Safi 
inek Sütile Haz1rlanm1ş 

.&na Sattn'lln 
&~aıdır 

l:ler Eczanede 
KUTUSU 

50 Kuruştur 
PANAYIRDAKi 

Pavyonu Ziya rer Ediniz 
Sdt Limited Şirketi Fabrikası : KARS 
Umumi Satış Yeri : 
ISTANBUL TAŞÇILAR llo. t 7 

(380} 

D Eyllil 

Büyük 

il:M 

Şerefine 

. . ~ 
:ı~~ 

Tenzilat 
1 Egl4l aabalundan baflar on qan devam eden, clddt 

mtı her ıene gapacaldu. 
ve samlmt tenzlldtmı rneılek edin· 

9 EyıQI Şerefine Çıkan 

G Ö al Kolonya11 ba şta olmak öze re hötün Kttmal Kamil kolonyalarında n hötün Kemal K:\anil moıt•lızaratiyle her türlü reçetelerle bütüa 
ıll\ç Ye ıubbi eşya alış veritlerinde lzmir piyaaaınnı tutan Hllil 

eozaneei tenzılitına hatDll ehemnııyet veriniz. 
30 kr. IS aeit"ol Kemal nuır il loı 25 

100 c kolonyalar 90 
76 c c 65 

200 c c 180 
50 c c 40 
35 c • 30 
25 .. c 20 
60 c eaanılar 50 

50 
60 
25 
20 
30 
75 

125 

c Okino iu Kemal HÇ8n•o 
c Dftorin Kemal dı,auyo 
• ee11oılar 

c iikıürttt hapl11rı 

c Kolonya flılriyeleri 
c ıraş makineleri 
c eıanılar 

4() 
'1 , 

15 
25 
40 

100 

Karşıyakada ı lstanbul Liseler Ahm 
Azimet Dala~isila Acala Satım Komisyonundan: 

lüzayadı Ilı Satı Komisyonumuza merbut moalhm mektebi, 1118 ye orta mek-
teplerle miilbalC panaıyouların yoj'tqrt, nobot, irmik, şebriytı, kuru 

Onömüzd~kl onma guno ya- faanlye, wercımek, beıelye, koro meyYa, graYy11r peyniri, şelıer, 
ni a~oıtolDD •tn• Mrinoi ıünii zeytin taneei, bayYan 1emlerl, yemek ve ekmek arttkları Ye Qa9'· 
ıabableyin alafranga 1&at on bn he• kuı orta mektebinıo 1&hse, P"tıateı •er ekme.ti ve Er,mkör 

Haştora'k Keett'lli oadde· çokta Kartı1akada So~okkoyu lieeıinio ıeb~e, ekmek ve odunu •e Kandilli Jlaeıinio ekmek •• 
sinde 62 nomarah muayene- tramyay oachleeinde Oımanpa,a pateteıi Te Haydupaşa liı1~ııinin odun, mangal kömftrH, kok Ye 
hanesinde her gün saat 8 ten oamfl olnrında Bahariye ıokak maden kömür)erile Kabatat liıeıine ait ekmeti. 
sonra hastalarını kabul etler. No. 13 te marnf bir aileye air. Bqolardeo aebze, patateı, ekmek, yogort, zeytin taneai, graY· 

Telefon: 2987 ıükl mobi17alar bllmüzayede H• yer pe7niri, kuro ıue.t•a, teker, odan, mangal klnıörit, kok •• 
S 7 (~8) blaaaktır. maden kömörleri 1219/934 Ye nohut, irmik, 1ebri1e, koro faeolye 

•------------ Gel'Wr; Jfth •.rbor, hezarao mercimek, bezelye, baynn yenıferi, ekmek •e yemek ıutalrfart 
twknnı 9 par9a, Uşak habıı, 19/9/934 tarıhine mliııadif 99rpmba glinferl ıaat 18 da ih1ıle 
temıiyeUk, dı•ar 1aat1, la•aman edilmek üaMe kapah arf 11eulile m"ldi miioakaea •• ınüuye· 
tl&Yatet, beyas çocuk karyola11, deye tonolmnttor. 

--& 

Hatip Dö .. Esa 
Dahili Ha•ldw ..,.,.,,_ 

Haatatarım Her gtln ÖJledeo 
sonra Beyler - Haoı İmam

lar eonıuıda 
No. t 2 • fifa Yurdunda 

.................. d. 
TFLEFON No. 333t 

1- 26 (10 ) 8.7 

4.lmanyauuı 'J:11bange11 daröl 
fünuaa Tıp taktllt•i 

mu.vinlerindea 

Dr. Demir Ali 

iki kitllik taqa• karyola, bmo- Şartnamttemi gCirmet iıtıyenlerin htanbul erkek heeılodeki 
~in, ,eaıong, muhtelit yağlı boya komiıyo• kalemine •• münak .... ya itllrak edeeeklwin ti• teıoıaata 
leYhal•rı, tek kanatn aynalı do- m•Yakkat4t makboalarile hlrlikte kami11uuomaaa miraeaaUara. 
lap, d•p .. 1t~, Brar markalı pi- 22-26-30-8 3'91 (3~) 
yauo, kolt11k takımı, S erta m•· 

•ları, yomartah ayna, ' bronz 
kornln. alroten kanape, ulrıh 
şemıiyeJJlr, talata mua, •iyab 
iki direkli brooz.lu karyola. be
yaa laTaJD•Dt ıarı mangal, "az 
eobae11 altı •••t•llf ••••iye, 
dört köşeli m••. 

Sattt peıtladir. 
Saman iıkeleai l·ü1ük Kar
dlç.ah İbrahim bey hanında 
.Kmniyet .Mözadeye &tonu 

aftdihi1eti 
~ - 2 (&ı8) 

Sablık Ev 

~ 
Umum Hastalarm f;I azarı Dikkatine 

En eon ılıtem mide, lr•rıa. baJtr•k, böbrek Te doğum 
netloeel füzoın götıtttrllen pılotla, pilotsuz kau9ok lrorealar, 
kaaık bağları, da.tabanlar i9i• taban lrnrnları gayri tabii 
dogao çoou,ların •iicutlarmdatri i~rihlrlfıri <lo~rnltına oi
hazlara, kemik baaralıkluı •etıoeıu husule g"len kambur 
Jokları doğraltmat icJln korular '8 kendi ıhtiuımız olan 
mütelaarrak el ye •J•lrlar, talebelerin çalı~ına eerıaaın<la fır· 

Jayaa köNt keanıkleranin ga7ri tabıiltıfmMıne m•ni olmak 
için torealar. 

11rkl1JMlll ...,._ ,,,a..,._ı ve eıerlerUe ralbet ve 
w...ı •UGJI•• _,, ... ...,, ue ntUtehUl,BI 

Fahri za 
Be;1 tarafı ... • ~a&ar 

JCatnal ... , arı : ıe ua ıs.• öt••- eoeara 1' - -~ \ 
kadar. 

Adlw: ı..tr Kcwmdul Nllıal 1#11 eaddnl No. ıo 
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Sabit. 1 - -... - :r.ı .&.M 

Fratelli Sperco 
Acentası 

JADRANSKA •• Y. 
W.P.B. YaaDeı-

PLOVIDBA D. D. Susak ••• • O.. 
,.,,.,,., Pire 1 rlJJal• "" S.•i Deaı.dıe IAoanle Llnle 

R,,,,.le N..,.lallllaı. '9ln muntazam lıaflalılı Poaltuı ATTO Taporn 27 ağuıtoıt" 
Ku,,,,,,,,.,,,,.. Seyahatm mtlddetl 1smir bekhıniyor. SO a#uıtota kadar 

TEL..AMON Vapuru 1 ey- Trlyeıte IJ,112 göndür ANVERS BOTTRRDAM BAM 
11 .. en 6 eylftle kadar do~rn Her pazartesi gönü moTaN. BURG Te BREMEN, için 
AliVEB8,BOTERD.AM, AMS· lat ederek çarşamba günleri ha· yük alaoaktır. 
TBRDAM. Te BAM.BURQ i9ln reket edecektir. DRLOS Tapnrn BREN, 

mızdan hare
ketl11 do~ro 

lttanbala gi
der. 

Fıuıla maldmat almak iıti· hamule alacaktır. İlk hareketJer: HAMHURG Ye ANVERS'ten 
GANYMEDES Tapuro 1 yük çıkarmak üzere 8 Eylülde yenlM Hirinoi kordonda VA· 

tyltilden 6 eylüle kadar ROT- 22 Ağoıtoıtta : BEOGRAD b11klenmektedır. PUROULUK şirketi acenteli 
TERDAM, .AMSTRRD.AM Te 29 A~uıtoıta : SPLIT SOFIA motörii 10 eylülde ~ine müracaat. 
B.AMBURG ı9ın hamule ala- 5 Eylül : SRBlN bekltmiyor 16 eylüla kadar TELEFON : 3658 
eaktır. 12 Eylül : lH:OGRAD ANVERS, ROTERDAM, HAM.- 1 Ey itli comarteai gönü 

ORESTES Tapuru 20 eylülden PJre ,.. Triyeate yolcular i9in BU RO ve HREMEN limanları- SADIK ZADE vaparo saat 

!:oi~~~~·~··~::::x~~ı: fiyatlarda teoallAt yapılmı,ıır. •• ~~~~~~;~ır~apora 10 Ey· ~.:::~:.'!• baroketle Antalya, 

Ye BAMBURQ için hamule Yolcu Te navlun için tafıilat !dide bekleniyor, ROl'ERDAl\I, 3 Eyldl pazarteai gönü 
alacaktır. J. PUSSlOB aceoteıioe mürA HAMHURO ve HREME.\ için INÖNO vapuru aaat 18 de 

Svenlllıa OtWnı LlnMn oaat edinhı. yük alaoaktır. bıreketleÇanakk"lf\,lıtan)nla 
BLALAND moUlrö yttdi Kordonda Oemal Oendeli han THESSALI A Yapnro 17 Ey. 

e7Jtlld.-o on eylüle kadar No. 18/1' tülde · lıekleniyor, DON KKRK. BREM EN limanları için hRmnle 
BOTTEBDA MB.AMBURG, (189) Telefon: 2548 ve DIRKET AnTera Ye HR~~- alacaktır. 
COPENBAGE GDY.Nl.A, DAN _ MEN i9io yük alacaktır. ARMEMENT DEPPE 
ZlG GOTEBOBG Te ISOAN- WIGBEltT vapurn '27 Ey- Gl RON D~; Hpnrn 25 eyld 
DINAVY .A Umanları için ha QIİVİer Ve ŞQ. ltilde beklemyor. 2 inoi ıe,rine le do,ıtrn bekleniyor. DONKERK 
mule alacaktır. LJMJıEf kadar ANVERS, ROTKRDAM ye ,A~VERS için yiik alacaktır. 

V1KlNGLAND motörü on HA:\IBUHO ve BREM EN Ji. 1HE EXPOR1 S1EAMSHIP 
ı•d1 eylöld6D 20 eylüle kadar Vapur Acentesi manluına hamnle alacaktır. CORPORA1JON 
ROTTKBDAM,HAMBURG 00 HERA KLEA npurn 27 ey· EXPOltTEH. vapura 8 *'Y· 
Po~HAG» D .aNTZlG GDY Cetu.leU han Birinci Kordon . lölde hekeııiyor. 
~ a A • ıeL 2443 lt\lde hekleııiyor HOTTF .. RDA M V YORK BOSTON 

NIA GOTEBERQ Te lSOAN- D, ...... El''-,,.man Lln•t1 L6 J HAMHUHO BREMKN 19in yük ... _. :,~ADgLFIYA limanlarına Dl.N .AV Y .A Umanları inin yük ""° &e'r, .,, ıu. 
1 

k 
>' a a<-a ıır. hamal• "lacakhr. ılaoaktır. 7ahmll için beh~enllen .. 

A.MMON vporu 9 bir.inci EXI RA Vapa.ru 11 ey-BEMLAND motörU 28 ey- vapurlar 
tflışrrnde bekleniyor. 15 birincı lüJde bekeoiyor. 

JllWen 2t8friuieTTelekadar ROT Lonttra Hattı teşrine kadıar ANVERS, R01'- NRVYORK,BOSTON ve Fl-
t:EBDAM, HAMRURG, KO- MARONLAN Tapııro 25 Ağns- TERDAM, HAMHURÖ ve LADELFfYA için yük ala-
PENHAGE, DANTZ1G, GDY· LONDRA HULL' 
NlA GOTEBORG Te BKANDt. toıta ve e BRKMEN'e yi'ık alaoaktır. caktır. . 
N.AVYA limanları için yük PETUEL Taporu 4 eyJftlnu GANDIAN PAOIJno ST~;AM EXfLONA vapura 28 ey-
alacaktır. KONDRA'ya. SHIP ANI> RAIJJwAY OIES lülde hekleııiyor. NEV YORK 
ıu l S N , ı·~OSTON ve FILADELlj"[Y A natlona team avlqallon TRENTINO u .Eyliil<le LON JJıverpul, ,,lorıtrtıal, St. John . 

1 
h 

1 1 
kt 

~ G lıman arın" amu e a aoa ır. 
Co. Ltd. "t• Pl;~ece. DRA Ye HULL'e. ve Halı fa.kıt tıt~ikil~ KANA DA JOHNSıON LJNE LJMlı ED 

1TAL1AN PRINOE vapuru nın tekmıl şebırlerı ve traılfaat- QERNMORE Vapuru AN-Şimali .Amerlkaya ı k ı ı · ı f ı 
muntazam sefer 24 Eyl'ftlde LO.N D RA'ya. an ti Tap ur ar 8 şımenı 1 er er V EH.S ve L l V ERPUL'dlln yük 

arasında miirettı·p seferl er. çıkarmak için 10 eylüld~ bek-
TRANSATL.ANTlK TAME. GRODNO 3 '11

• evvel T.ıON u o z V \ItNA 
Armemenl H. Schuldt lAniyor. B H. A :J, j · , 

8818 Yapnro 12 eylülde llmanı- DRA .,.6 HULL 'e. , KÖS'I'ENog, OALAS ve BH.A· 
mızdan hareketle dogro NEV HAN~"UH.O vapuru HAM- lIJA Jırnanlnrına t1a bamnle ala-
l"ORKA hareket edecekUr Llverpool Hattı BUUO ve A.NVEHS'ten y iik caktır. 

Yolcıo Ta yök kabul olonor. ROUMELIAN vapuru SO çıkarmak üzAre 9 ağustosta bek Vurul tarihleri ve vaporhunı 
&rvıee Marttlm Roumaln Agoetoet" LJ VJ1~RPOOL ve leniyor. BU H.GAS j

9
iu yük ala- ı~mleri üzerine rnesuliyet kahol 

PELES Vapuru 13 eylülde GLASGO\V'a oaktır. e 11; _e7v. \V. F. Hanri Van Der 
gelecek Te ayni günde MAL1:.A, BULGARi AN 13 Ey ini Ll- HANSBURO Vapuru 30 ağ ut1 Zee ..t Oo 
BABOELONE M.ARSlLYA, Te VERPOOL GLASGOW'a tosta httklenıyor. dog radan do~ru Hırıncı Kordon Telefon No. 
CENOVA'ya har1tket edecektir. Lelthe Hatlı ROTTKUDAM HA.~lBURO ve 2007 - 2008 

Bttlba •ta~a4a ka••aaılaa tıı-.. 

Yalnız Pokerdir 
~\\'111/i%. 
~ ;'~!)-~~~~~ ---

bütün dthıyanın ahaliıi 

Poker almak için nasıl 

koşuyorlar 
5 -16 (8(8) 

Eylül Kurtuluş Bayramı 
Şerefine 

Şifa Eczahanesinin 
Her ıene yaptığı gibi 1 eylülden on eylül aktawıaa 

aziz İzmirliler için hazırladığı omomi ocuzlnğa tebışir eder. 
Mnbitinde daima ocosln~oyle mtJ~hur olan bo mll ...... 

biiyük gün şerefine kendi möıtabzerat kolonya eıanılarıad• 
etbbl ihtiyaçları n cömleıinde. 

Ferit ko'f'Yet ,orobo 50 k. 
> ıalfato komprimeleri 9 
c kolonyalar büyük ,ise 90 
> > orta ,ı,e 60 
> cep kolonyaları zarif 20 
> E"ansları tüp 15 
> > altın kapaklı 50 

Ferit yagııs kremi 
Aıpi ri n bayer 
dio mtaounob tiyiik tllp 
Termoslar 
Ferit tuvalet ıabunları 

Deniz baflıkları ıUngerier 

.Ktlbha reçetelerinde bir kat dah• ncoıdok yapmak •• 
böyiik bir fedakirhk yaptı~ına 'öphe yoktur. 

Bo büyük fıuattan iıUfaee edinis. 
• S. Ferit ŞiFA Eczanesı 

Hökftmet Bıraıı lsmir 

ARA VE iLK 

Yusuf Riza Mektebi 
ESKi 

Darül'irfan 
Eylftlün birinden hibaren kayda bA,lıyor. Müracaat u• 

her gün dokuzdan 011 aeki11" kadardır. Yangın felAketine alf 
mektebimizin t~driaatına ht9 bir ıekte gelmemek üzere JAıı 

Yoloo Te hamule kabul eder. YVON~E Eylftl ba ~1angı-
Holland Alulalla Uno r , 

ALMKERK Vaporo 21 ey- cında LE TH e. 

JttJcle beklenmekte olup BOBAY Brlstol Hattı 
A VUST.ALYA ve YENİ ZE- PEN'l'USKElt vuı.ınru 20 
LANDA için yük alacaktır. EyldJde BJdSTOL'a. 

Haraççızade Biraderlerin 
Panayırdaki Muhteşem Mobile- ~ms 

terini Görünüz 

İen tertibat ahnmıotır. DMtder ou beo Eyltlde bathyaoak 
K"yıt işleri mektebin Salep9i camii arkaeıoda letanköy ba 
sokağındı\ Esnaf şeyh ıokağında Ana kı emınd"kl dairede göril 
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PLATT lıindaki barek~t tarihlerinde. 1 ahllye için beklenilen 
ki değiflkUklerden aoenta mes'n· vapurlar 
llyet kabul etmes. TRENTINO vapom Eyltil 

Fasla tafıilAt için İkinci Kor- ba'l"nğıcıncl:i AN V ERS, B ULL 
donda Tahmil Tabliye Şirketi LONDRA'dau. 
binuı arkaıında FRATELLl GRODNE li" l"'I · . . .. ~ " Taporo ,..y u nı-SllEBOO acentelıgıne muraoaat 
edilmeıi rica olunur. bayetinde ANVgH.S, HULfJ '!e 

Telefon: 200ıl-2005 LON llRA 'dan. I 
ROUMELlAN 23 agustoRta 

T. Boven Rees LlVERPOOL ve SwANSEA. 

ve Şo. Limited 
BULOARfA Yapnru 25 A· 

goıtosta LI V ERPOL ve SWAN 
Pavyon Kumarası 123 

Ticaıethaıı .- : IKlNOI RKYLER 80KAK No. 102 

Vapur Acentesi SA'dan. •f C · t• T 1 b 
11ts Canard Süam Shıp DeulBche lAvante Ltnle TOrk Maarı emıye 1 a e e 
BAN~r'::f ~ıloetao 6 ANGORA .. puro 8 •ııa•100 Yurdu mOdürlüğünden: 

'Jlile kadar LlVBRPOOL •• BREM.EN-HAM.BURG ve AN.il ı _ Yurda talebe k"yıt ve kabulüne ba,ıanmıştır. 
6LASGOW limanları lqiıı ha- VEBS'teu gelip tahliyede h•l11- 2 - Yurdun Hoelik ücreti ti9 taksitte alınmak ••rtile JÖ• 
•11le alaoaktır. nacaktır. r elli Jiradır. Memnr çocukJartndan yUsfle OD tenzll&t yapılır. 

SE.A GLORI F.ylftl baflan- NOT: Vürut tarihleri Te va- S _ Oomadan başka her gtln kayıt moamt1le1l yapılmaktadır. 
tcıoında LIVKRPOOL Ye GL.AS· porlarm isimleri üzerine mea'u· ' .Kayıt iolert için KuantinadR Talebe Yordu mödörltttfine 
eow dan gelip tahliyede bolo- k b 1 edil müracaat edilmelidir. 26 - 27 - 28 - 29 - 30 • 81 
.... 1r Te ayni •manda V AB- ll7et • u mea. ( SôO) C 3661) 

llA, BOURG.AS Te KUSTENJE r,1Cuk Hestabklan ı' balıkesı·r VilaA yeti EncQmeni lflD yük alacaktır. 'M"' 

NOT: vuraı aarıh1ert T• Ta · Mütehassısı ı Daimisinden : 
4urlaraD iıımleri ft••rln• mu- Doktor 
•ltyet kabul edllmeL 

,. 

T. BOWKN BEES n Şu. Ltd. Al' A L Jlirınoı 1\ordoo-Telefoo !lo. 2868 1 niH 
Göz Tabibi il 

Lütf o Kır~ar 
Metn6-luJI luultuae•l giJz 

laaalılıltm mllteluıwı: 

11dnol Be1ler tokatı No. 86 
Telelon: 8055 • 

26-1 8. 7 7'6 

lkametg&hlarını Birinci 
Kordonda Ta1J8re Klnemuı 
oiTarında 212 Numaralı eTe 
nakletmlttlr. Haıtalarıaı •· 
kiai gibi lklnoi Beyler ıoka
~ında 84 .Numnrah mua1•· 
nehaneılade kabul eder. 
lhln Telefona: 8868 

M.u•1••lla;p_e !rel!f!!!!. ~ 
Hı 8 (.al} 

A.1•ahk - AUınova yolonon 8 + 588 - 8 + 766 iaol kllomet· 
releri araaında .-rıname Te ketifaameıl muc>lbince yapılaoak t ... 
Tly1tyl ttlrabiye Te kaldırım lntaatı 10 • Eyldl • 98' tarihine mtl
Hdif pa•rteal gönii ıaat onbef&e kapalı •art uıulll• ihale .aıı. 
mek leere möuakauya konmuft•r. 

Ba lnt••tın bedeli ketfl 8806 lira 67 kuruştur. 
M.tlnakaıaya = 1Jiyakayti fe11ni1••l bat mühencllılik9• ta..ııt 

edilenlerin ıttlrak m .. aliyetterll• çalıtacaklar. Ehliyet yeılkaıı 
T• ioaret Teetkaıı ibraz edenler kabul ohınaoak T• b• Y.ukalar 

yeTmi ihaleden JAakal Hkhı giln •TTel batmöhendllllğe ibra• 
edilmit bulanacaktır. Talip olanların ba T ... ik He benber 1ttsde 
1edl bu9uk nlıbeti•h teminatı maftkkate .. ilk• • .,. mektup· 
larlle 7eftll me•ktlaa \tA.tı _..,.,. ......... ıı Wı11lai• enoll· 

••l .taa,.ta fula ••-t mr·k ...,....... ..... •Tffl bat .. ........... .:...ALOJ..... ...... ......... ...... ....... ,, 
ala ei9a•r .. -- iii- H -i. 'i . . ... IAB.. (IU) ·· 

.Makına Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRiul 

Pek yakında en otak yedek par9alariyle beraber afall" 
dakl IZMtR UMUM AOENTASINDA ıtok bulundorll" 
la~aktır. Atlra: 

G. O. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar 9ar,ııı Saffet aokagı No. S 

P. K.. Na. &U lZMlR 

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

i TAZE TEMiZ UCUZ § 
• • • • . : 

IL.A..Ç İ 
: 

Ra•tll Rtllliet = 

1 Sıhhat Eczanesi 1 
i Bafdnrak Btlyök Salepcioğlu laan karoııında 1 
: . . .................. .... :.............................................. . 


