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Y orkşir Sahılinde 

laıiliz umu 
mi efkin laa•• 

Sonu 22 Ve 6S Olan Numaralar 
ikişer Lira Amorti Kazanmıştır 

lstaobul, 12 (Haıaıi)- '.1'•1· J267ft 2746 ft 
yare plyangoeanao lr8fhl•ine 7 7 .1 

bagön de deYam tHllldi.Kazanıtn 3681 
numaralar tanlardu: 

• 

8000 Lira Kazananlar 20,000 Lirahk Büyük 

167 43 8605 Mü~~fa~u'!ıı::anan 
11370 12~7' 1,81( 12975 

&00 Lira Kazananlar s218 t435ı 6063 24117 

29122 22842 li894 22136 290( 9607 1~ 
~ •••1 12819 19298 1t9s6 e7ai 

ıo7g 5479 9857 2478 2130 4969 ((19 2' 
~ 17676 6991 7081 18900 207 

•&..72 3260 7752 2~1oa 8866 23182 19222 ıotl# 
~ ö620 7588 16~59 2S407 tad 
13225 17828 150 Lira Kazananlar 

10993 3375 309 391
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J3 E ylul 1984 Yeni Aen Rahife 3 

Beisioamhur Kim Olaoaktır? 

• Venizelos Yunanista-
1 Ataşe Atmak istiyor? Istanbulda Bir Cinayet ı Yeni Iııtlaklar 

Ceneral ~- ondilis Ordunun Siya· Leon Namınd~-Bi'~ Musevi Genci Almanya Ve Japonya Rusya 
Betle Uiraşmıyacağını Söylüyor Nişanlısını öldürdü Aleyhine Birleşiyorlar Mı? 

Atına, (H.R) - BatTekıl 1\1. \ 
CJa\dariı beyanatında M. Zaimiıin 
ltkrar combor reı ıi HÇilecegin
teı. .tmin oldogunu, M.. Venize-. 
'- geHnoe mnrnaileyhın yap 
btı iışlerle Yonaniıtaoı aıeşe 
•t•ak ııtedığıııa ıUylemi~tir. 

Harbiye n .. zıu ceneral Kon-
dOıı te fD heyırnatta holoıı 
"'••tn ı: 

························~························ lttanbol, l:.! (Huıuıi) - Sa- yelin ıtıbebı Leonon fakir bulun· 
hah uat 9 da Tahtakalede bir maaı bHeblle kı~ın ano•i tara
ciaayet oldu. Leon atlı bir .Mu· tından Ratel ile ıYlenmulne 
HYİ genci nzun zamandan beri moTafafakat edllmemNı•ır. 
nı••nh bn1ondu~n 16 yaşındaki Ra,eHn anaeı kııuoa zengin 
Rateli ç•lıtmakt11. bolundngo 
dnkklnında öldürıniittür. Oıoa· bir lwca bolacaıını ömit edi 
yet ant olc1oğo için önüne geçi· yordu. Leon ho badlıedeo mug. 
lememittir. her olarak RateJ ~nim elmana 

Katti yakalanmıştır. Zabıtaca başka1ının da olmuın demit ye 
7apılan tahkikata nasıuen cina- kızı cildörrnil•tfir. 

Gazi Hazretleri 
DabUt Tazı,"' Hkındır. lıtık

\aı hakkında . endişeye mahal 
Joktur. Bazen llabıtler i n Yfl 
k89Gk ••bitlerin ıoo güolf!rde 
••1dana çıkarılan iıyan teteb
~8ıleri tamamiyle meyzıfJır ve 

ı•aı,likıeri mabdoıtur. iş Bankası Sergisini 
Sıyaat hrkal11r ara11nd•ki •id· Zi t Ettfl 

4ıtıi zıddıyete ragmın ordu, ta M. Zaimis yare er 
'-•miyl• biikfünetır. emrırıe mün ııtıkl&I fikri ·re bıtaraf lık bo- lıtaabnf 12 ( Huıoıi) - Bu·· möddettenlıeri Galatauray il•• 
kattır. ımınnda l&sım gelen btltttn Ya- ılnde açık bulunan ı, bankasının güzel Hrgiıini Gut hanetleri 

Vakıa aabı~ lıükdmttteo, bil- 111fJıuı Te ışartları baiJl olan M. aıyaret etmiışler Ye 11er~ide yarım Hat kat1Ar kalmıtlardır . 

..... Oeneral Pıaatırurn akim ~daeirmimiı.in tıkrar •e9ıleoegini tlmit Şeyh Saı·t Ası·ıerı·nden 
kaJmıt •lan <lıktatörlük dı&rb• ., 
tinden aonra mıraa aldıaımaa Ta · - M. Venizeloıon Oombor 

•ı,.ı hiç ,. memnuniyet• aeıer r•i•liğioe n•mzeı1ııı1nı koymaa. Sadık Ogv lu Çetesi Teslim Oldu 
ittıldi. Maamafib orddmozon ibtımalin~ kaı~ı ne <ler11iniz7 Japon lmparat0tu •e HQkü1111t Etkbıu 
Ptk yakında 10Unha11rao aaterf - Böyle bir namzttliğin orta- lataubnl, 12 (Haaaıi) - Şeyh Saıt 19yaot0da eleba,ıhk eden 
• ya ıo"rolmı' •• .. e•ı· ne kaniı'm. Zıra •• ıenelerde bert hah firarda bulunan Sadık ogln çeteai jandar-

İıtanbul, 12 (Hoıoıl) - Pa- Alman g•••teleri Japon dam 

•aaifelerlne bağlanmak slhniy•ti J n , A rlıten bildiriliyor: 80•1•t Roı- pingi aleyhindeki n .. ri1atı 
malarımı• tarah"dan takıp edılerek ııkıttırılmıttır. Çete bütün 

•itte edece&iaden enıiniz. M. Vınizeloıun mazulekl 11i1asi 1 "' efradıle birhkte Jaodarmalarımiza tea ım olmottor. 
zıuıın mllletler cemiyetin• kaba- nihayet vermlttir. 
lö Tok10 kadar berlinde de Hoş Berlin gaset~leri, timdi na" Oeneral Kondiliı onmlınr re- faaliyeti huebile mntaanıp ta 

••litt H9iml için ıordoRom •oaJe raf tarları oldııgn gı bi amanıız 
'' oeyabı Terml,tir: dli,mauları da fllrdır. Tekrar 

- Oomhor relıligl 119imiain ederim kl bıu ı çte Youanıstanın 

lattioeleri hakkında timdidın dahili Yaaıyetı bakkanda eudıt• 
labminde balonolamaz. Fakat fer healınmeınne mahal yoktur. 

Maliye Vekiletinin Yeni 
Teşkilit Liyihası 

'tarifelerde Diplomadan Önce Eh
liyet Ve iktidara Kıymet Verecek 

Ankara, 12 (H.T) - .Malıy•, Paramızı Koruma lfl 
\teklletinoe merkez Te taşraya Ankara - Malıye Vek&leti 
'it olmak u .. re yeol bir tetki· paramızı koruma bMli: kıodakl J 1 

l&t Jiyihaıı hazırlamak öaere- numaralı kararnamenin birinoı 
.. waddHi ahkAmına istinat ede. 
•lr. Bası tua•Y-arlara göre yttk 

rek alakadarlara yaptıjtı emirde 
"k mektep m•••0 11 olmayıp ta bankalarla bankalar nezdınde 
'-•Uyede ehliyetleri görfllen meycut meYdo döTizlerin ••amt 
'-1lktedir mımnrlarıo terfılerın- on beş giia JCarfrnda Ye bundan 
lt baremdekı tabdıtler kaldın ıonra kendilerıne 7apılaoak meY
~oaktn. Bu.nan yerine memurhı d~atıo da teTdi tarıblerl itibarile 
~lluıınndaln hükümlere ıöre aıhayet bir balta hJinde merlres 

rtUerde dıplomadao önce ikti- bankaıı •• 'ubelertne tt1Uminin 
tar, ehliyet Te kıdem gıbi Yatıf. kontrol edilmek ınretile temini 
S.r g6zettlecoktir. nl emretmı,ıir. 

1 El"'DAftBA. 
• I. 

MıLLı KlJ1lJPHANE SJNEMASJ 
~c •• ':' ' ' ıı. :t.ıtııl ıuvaıoLhtl't, aouııuwu•ıAu tıaıeketaerı 

h R l~ I l .. r \'t• nJ?femoefı meYIOQ ile: 

BABY (ÇAPKIN KIZ) 
Bütün lz ıuırı bu baua gühhirecek T"e 01thmdireoektlr. 
Bat roı.Je ınimli ·ve şuh artlıt 

ANNY ONDRA 
l'awaııı• ıı E'H.AN$1.ZOA aözlü ftirJuh kowedt 
f IAnre ıı . A TJTıl Y ı.;M KNfıl (Miiniir Nurflttln bey) 

-------------------------------------" t> ıtıt•llH berg iıo: 16,S0-17,80-19,30 Ye 21,:JO da; cama 
J;•~nü 1:1,!jO da ii&Yo Hanı. Perşembe gtinil 18,80 T• 
15,30 4~ taleb• r.tcr.11 Tu•hr. 

N f V k
.
1
. St Bud 

1 
notıozlakla karoılanmıttır. Son farkta Jıtpoo ıiyaHtinio m 3 ıa e 11 1 op g" ay arımızı günlerde Alman - Japon möna· dabı k11iluılşlerdir. Sıllhları b 
aebatuıda daha ııkı bir yakınlık rakma daTatında J:ıapon7a Y 

T r • 1 t 1 G d' Al 1 t' ıöNiJmektedir • .Japon aakerf h•1• Almanya araeındaki cephe bl 1 sız l llJIR annı ez 1 RllDJI s ıyır.. etlerinin Berlinl sıyareti 11tı.,. llği bir kat daha knTTetlondi 
l11ıanhol 1~ ( Huıoıi ) - Na

fıa Vekıli AH B~yefeodi Te1Riz 
htaayoularını gflZertk tetkıkatta 
bnlonmottnr. 

lzm ·,.Bandırma 
Hattında Haftada 

iki Eklapres 
lıtanbol 12 ( Ho80ti ) - Bi

rinoı Tl',rmdeo itı haren İzmir 
ıle Bandnma arasında haftada 
ıki defa olmak üzer• iki ekie
preı poıtaıı lhtH edılmı,ur. 

Er•11r11m Barosu 
Krzurow,11 (A.A) - Bır ae

nedenberi datılmıt olan baro 
yeniden t•kkül etmio •• baro 
reiılıtine aYnkat Memio bey H · 

çilmittir. 

Ziraat Vekili 
Ord•da 

Gire1110 11 {A.A) - Şehri 
mlsde bet ıtlndenberl tetkikatta 
bulanmakta olan Ziraat Vekili 
Muhltı bey bugan Vatan Tapu 
rtl• Ortl•ya hareket etmı,ttr. 

Vekil bey Ordada öt 1&at kadar 
kalacak •• aynı yaparla Saıua· 
na gıcl11oektir. 

f ııaobnl, 12 (Hoınıi)- Zi· maktadır. İyi haber alan meha. •ittir. 
raat baokaeı umnm müdürü ıtop filde bir Alman • Japon aıked A lmanyanan ~ark mlaakıa 
bo~daylarıauza Almanyandan ittifakina mnbakkak" naaariJe girmekW"ı ieUnkAf etmiş bnhı 
bır çok taleplerin meTcnt oldu· bakılmaktadır. Ha ittifak daha ma11 da Tokyo ye Berlin a 
~onu aöylemektıdir. siyade BoTy•t Roıya aleybıue ıınd" göriit birliğinan bir net 

Cuıhuriyıt Bayrımında metenccih balonm"kt•dır. • •• ~·: ~ay•lrn•kt•d•r. 

Bır,~~::fi1•• Borsanın Kurtuluşu Kaçak Afyon 
Ankara, 12 (Hoaoıl) - Oam

buriyet bayramında birçok ••· 

illerle betaber yirmi kadar kay· 

makam terf l edeceklerdir. 

Fevkalade Bir 
Toplantı 

Eııılıiz lıyıcın lcindı 
ııtıaııuı 

Radoıtan Jimanımıu gele 
İtalyan Bandıralı Qarbo moti 
rilnd6 bir Afyon kaçık91htı hl 
diıesi olmôş •• inoır çuyaJJar 

Boru, 11 (A.A) - Bursa içınde 27,5 kilo ka9ak Afyo 
kartulutnnon on ö9üncö yıldö yakalanmıttır. 
nftmtlntl emıalıla bir heyffan Taif11i dört bet kiticlea lba 
i9tnd• knthılamıttır. Oamburi- rıt olan motör llma111mıza g•ll 
yet meydanıada daha erkenden gılmH alAkadarların naHrı dit 

latanhol 12 (Buınıt) - Be· toplanan on bin11roe halk t•hlre katini oe1bttmekten aaak kala 
ltıtdiye meollıll yarın c bugün , giden temıll klt'atını emulıia mamıt Ye neteklm de tayfal11rı 

bir ... ın9le k•rtıla4ı. Gftnftn karaya ~aktıkları saman taaı 
feYkal&de bir foplantı yapacak a.-meUni oaaland1ran nntuklar-

mıt kaçak9ılar ile gör8'tl~ 
Ye mttblm itler igln kırar HU- dan M•ra bllylk bir P9it H• lerl aabıtaoa t.lblt edilerek 
bas edlleoektlr. ml J•plldı G19hl• lttlnk ec1en andan itibaren ~erek kHdil 

Ank d muhtelif t•ldıttller aruınaa Ye gerekH Qerbu motörtl ta ara a bllhı•• kaanılı erkekli dat ıpor- 911t altına ahamıttır. 
oaları bllyfit allka " tıat•ir B•T•lki gön motar b 

Bir KolleJ• Binası topladı. ,111ııem•k flHr• umaadaa tatb 
Mlteaklheu Mehmet9it aiti rak Alunoat JıkelNlne g1 

Ya 1 41•1•1• &afta• gldllenk 99l••k· Ye bir •agon kaY11nla ı.- al 
pı ıyor ler t011at•a. V• heyeoaah lltta-

1 
. . 

1 8 
• .., 

G çuTa ıncır a mıttır. anon 1• 
.Ankara, 12 (Hoıaıl) - llaa· btlerde balaada. •• muassam rine •timr8t lıı f 

E b•J • feaer ala7lan tertip edildi. Ve " mu a •• m.ma ene 1 erın rlt oemi7etl Ankara ıe•ılerlnl• h JL b tl tl ti laranoa motlrd• &rAftarma 1• 
li h · d k a a. ag n n .. re nı geç Takta 

Ballal'IDI Bt•4e- tan ı t11ıcmı temin e ece ta••r etl•ooeler J•ptı pılruıf •• incir 9•Tallarının iti 
'R9.&. I .._

1 
bUyllk bir kollej blnuı lnta et- BıırlllUla.. l.ıtlıldl llelıı.bl de ınretl uıahıa•da yapıl 

1'8 ...,.,. ~eoea H met• batlamıttır. B 
11 

... l . paketler J9ine konalmnt 2'1 
1 •rta, ( .A. A. ) - ıtıkl&J 

Bremen, 11 (A. A) - A. m•D H . M 1 • ilk ••kt•blnln a ılı l b• na bin- kilo ~fy~n bulunarak mflad• 
bftk(im4tti ecnebilere alt bulanan arp a zemesı lerce yartt&flD ~.t:raki~ f&pll· edlfmıftlr 
Teyabut ecn•bUer tarafından re- llllUleftlftl~llBI mıttır. Maarll mtı•ftrtlniln 001• lıtotörltn ka9&kçılık itl•ria 
bin olarak bırakılKD malları Pari-, 11 (A..A.) - Maten kundan toııra kardela •ali bey kallanılacak bir tarada lnta edl 
mfiıadere ıtm.-~i dftoönmecliği rasetNi N••yorkta• öğnnl nr: tarafından kHUd~. DaTetlller <l •ll .,.. mo_tör akumınc1a •k 
Ye ileride ele dtıtünmiyeoe8l te- . y a&ırlauclılar . M.ekt.,p modern bir lanmıo kokanı Ye eroın de me• 6 Dönen pyıalara •••aran iri. 6 t Jd 1t b t 'hb .ati mtn olunmaktadır. binallır, Bllden terbiy•i l9in ae ou o Dan za ı aya ı ar 

41 Bu••eU btUUo harp malaeme- k bl t a mittir 
&m.a8J'A4aBele ... ılnin mllHIPttirllmetl Ye ııkı bir a9ı r arauıı Yar ır. M~tör tayfa11 moUSrden t•· 

lntllıabatı kontroıa tibi tntalmaıını batlıoa Bom.aaJ'ada iki rit edılmı,ıerdır. Bugftn mit 
Amaeya, 11 (A.A) - Bele de•letlere teklif edeMktir. Bu '1'1'8D (Jarpıftı ba11ıılar Y&11ta1He motör ak• 

diye intihap ha•ırhkları ilerle tekhf Oenn•reye ıı.. llorman Bökref. 11 (.A • .A.) - Jımbo· mı aöktiirölerek tam bir ar 
mektedir. Bne8men Aıaları ıe- DaYlı tarafındai ,.ıeoet •J liada iki trea prpıtmıttır. Bir tır•a yapılaoaıı aaaecbl 
çllmlt T• •••terler ac11lmııtır. Yerlleoektir. il bir ka9 7aralı yardır. teiir. 



~ahife ı ı en1 asır 
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~ Bir Aşk ~~ 
~ Kahramanı ~ 

... ,. "' ; • • • 1 -~- • • • .. • . ....... _ •• "~-<" . ~ -::.~-;: • .... ...... • -'ı • • • • :4.,.., .. ~ ~ -:· 1 

Cenevredeki Gizli içtimai ardan Sonra ... 
§ ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ Bir Türk Gencinin ~ 
~ Heyecanlı Maceraları :-
~ - HıS - ~= 

Bayım Bir iskemle Blaralr. Fütu-rınasca 
Yatağın Yanına Oturdu 

.......... 
Fahrettin Paşa Sakarya va inru 
Türk Heyeti Rus Kışın lstanbl!l 
Filosunu Gezdi Seferleeri 
.MoııkoTa 1:ı ( A..A ) - .Falı- Yapıu.ıyacak n.1 

rettin Paşanın ı iyaaetindeki Türk Yaz aylarında lzmiıden lı 
ukert heyeti mnrabhnıau SiTH· tanbnla fazla miktarda ebze Te 
topold• SoTytt Roıyıı Karadeniz iiziiıu, ka Tııu ve Iarpnl n akli
filoıunıı guwi~tir. yatl dolnyiaıle clenizyo!ları i9l•t· 

o..-.ret kumandanı Kocanot ıne 1daıe11indı SaktHjli •npuru· 
.lh•yet şerefine hfr ziyafet Termi, ııa da haftada lıir defa latanbnl 
ve ziyatttte Kocanot ile Fahret- 111feri yaptırılmaktadır. Bn H· 

tin pa,a arasında doıttça nutuk- ferltrin kış aylarındeı. tRtil edf-
lectf'.ti ha htr alınman üzerine 

Sovyetler Milletler Cemiyetine 
lttif al~ı · Ari ile Kabul Edildi 

Ye kat'i aarette k:ua.rla,tırmı~ 

oldugandan şimdi So..-yet Rnı
yaya giıoderilecek davet içın bir 
form il l arnnmal~ tadır. Çü a kii 
kvuataralya n ICın ntla. başn

killeri gibi bıızı wnrahhaalar 
Sov-yet Hasyanın girıutısinı im. 
bul etmekle beraber daTetiye 
giinderil rnesi ne itiraz etmekt"
dirler. Aranılan formül ba.nla-

lar teati "dılıııi~tir. tic-lrtt 04la1ı iktisat vtık{i}$tln• 
Bleb'usl arımız Tet- müracaatta. buıanıırak tzruirin rın da dantiyeyi iroı• etm•le

kikler Yapıyorlar .. bu sefort çok ihtiyacı olduğunu tini kolayıa,tırmak içindir. Kat'i 
Te denizyoliarı işlttmcı Mu111ioin metnin hazırlanman T• son im

Qankı l'l, 11 (A.A)- Meb'uııı

larıınızdan Tal:it Ziya Rifat bey
ler yaıılar111da Halk .Fırkaaı vi-

liret idare niıı l\lnstafa bey 

oldugu hıdde kaza Ye nahiyeler

de bir tetkik ıt'yalıatin• çıkmı' 

laruı r. Bi.i tün ..-i la!tt müllıaka· 

tını µ-ezeceklerclir. 

Istanbul 
M:eb'usları Şiled& 

~t ll' 1 11 f A. A) - latan bol 

meh'usu .Zi.rn Sadettin Mi tat Ye 
Hamdi beyler bugün buraya 

lıtanbula bir l'apor t ahrik ettir- zaların da toplanmall için bir 
meıinin lzmiri tatmin .demiye.. k"Ç günün kifayet edec•C-i ümit 
ceğini bildirmi, Te Sakaryf\nın olunmaktadır. kına girmek imkanıDl ıöreme 
kı'ın da ofrırlerine devıım eyle- Leh Gazetelerinin istihbaratı jigiııi bildirmektedir. 
nıHine wi.ieaade edilmH!ni rioa 
•tmi,tir. Var~o'fa 11 ( A. A) - SoT- BerJi11, 11 ( A.A) - Kabine 

B
• f ·~ yet Ruıyanın miJJetler oamiyeti- Şark miaakı hakkrndaki vazi · 
lr abrikator na kabulü hakkında Oenentde yetini alakadar hükumetlere bil . 

Bençberden Puzuli c:ereyan eden müki\lemelerden dirmi.tir. Hük11.rnet aulb ıaha-
Pa.ra Mı Al~ıa? babaedeu Fkiıpreı Poranai ga- eıoda bok•k müıa..-a.tı bazı 
I nbıaarlar idaurJi n;mıoa zetelerinin botosi mobabtri di- memleketler tarafından şüpheye 

üziiın mübııyıa etm•kte olan yor ki: düşüriildükçe hö1le lıir misaka 

Ceneraı Balbo ...... 

gehni~ler kaza n köy halkından 

mürekkep bir heyet tarafıadan 

angı ile kartılanwı~lardır. 

.Meb'nıılarımız ~ilede halkla te· 
maalarda bulıınarak en mübrem 

Tı eıulı ihtiyaçlarını tetkik et
tikten ıonra halkın candan gı· 

kHı tt.ulıüratı ınrısınılB Iıt ırnhula 

hare.ket c..rlımititrclir. 

falırikatör Te,-fik cene.oi b 1 ta· Milletler ctmiyeti bnlnrla iştirak etmek imld.rıını görme
rafındaıı rençberden l:e11tarlye rından 'ıızan haberler• gör• kon- mektetiir. Ayni oota da Alman. 
rHmi T• bamınaliye nP..mile fu- . yırnıo milletler c•miyetile oJaoak 
zulım para alındığı iddia dil· .. yın gi~~i. celaeıin~eki ~·~tai müıtakb•l mHoaHbet hakkın•• 
mi' ve adliyece tabki1-: tt. ba,. nazar ttatııı Portekız 'fi rJ•n- da caridir. 

la11ın1,tır. tinin SoTyet Ruıyaom da'f'et Misakı imza edenler tarahn-
Tırlı)Jar · edıhneaioe muhalif kaldıklarım dau aakeri mnllHnet mecbnri:r•-

TA yy A.RE Sineması 
göıtermekledır. tinin tahakkoku şimdiye katlar 

Halknı temıil kolu tudıo.· ıh d b k H lk . d (T Keza A vuııturalya mnra l aıı bütün müukerelerde 11ayısı• 
an n n tım t a . 1

6Tdınll • 1..t~r- tarahııdan da bazı ihtirazi ka- mü,külata marul: kalmıttır.Kav-
tıllar) piytei emıı e •cta ır. 
'l'emıile HHıt dokuz buçnktıJ. ba,. yıtla~ Heri ııilrülmüttür. Buoa Tetlo ~üHllah dtTl~tlerio orta· 
lanacaktır. moka bil Lebiıtauıo bu haıııata ııaclakı •erkeat -Yazı rett keud ı 

b 1 • ... ıym•nnafl ıaorı .. a nı·n Dır tıatta muaaeııe '"wuıı. •u11wı,1.u • .a.uaJv 
tnf!kaiı f!::.~d:rmadR haoıedıi•n ~O ın ır ... " 

.En Parlak Yıldızların, En Kod retli Sanatkirlarm En 

Heye-oanh Filimlerini Temin Etmiştir. 

Açılıyor 

li 



.l•I A11r ıs Eyıaı 1914 

._ ...................................... -............. - ... ·- p.:-'ı::ııı' '11 ' ; ; lf"Ş ç P~f nqp· nııf1D'Dl81 

Napolyoo: "Türk öldürülebilir : P;yasa Vaz;yeı; 11 Fakat Yenilemez,, Derdi ..... ........ ..~ 
•• 

Ben Buna Küçük Bir Kayt Ilive Edeceğim: Türk Uzüm Fiyatları MütemEtdiyen Yük-
ürülürken de öldürmesini bilir. Bedava ölmez." • • " 

lleoı::ıy~;b'U:,~.:ar::~:!: ~:ıQ~r~ .. b;::~mi~a~•u,!:!~:~~ı'""~ü:ı~ ~:::;~ ~:~:o:t·~::,:: selme~!~.~!.! ..... ~!.~.~~.~ ... ç~~ .. ş!~.lamdır 
tlt "' ktt11;,. tıkıyor. Btttftn lltibakil• netlo•l•ndl. Tiirk De- ta,ıdıjtıo ıoy •n ııkı,ık bir za- incir Satışları .Durgunluğu Muhafaza Ediyor lnhi-

kabinelerlnl mecliıln tut- mirci eft ile Türk Yörük Alt maada dH·let himayeıiodeo mah· •• • • v • • .., • 
,.. .... 1aalbaki harp kaybedil- efe QerkHİD biitön fğfal&tmı rom kimHıl• ellerl kelepçeli sar Mubayeatı Vazıyetı Degıştırecegı Umuluyor 

oıa.ıandan yeniden intihap retldettller. Ona iltihak: etmedi- olıa bile ,hakıııhğın batanı bi 
.... ıu-uı milletin itimadının ler. Dlltmana ilticada••• Türk Ieklerlndekl deoair hajtlarla hatta .&rpa,Bakla Satıtlarıada Ba:B.f Dtfk'tlaltk B&J"d0111Dm11ftaıa 

tahlil etmul IAıımt•I· Yataoınm datlarında ölmeyi a7aklarındaki bokatılarla ezme· 5 ~;yltll 934 sabahından ll(Y" en yukarı fiatı 13,75 karuş,kadar boraada çekirdeluiz özüm 
•4lea bab1ediyor. Meb'aHnın teralh •Ul1tlni hildirdiltr. Ttırk ıe maktellirdir. Banlar l&f değil Eylftl 98( akşamına kajar Bor· olarak tHpit edllmif haluomak. Hhf yekft.nu 246'' 1-2 çınal Te 
ini yeaiden mUli iradenin kanı böyledir. H"kkan, terefia hayali atm•ı hakikatlerdır. Hda aatılmıı, Te alım 1atım mu- tadır. locirlerin fiatı mahıulün 16 torbaya baliğ olmnt Ye ba 
li7atına ar,:ZetmHİ ioap etti· iıtiklllln O kadar aşıkıdır ki QerkH .Etem dütmaoa iltihak ftıneleleri boreaya kaydettirilmiş piyaaaya ilk arzından boıüoe ka· müddet içinde fiatlar 9 ile 28,,0 
• ierar ediyor. Veli beyin ölümü bile yabancı •lil• kartal- edince Yatanı mftdafa&1u1 ıanao zehair Tu hububat Te aair tica- dar ayni Taziyeti muhafaza et- karut ara11nda deği,mişti. Soa 

çok yerinde mötaleaları gü· mağa bin kerre tercih eder. Yao"n koTHtltri Borıa iıtika· ret maddelerinin cinı, neTi Ye mekt• Te calilti na11ar tadilAt hafta içinde boreada aşağıda •e
ttttere bogulyor. Fakat A o"· Bütün bo duygular bir nıilletln metinden Yatan içlerine dojtru mıktarlarile bn müddet zarfın- göıtermemlt bolonmaktadır. fi .-e mikf arı yazılı üzümler 
ndaki millicilerin tazyiki al· yaşamak kablli7etioin •n knT• ilerlemefe:b"'ladılar. Birınci in<' daki eo az ye eo çok fiatleri incir mahıulli 1air malııulftt kar,ılarında &öıterilın fiyatlerl• 
a nihayet T•Tfik paıt• kabl- ntli itaretleridır. Ba duygularla oti muhardbeıi oldu. Dtt,man hernçbi atidir: gibi nümune üzerinden 1atılma- ıatılmıttır. 

1 o TaitıD t•birinc• bir ira- yafıyao bir milleti yenmek im• ilıt defa oıuntasam Törle koYHI Muameleai ~ != ~ ~ ~ ~ yıp tüccarlar araıınd" tefrik edil 
.. niye ile meb'aHnı feıhe· kAnı 1oktar. IHlle ç"rtıttı. Ve derhal mag kay••ttirl- =. ~ : ; • miş elan martif neYiler üaerine NO. 

1or. Giden mecliM kimH acı· Biliyor ki NapoJ1on gibi bir lfth oldu. 'BnrHya yüz geri elti. leo Malın : = 1 = 1atılmakta olmaıına binaen par ô 

aıgaı1 azami 
QoT:al torba fıat fıat 

289 7 ,00 9,50 
• r l11mi ... .. 

Yor. harp dabiıl ilk defa batına (Ak- AıkerlerlmiH t.met Pat• ko- tllerln tamamen muayeneei oe· 6 
sıı ka ) d l.Ab' • t U•akbaıtdayı 1·1(78 Q 8 90 4,25 ticeıı'nd• tMblt edı'ltot~ neyı'ler'"' 7 

900 8,50 10,74. 8 
varaıı •ohakkak ki ıaati ar öottn • mağ 11 11•• •eına manda ediyordu. Gui Hazretle· ,. 6 ç, • ' • "' 

ldıgıada ubdHin• tlöoıo TABİ• Yarda. Senem, 11r1em Mıııra rine çektiıli telgrafta dü.,manın Yerli c 250 c S,50 4,00 takdir edi!•n flatlerle ıatıldı1tm· 8 
i yapmıyan bir Tarhgı oıahi· ka9arken : Türk öldtırftleblllr binlerce iliilerlnl muharebe mey· Kldir•k c 88 c 3,75 !l,00 dan akıtlar boreada yapalmamak. 9 

2 
1777,6 9,50 12,26 
3954,, 11,~6 13 

ti ne oluua olınn bir baiD fakat yenilemez dedi. Ben bnoa danında bırakarak kaçmakta ol- Muhtelife [*] 400 c 4,20 4,20 ta Ye yalnız teıcil maameleıi 10 28 
• k" .. ftL bl k it ·ı.. t ı. Yerliatpa 222 c 3,125 3,50 boreadan ge9lril•ekt•dir. 11 12,. 

6511 12,25 18,75 
8796,5 13,5 15,25 

5ltta da kimee müdafaa •t· uçuo .. r ay ı an • me. duttnna ,T• meydanı muzaffer ~ 
N -.r Utak c [ .. ] 1500 c 2 60 2,60 Soo bıafta içinde borHda 1a ı. Meclıı V ıli be1i dinl .. •y iıtiyorom. apolyonon 1eörHşö Türk ıilAblılarına bıraktı~ını ' 12 

972 15,5 17,21 

b d A t Tli k ld it Baıtlalı c 60 c 3,25 3,25 pılmıt akıtlar •••gıda göıterll· ain Vabdettinin elile da~ıt- doğru or. •ca r ö ür • bildirlyord11. Şef nrdi!lı onapta "' 
k d Bakla 220 c 4,62ü 4,625 mi,tir. fHıfıizliginden kurtalnrdn. Jiirkea de öl örmeıinl bilir. Re. Inönöode milletin mak1iı taliioio '8İktar1 
•fik pat" kabioHi yerini hain daYa ölınH. Ellerimhl armnt yenildi.rtini tepşir ediyordu. Bir eıki ıatış 200 c 4,625 1',626 

• d t fi> • r Hıır9ak 186 c '75 4 875 N~T'ı ÇUT&l 
,, • bıraktı. toplftmıyor a ! ddiamı ilpat aralık Hlh oayıaları 9ıktı. ıtao- 22 c 2'626 2:625 Siizm• 520 
lio bAdi11lır oert•an ederken ede•im. Bonon ir.in de ıize bir b .A • • b d b 1 Mıaırdarı • Eli 3931 

J J .-. bol Ukumetının •t•• a o O• 
60 

c 
3 
~5 :ı,75 •me 

tbo•tın manzaraıL o• i•i. Türk kahramananın etki btr nan 'Ce'ff'k p•t• Ankaraya tel· Akdarı ' Paçal 3698 
tltnat daha fena bir manzara menkibeaini anlata1ım. 1898 de graf yagdarıyordo. Nihayet tı- Kumdarı 188 c 4,875 6,00 Natonl 258 

azamt 
fi at 
8,25 
6,00 
4,50 
4,ö 

a1gari 
flat 
13,00 
10,50 

7,50 
5 

a.diyorda. BUba11a THrk ol- KKndi,eyi A nupa deYletteri it· taobui hükumeti Aoadolo,daki c ıarı l7 c 4,5 ,,5 ~ ekftn 8;jtn 
ili matbaar. 'Bunlara yanın· pi etmişlerdi. K~IAm CöhmttU mtllf hHkftm•Ue beraber Loo• Börülce 7 c 4,ö 4•6 Geçen hafta İM mulatılif n•· 
Ali Kemal 

0

bol11oan (Piyami ti• maznunlardan AH onbatı drada t<\(llanaoak olan konfe- Nohut l*'*] 146 c 5 50 7,00 Yld•o 18858 9aYal incir Htılmıt 
bab) ta iltihak etmit bolunu· ecnebi di'ftnı harp kararile ida- ranH dant edildi. Sen mo· Incekepek 27560 8,00 ki. 8,00 ıözmeler 8,5 - 18,75; ellemeler 
do. Oımanlı fmparatorlogu ma nıabkiimedıldi.Elleri kelepçeli abede1ioden tadillt derpif edi ~a?1o~ pr .. e 52 a8 balya 38 6 • 11,5; p•çallar .t,5 • 7,25; na· 

d ı öf" "ld"jtö bırınm turıller 5 Ye 1 90Yal huda da 
t 

bakımdan ıo• gönlerini ya· ara,ıtackıomdi .a dtınah.g ur~ t u. liyordn. Te1adiit benim milli Pamuk pr•H 4,5 korott•• muamele görmfttfii. 
•rdo. uman eo ııo •n ır t•Y 11 eyıp htikdmetin azaıı m11yanıncle birinoi [****] lOO 85•5 c 35•5 YakaTula ı,aretU rakkamlara 
Fakat eouo ankaıı ö1tönde iıtemeclifi ıo~~ld?, bir bı&r~ak bnlundordo. Reiıimiz Bekir Palamut tır. nazaran bnıenenln ıoo iki haf 

ıu bir deTl•t kornlac&kh. Ho, ID iıtedı. Getırıldı. Su kfladııme Sami bey idi . Kooferanı- kf'ntal 616 880,00 399,75 ta1ının Hatlarıoda nazarı calip 
lal Türkiye Oomboriyeti icli. ozatıldıaı zaman kelepçeli kol- ta a.ltı deTl~t murahbae heyet· Pal"mot tır. SS bir fark görülmemekte iıııe de 

mecliıi meb'u1anının larını kaldırdı. Şıddetle suyu k 3 , 5 3Sl 5 ·ı b · · 
leri hazır bnlaonyordo.lngilizler, na iotin kental :,ı, · , ge9en HD• ı • a 1ene ıncır 

194 17 20 
170 183,,,5 yek6n 

Geçen haftaki 1atıttar iıe: 

5 237 7 ,00 9,00 
6 893 8,25 10,00 
7 2767 
8 46,6 
9 13096 

10 6687 
11 1088 
12 358 
Yıkftn 29722 

Geçea 11ne 
ikinci haftHmda 
5 882 
6 1675 
7 4077 
8 5312 
9 8201 

10 1563 

9,60 11,öO 
10,75. 12,21 
11,5 13,75 
lt,5 lô,5 
U,5 17 
16,50 22 

eyliU 
da: 

7,0~ 
8,97 
9,75 

10,58 
11,81 
14,0.J. 

ayına• 

9,161 
9,9,Ci 

11,llli 
12,(SCi 
14,43 
18,33 inden bir 1111eden fazla ıii uzatan ln&ihz neferinin ba,ına p l k b 297 fıatları araımda ba11venin fiat 

Franaızlar, İtalyanlar, Japoalar, "amut a • 11 110 
il hır aamsn ıonra Ana(loloda- indirdi. Ve onnn öliiıi.ioü Dar· · 

1
. k 1 202,75 20 .. ,75 dötkiinJüıtü 1 ekt•o göze çarp .ı 17,16 

21,84 
20,8'1 
21,8, Türkler Yunanlılar. Türk mu ıo ın eota 11 & 12 ~ 

lbillicılerin talebi He Vnhdet· •Rıwının altına aerıli. Sonra o•· bb ~h 1 . 'ki k ayrı- Palamnt refüz 98 185,25 185,25 maktadır. Yekftn 22:H2 
ıon mecliıi meh'n1anı Oıma· ıedlo üıtiiııde a1ıldı. Na1ıl Ttirk ra "1 •yet era 1 a1ma Ü .. Rekoltenin geçen seneden da- 1 B. . 1 t 11. aum incir afyon 1at1,ıarı .. Qekirdık11z iizüm fiyat arı 

1i toplamalta muTafakat etti. öldürülürken öldürmeıinl bili· lıyordo. ırı 811 Ya anı ye m . • ' ' ba az Te fakat mahıulnn dRba 
& • d ' d B A kara giloün en buaretlı menau ol- ba hafta ba,mda bir miktar te-li Riza P:tt• k"biDeıi i' batına yor mu. Burada mevzubahı olan leti t•m11I 8 ıyor 0 u n . çok ivi olduğa nazarı dıkkate . b' . 

. mnrabbu heyeti idi. Diğer ihti- dognndan bunları bıra.z daha alındin.ı takdirde fiatlarıo buene oezzul. a.rzeder gi ı hır var.17et ldı Ti i•tibabata l>a•landı. Ba IAalettayın bir neler de~ildır. f ı~ d & l d d h f t t l 
v T f k ın riwasetinde ta sı atlı mütalea e ecı~ız. d h ök L 1 . 1 a mıt ı ıy1e i a a or a arın-liı kıaa bir m*üddıt ~lllı,ahil· Biiti.io hır bakıızlığın başıoa yar eT ı ll&f&D " a a y 11.. o maın wap ey e- .

1 1 .,. ş d Osmanlı imparatorJuıtooun ıoo Afgonlarımız ınekt• ikeo ihracatçıların malın da bu hal . zaı 0 m. 0 t Te geçen • } .. dirnı meb'osa l\1ehınet şe. indırileo demir kelepçedır. ( i · fı S d h f b 1 b k d 
g iinlerini temıil edıyorclu. . 00 hafta ıçin • bou"ya idrakınden •Yel ecnebi miiıtehlık a taya .. m• ete ır .m~ tar •· 

bey •erdi.r.ı· bir takriri• hain detli alkışlar ) t ı ti il f ı ı h t ff k dedil t • " --------~~*•••----- e191 et r eo a yon muam• eı piya1alara aliYr• 1attıkları mal- a ere u ay mış 1r. ''•dın dıTanı Aliye ınkioi ••· 1 M •': oyo,tarucu maddeler inbiıarıoın ları pek uca11 fi atla 1atmış ol· .. Ha_f ta i~indeki f ıyat t~mn• 
1
· Bu meclııi• ruiibim karar• T yy Pıy· ngosu bir ınübayea11ndan ibaret olnp maları bugöokü Taziyetı ibdai T~9lerl . hakkında karıle.rı.mıze 

tından hırı de Erzurum kongre- a are ~ O/o 10,25 morfinli ve 595 kilo eylemit bolaomaktadır. hır fıkır ~er~ıo olmak. ıçıa 5, 
la tHpit •ttigi milli ıniıakı -Ba~tOla/ı bulnci sahifede - 20394 5095 12'"5 24370 24496 700 gramdan iharet olao buma· Şa kadar Yar ki inhi11r ida· ~ .. ve 11 Eylııl tarıblerın• aı& 

•n kabul olundu. Nibayıt 16d80 Ô819 18814. 11768 1888516230 lın beher morfini 66 kornş fi• reıinin 11tihıal meYakiinden bur. dıum f ıyatlarını a .. a~ıya derce· 
Al.art giinü lıtaahul bı&,tan 1175' 22165 3666 10tı24 16r:.36 Sonu 22 65 olan biletler atla muamele görmö, yani ki· da mübayaatına başlamı' olmatı dı1oro1z: · ı ı d D" v h li b i t h 5 il 12 umaralı üıümler •tr• o on a. u'mırn 5 '>ll( 12253 lkit•r lira kazanmıtlardır. I0111 676,ö kar•ttan Hhlmı,tır. Te A asn .,..,. ye .a beene numara ııra1ıle: 
letıer aalutHi millet meolııio• 2

'
65 

.. • T l'LI' y ta .1 •• 1. Gegen hafta muhtelif dere· hardalarını• tamamen ıo iıar 
••rek: millet Tekillerladen hir iOO Lira Kazananlar 11111 1 DRlllf oede morfinli 611 kilo Y• (OO ldareıinc• mftba~aa edtleoegln-i No. 6 Eylfll 18 :-ıEyldl 11 Eylt\I 

l.,kıf ettiler. l\fecliı 7r:.or;. • r-, .. 1 21807 1860 '066 SO h ' ,.0 göıtermekte bul11nma11 iaolr fi· Fiah .E ıatı Fiatı 
u ... ,...,._ Tayyare Jtiy•ngo1Dnon ıraaa afyon be er morfl•I 6 - • 1 b tt kil d el b f - - ·- - ·- -

don altına aliodı. Klllan ... 1''085 25(:! 17:.!0 2831 18975 k . d 1 .. yat arını ng D n e• a • H = B • e = a 
.. 1 . bin liralık büyük ikramı1 .. ını urot öHrln en mnam• • gor- İ t fild Tika1• edıoek bir tıo • tıc • tıo • 

fer.ait dRbiliadı çah'm"k 6442 690 2562 17(82 16(85 (28'7 numaralı bileti• onda bir mtlttti. S:ah~::• ar:e~mtkte .,.. iaoirin < ~ .;; ~ .;; ~ 
-._ktin olma~ııın~•n fRalıyet- 21617 :z4431 18613 4.(6 10976 b~mlli baluoao Ke~ılp•t••a Geçen .. nenin bu bafta1ıoda aıiıi i ia koYT•tll ttmitler teTlıt 7 oo 800 000 000 8,25 9,öO 
nı taatıl ettiler. Şebzacl batın- • ' • • 5928 Zıraat baoka1a m11ba1ıbl Vedat kil0111 5'1 korottan 6,3,5 knr•ıt l 9ktecll 8 25 9 26 8,25 9,25 9,75 ıo,7i 
'1ebmelniklerin kanma ıiril· 2•5 .ıo 2-!00l 246o 2(256 bey Y• mtilkirat bayii Kimli . . 8 1 em• r. . . .. • • 
O . • 19860 8615 6(91 155(4 18966 beyler ka•a•mıtlardır. (12086) ara11nda hatlarla mahteht mor. İncir plyaıa1ı tımdlhk ıukfl· 9.50 11. 9.50 ll. 11. 12,26 
oları 1'aygı ıle anıyornz, tinli 799 kilo atyon maamelMl · b f t k d' ı 1 25 12 11 26 12 12 5 13 

'-trnaTc•ruz. 15778 L9543 2674 16786 9•29 numaralı biletin bamllt Aımalı nettnı • 0 • aıa • me te ır. · • · 
h • 1 d b . la l' t V b mHcitt• manay BakaloYa on bin °l•atta. Çeltlrdebl• U•llm#rlml• 12.26 1825 12 25 18 25:ıs.25 187ö 

a ış er. e aıo a ı • .• .• 144.22 13053 lira, 1755 numaralı biletin ha· Bati hasır af1on fiaUarı h•· Menımin en hararetli ah' 18.60 15 13 50 15. 14.15 132lt 
tinle haın <lamadı 1'erıdıo 50 Lira Kazananlar mili Karaborunda Reo9ber .Moı- men J{eç•n eenekioio ayni olup YHifl•rl üzümler önrındt te- 15.25 16 50 1525 17. lö 7ô 1726 
lllanlarla beraber oldagnnda 24394 24524 16326 21327 553 tafa Namık efendi 4000 lira, piyaıa tabii Myrini takip etmek- mert.öz eylemektedir. 17 00 00 • 00 00 00 
b• yoktu. 1920 yalıaan 28 .Ni- 5468 namarah biletin bamilt te1 Ye lablur idaruince mi\ba· Bor1aoa ta1:1zim ea&len rapor. hafta mnaweleleri olılok~a 

.. .. A k J · Tfi k 6798 759 12080 17585 1818 Kar,ıyaka B01tanhıında Nıha) . . 
1 gonu n ara • yenı r 000 k 1 d yeata deYam edilmektedir. lara göre bu HD• menim ba,ın· hararetli ge9mı,tır. hı ao"t9ıla-

letınln ilk böyök meoliıl 20998 186 6985 .. 8~55 18998 haaım 3 _ı!!~ _:zaomı' ar ır. lnelrı.rlml• dAn 11 Eyldl akpmtna kadar rıo möbayaaları pek t• tahıl 
dı. Biitün memleketin mokad- 18788 10541 2930 ~8350 1550tl ltı•zar Ra Hne fooir meYıimi ıpti- bor1acla Htılmıt olao 9ekirdekliz addedilmiyeoek bir ,eaotcle de-
tıoa bAkim olda. Gön ı•ç- 186:l' 21002 5093 11482 11:1 tlftlıodan Rylftliio 11 iool giinti iizüm miktarı 98056 çuYal ve vam etmekte "'" daama elde 

9•t• t•tkil&tma nihayet 15218 15682 16065 9176 17069 Keereti müoderooat haaebilı akf&muıa kadar bona7a kaydet. 816 torndan ibaret olop bo mik ihtiyat mal halaudarolma11 ~·-
liyor. .M.ant•••m ordalar 167'0 14709 7276 14L80 21505 ( Kılbiml ne yaptın), ( İnHnh · tirilmit olan looir ı.atı,ı miktarı tar mal u~aıi 5 azamt 22 ku- ye1i ~özetilmektedir. 
'-d• ••tiriliyorda. 19006 2:1840 13099 6498 879 ğın Bali), ( A napada Harp ) 36461 çuYaldan ibaret olup ba ro• araıınclA fiatlerle ıatılmıştır. Fıatlar tenffiı• meyal telAk• 
l'lte ha aıraluda Yatan mü- t5S61 20362 11335 10196 19726 tefrikalarımıs uetredılemeditin- müddei urf1Dda ıatılmıt olan Ge9en ıene mahıalftn piy&1a1a ki edilmekte Ye piyaıa .. &lam 

', .. , mötkil .,.. ıqdhlik an l 194.90 16333 3665 3!ıl90 23683 d•• ö•ör dil•ri•. twha l•olrlula • atalı flalı ~.6 armandan 11 Eyl6.l 938 aktaınına .cörttlmektedir • 

• 



Sııhife 8 

iktisadı Haberler .. Bergama Soygunu 
Çu. ,\ l ıcı 

lÔJ:3 .J ı ıo ve şil 
704 A yoti Ri 
687 H z Ahmet 
4.43 S :Siileyman 
314 il A lyoti 

Fi at 
11 
12 50 

8 
1l 
11 

27 F ~oJari 11 
260,5 A lhayrak 10 
24J Trifonıdis D · 8 
237 P Pıııcı 10 
223 VHeJ H. 
196 ~ }{Qmzi ta 
17 J Kırk Kazım ı :! 50 
150 1\l .J Taranlo l O 

142 Oevabirci ı 10 '15 
139 B Alazraki 11 
10!> j) A rditi 11 
104 Beoikçi z 13 50 

64 Len Recyo 12 50 
53,5 J Koben l l 50 
49 Ak Osman z 9 50 
46 Y l TaJat 14 50 

Çu. .Alıcı 

20 1070 N A Hay<lar 4 
Fi at 

13 
Oeçtrnlertle Bergama - İ?.ınir 

şoıesi Üirnrincle hi r otomobi1 
soygarı hadiıeıü olmuş 295 nn• 
oıaralı kamyon yiizl~rl örtülfi 

15 öO 707 Y 1 Talat 

15 25 595 Jiro ve şii 

6 

5 
18 4.60 F Pakers 6 25 

5 16 
:rn.ı P Paoi 

15 50 
13 75 276 H Şeşhe' 7 50 

5 25 l 2 75 :l63 Ş Uewzi· 

1:3 25 256 M J Tarauto 5 
16 50 
!.?1 
15 
18 37 

13 50 
19 50 
15 
15 50 
13 50 
16 

90 .J Koben 

79 M Alalof 

70 M S"it 

6 12 
5 
5 50 

70 Oevabirci z b 6 

65 Kırk Kazım 4 60 
42 A Muhtar 10 

!38 'l'rifooidiı 10 50 

3& Dtnar Hoba 7 50 

27 E Roditi 6 25 
5 50 

6 

12 

7 
10 
9 75 

11 

12 60 
7 7fl 
5 75 

7 

6 75 
12 
10 50 

Hd 11abı~ tarafııı<l11n yoJcolar 
eoynlmu~larclı. 

.Mahalh adliye1ınce. yapılan 

tııhkıkat neticftln<le Aleneırenln 

Ali aJ!a nu bıye@ine yakın bir 
k(ip_rö başında vuknbolao bu 

ıoygun h:'hlııHiııin failleri olarak 
Menem~nin Samurlu kliyö•den 
Bacı oı:tlo ~lelımet u Al•hmet 
oglu llıralum olJnkları t .. pit 
edılmiştir. 

Hu şonrkr mo•kofen Izm ı re 
getirifmjşlerdır. Attırceza mah· 
keme1ın de m n lı a I< eme edilecek 

7 76 
lerı.lı r. 

o 20 Feci Bir Kaza 
5 50 Ouıuaovasınm Bulı.{u ı ca kö 

.l'ent Asır 

lzmi r 2 inci lora Memurin 
gnndan: 

.A."şe lıanımın Ali efendiden 
alacağı olan 200 liranın temini 
zımnında Sel~tiao~la mahalle. 
ıinde Bnrc ıokağında kAin 14.3 
rınmarah baneainin tapo kaydına 
göre ıagı Aıiye ba01m sola ara 
bacı Hakkı •fındi arkaaı Tatar 
Rf'oep bıuıeai önü yol ile msh
dnt Ti kapıilan içeri (İfildikÇ• 

arkada bir oda üat katta bir 
hayat Ye bir •dası ••a~ıda mot
babı meTeoı 500 lir• k1ymetli 
h.ınHioio tarihi iJAndau itihaHn 
30 ıön müddetle açık arttırm-.ya 
9ıkarılmıttır. Talip olanl•rrn 
ıtıyıneti muhamminin yüzde 7 
hnçnk niıpetinde pey ak9u1 Te

ya milli hankırnın teminat melı
tuhn vermeleri ve arttırma 11/ 
10/9:{4 tarihin• rnü1Rdıf Pert•m · 
be güııii Hat 11 de dairtd• icra 
ohınaeıktır. Mti~teril•r. ait 84/ 
8564 numaralı doıya irae olu· 
nabileceği fazla isıbatı l&aimtt 
dahi •erilir. Talipler bo hoaa· 
ıun daireye talik oloaan açık 

13 Eylu ı l9~ıl 

~.. tfiDr"'\. 
~ ~~l 

Makine Ve inşaatı Bahriye Mllteha&sısı 

ETUP fJEltlAL 
Makine imalathanesi 

Halimağa Çarşısı Nuruara 50 

M ti eıuesem in 
mamulatı 

olarak 

makine 
Izmirde 

faaliyettedir. 

Alikadarl• -
rrn bn makinea 
lerin faaliyet 
tauları hakkında maldmıll almalarını taniye ederiz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} a/Jhane Ve Vn De#lrmenterı 

İçin bilumum alAt ve edevat imal edilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

GtuQZgen 
Her boyda •• her knnet-

40 Koop itti 16 
1,ıi 50 
16 

19 A JJafon 

14 S Bayazit 
10 Ş Rıza ha 

6 50 8 25 riin<le çitlik miislecirlerinden arttırma ,artnamHİDi 20/10/3( 
5 :fö 5 25 H iiı1eviıı heyın lıekçisı Cafer ott· te her eirıe mabrokat üı:erine 

taribind•n itibaren okuyabilir, 

Bilumam lkniz Jflerl 
DurbinJer, tnlombalar 'f 

tesisatı mihanikiye asanıWr 'f 

r;nçler ve ıısair ışler dernbt 
re kaho\ edJlir. 34. Zahirt<ıi Hii 10 

32 l!~ z Abdullah 13 75 
25 Çolak z Nuri 12 50 
2-i M Niyazi 10 

20 Dıyaınıınditiı 12 75 
20 Y Hencoya 13 
17 Ş z Galip 11 50 
10 J Taragııı H. 
38 A:l, Toma~ 13 50 

7 N z Ragıp 12 -00 

59ı4 Yekun 

10 4551 Yekun ltı Alı, hayvanları sul~ın:ığa gö · 
hakları tapa ıloili He 11abit ol-

Ein t ı ii ı tirken hi~ _ı_ıa.). uıı ürkmüş ve mıyıı9n ipotekli alaeakhlaıla di· 
S 90 4 20 Alıyı de ırnnıklıyerek kaçmatta ~er aJAkadarlarrn Ta irtifak bak 

] ı; 50 
"' Çu Oınıi 

l5 1021 Hu~day 
12 50 
12 75 
]( 25 
13 
15 25 
16 
13 

4.0 ton • hntia ıuı~t ır. Btt sufetle Alinin sahiplerinin bu hakları Te bn 

3 2'5 ba~\ :;;ıd l\itll"' bir ı.a~ac:\ ~ıupmı~ huımıta faiz 'te maeraf• dair 

1 
n z&vA1h aıJam nldajtı a.~u ya olan iddialarını enakı müıblte• 

5 ı uıın tt'!aıı ile y ... ı m saat. içinde !erile 20 gün ı9inde icra daire-
5 

1 
i.iltnii-:tii_. sın .. bildirmeleri Akıi lıalde bak 5 

029 Arra 2 37,1:5 
17 'Tagon :u-pl\ 

76 1Kcntıı r t oh o 5 

., c-,~ ~16""./J/~0'7/'/~,.....~/Z!Jtı)"'.Z41 ları tapu ıicilliJe nbit olmadık• 
~.~ Ot> ,) vv ~" z F ~ 

2~0 .B:nmdarı 4 87,5 5 6·) o ı ~ aman ırını ~ ça Batrş bıdelinin paylaşma1ın· 
-, ~ . dan baT:t" kaJacak:l•rı " tawia 

4. Bakhı 
~o M. darı 

33 B.Pınok 38 38 14' moı Hey'iıe'f ıwka~ındakı -v " 
"'" edılen zamanda arttırma bedeli ------•••••...,..• •M·~··------- ~ Zıut1ıılt ~11111'1 ıHHİ olariLk bu 

K k M d 
~ ~<tte tarnı:utııH ı:ti mal ederek ı.:-ayrı menknJiin yfhu1• yetmi~ 

Or Unç anevr,..:1ar n beşhıi bnlma4t~l talrilirde 811 
D.l ?:t ~,J.fulıyl"t-f' goçnu~tır. Mnhtıe 

"'ı ınn arttırenın tnbhtiatt lbaki 
Alınan Netice retenı möş't'eı ı1..ri babottUfl kalmak üzere a.r.t.tarmaoın 15 

8tıfleı· ıakııgı Qınlkı ile lo ·· d h d' -""1 k 
- lJaş tarafı bırmcı sahııecte - k f k t'"-- ı t gun a a tem ıt •uıı me &UTe · on eraneını a ame ı~u cur ar.a kam. ta<·ı ı~ ı ı ha ~Mtlar otıoıek 

•e fennin b ·· k- h J" •• tile 51111!Utaribhı. tNftdöf" edan ugun u a ıne gore, bilir. ayni zamanda Avrl,\pa me !,., ruenfaatlerı ıl.:tı;rnsıu<ları ol· 
evi müdafaa edilmesi imkansız d . . . h hclJd d • ., Pazsrteaı günü aaat on birde 

Jd b 
emyetıoı ava te ınden e

1 
ı~u~ıııı~ 1lı111 t>I) ltnıuı. aayrı menkul en l\nk arttır.na• 

o uguµu ilmelidir. ı b ·• ti.;; "' r- • yanız u wunta uuırtar.abiH-r ı Zaıman fırıını mii'itooiri ıhale edHeoektir. Satış peı;ıin 
Niçin mı? Ceneyr.edeki murahhaslarımızın Aatül ,. 

Z. b L d ~ · para iledır. Mal be(leli ahnmf\-
ıra omoar nnan .. ayyare- bunu unutmtyacakraıtUJı sanırım. 1

1
.. 450 ) ti - 1 

1 · b ·· J 
1 

dan teslim edilmez, mal bedeli 
cerı, ugun av anma arını imkan ~.t.ıerr.e Clot ~'//..t!L:/7///.////L77/.7//////XL.J 

verılme.z~e ihslA kararı fHhedi-
aız 'Ve hiç olnıazsa tesirsiz bıra - l 'Q ıme - T lL:k •• 
k L 

e'1i:e.K UT hr Ye kencliaiocten<evTıl en yük-
acak sür'atle uçabilirler. Dig~ er ondradan Sonra P.aris tjf 

Yok Ed ıdı Eferıtiı uı, !Hık te:klil be bulunan kim• ar· 
tar.aftan hava seferleri, tayyare E ı. . 
J 

• J • • 
1
• h 

1 
da ntran{Jan aytıi ınenua öo K~ı ı ınıım 1'luultel'l hidayet zetmi~ oldugu bedttHe ftlma~a 

' ~ . . '·~ -

Hilaliahmer Merkezi llmumi
sinden: 

Eski~hir HiJAliahmer ambaımda Muthak Jeyazımı 8 maht.ul 
ıaıtdalyeler, 'f& eaire J.0,muhtehf ffY.& ll .F,Qrt, Gaeford Br.ui ıaaııP 
otom&biller 18 Eyliil 9J( tarihinde aatıla~ıudao taliplarjn ,,..tJf 
kom~yonona 11Bür.aaaatları.. D-11-12-13 37i7 ('88) 

T. C. Devfet Demiryolfali 1 inc4 
işletme MOf ettişliğinden: 

SH:lIR HAYVANATI HA.KKIS:DA 
Afyondan 1zmirt ıceleoel canJı <•küz, i••k, mantin ve bor 

nakliyatıua. ait 1030 No. h tarif• abk~mı 31 Mayıı 1935 taribi11' 
katlar tem<lit e<liJmi,tir. Fazla marn.mat için rıtaııyorrlara mii~· 
caat edilmeıi ilin olunur. 9-10-13 3776 (1130) 

ra tebfie• hacet olmayıp yalımt 

ilanla iktifa olunarak en 9ok 

arttırıma ihale e(hlerek her iki 

baldı ihalA edilen kimse iki ihale 

arasında.ki faTktan ye diter auar 

tından meınl olduğu l'f.S hıpn bar-

I:ıımir Birmoi 1 ora Memur~11 

~undau : 
'B~r bol'çtaın dolayı tahtı ıb,.. 

ze alınan Razaki i1zii m!er Jf•~ 
lar köyünde varit ımemiin,ıelı1 

Molla Hfuleyi.o efoudinin ba~'11' 
da teslim prtilo 18/9/Qfüi t•t'' 

eıın geceerı ve sısı ava ar k k d ı 1 ı·· } hı ;.l'l' o 
b

.
1
_ • • • unara ıyor kı: paıatı o cı~erl~re knn ııuoomn razı o arıa ona ı a e euı t'T. 

ın:: unma larım ımkan dabılınde ,. B. k ~f 1.,. .. .. ;.1 J b ı oımn b•l•fü"'e 'ffl Takıf icarınııı k ı. -r ır aç ucs ta evve ·Londra ı V"ti "'l.atuııı •<ltm kı . k gun ~artm- ua nzı o mu 'fe u unmazaa " 
ı n teraakiyata mazhar olmuf" tayyareler- tarafından nazari su- da rud ı ıı hır ı;a~·ü g~yr<'He kur- icra d&iresioce hemen on bış ve yüzde itci buçuk teJJaliyenln 

t~r. Bu ş.~~it dahilinde. uçan bir rette tahrip eCJilmrşti. Dün .He lwrıHı çouuk haitalıklıırı llniite. gün miiddetlı arttırmaya çıka · müşteriye ait ohtu~ ilan oln· 

bin«M Sah >günü ıaat 17 de _.v
laoallhr. Talipl&rin tatı' maıa-" 
lin'9 gelmeı.,ri il&n olunur . 

fılonun butun hedeflerıne Nar· ayni meşum akıbete uğramak: nıntıt-tırem ılokturnmuz rıhr. Rn arttırmayı alA~(larla- nal'. 3846 (457 ) 

ınaın ilı'timali çok kuvvetlüiir sırası Paı:lSe .geldi. Varın 'Ro· J\ lı ~-gffü bcy>e 1nh«y~t:-ıiz te· 
Bu suretle tamiri im~insı% tah· manın, Öbürgün de BerJinin sı ~ekfdirlcrrrui tri-kd 1 m 6tt~r 'fe. 

..38iiS ( 46.2 f, 

ribıt ,.,.. k · · a..:· k t ı b·ı· S. ·· J-pma 19ın uır -aç ay· rası o.a ı ır. on manevra ,gos t•ıı b:lzık doktornrnırzla "'ifa 80 

yare ~eter. t~ımi~tir ki hava filoları bek~~- Mııt11ırırn ı~ztb V'tt ı ftinnl~ llaç· 
. . rNenıde Ahlamlıgor? dı~!er:, taaırw:ları tahmin eaıl- ıarım htttiin u.n kardeşlerime 

Bızım kaaurumuz modem ay• dıgı ve taa.-ruza maruz kaiacak JYuıdımi ye •nbrni hfr hisle ..tay. 

yarcciliğin malik olduğu ' imken- lar tarafından hülün ha:uriıklar ~ıy"e edel'iru 
ları hllyiJk harpteki halile mu yapıldığı _zam_arula bile ı&"Örü:m~ ı Sahı~ Y ılılız ot1tlı mHate.oiı:i 
litiyen"etmek isteyişimizdir.Unu den 'Ve hıç bır mukav..emete ug· Hasan Jıehml. 
tuluyor Jci ıon harphl ııbava bom· ramadan geam~ş er, işlerini gör-ı 3850 (4W) 
W-dımlniharı hemen <le fll)>ıJına mU:şJerdir. 
m11 gibidır Londra bütOn harp Btnnetice fU anlaşilm(IJlır 

1 

iç.iocie 30 ton bomba yemiş ve 'ld mü.da/aa tagga~ecillğl yok, 
l800 >\curLan vermişti. Halbuki tur ue o'amaz. Yalnız taarruz, 
bugün bir hava •mosu bir güo taggaresl . varrl~r. 
içina-e 300 Jton bomba •htbiJır . Müıtalibel bır hatpta Renaen 

On ~unı,··ık ı..ır "-at· rt "- f" ·_ hareket eden tay.yarelerin Paris.e 
... u 111 ıye c uu ı Jd'ı;ı_ · · f ·:..ı-ı· .,... uu 

Dr. Ali Rıza 
;llDUum Va :CUrrllii ı&ttın 
BastahKlan .lütehassıaı loadb 180000 telef at verilirece.ği ge .. ,~..,ın~ aızeuc ım vuy &I 

•alaşıl•l11lir. Böyle müthiş l:iir ı~1hri ~~te:~lderk_gibi y.a1~1P Y~~~ Haşto-rak Kestelli oııdd1'· 
katltama mukavemet edecek pa 1 ec.e er ır. ı:ıe ge ınce, 1 t sinde 62 numarRh munyene-
Jltaht ycHhur mukab~le B.erlini gidip yakm~ bane~inile lfer güo · ~aat !l ten 

Çare 'Nedir? tan başka für şey yapamıy.acagız sonl'a lbaıJtalarını kabul ~der. 
Hava harbinı te~cit e•m•nin Taarruzlara manı olacak en 

.. ıı: ~ muazzam vasıta 'bu ÖJa~akhr. 'Nldfon: ' 2!fg7 
çaregi beaır? 8 rr <(ı2.f8) 

Bu Çare mevcuttur Bu da Giize Göz, D.şe Diş 1 
l4L ......., 

. . • Zira /~dman baıkumaoihnihğı Aydın Demlryolu Umum' 
aııce l:Jütlih ask~ri tayyare filo- d' Jı!J tı· ık· B p ·· . MDdDilUIDntten· 
1 i d ıyeceK eraır ı: en arısı ya· • 
•rman a~ın an. kal'sam oıiJar da gelip Beilini 10 Ey ıtıı 1~93:4 ~ı:iblnden 

2 - fftıcaret hava filolarını k ki B 'N . . h lO H9Zrr-an 1960 ı turfbıne .kade 
ı~ont"'ol erı""cek beynelmı"lel bı"r Y~ aca ar. eln dansı~..ıtma v- ı ·· ·· 
k
• ." u.._ • • eaersem on ar a txu onyayı mu~her olmak tizer4 •utnn ie 
OttılS\ OD teşkıhnden 'Ve nihayet h a ._..,. j B 'k k taeyonlıardan [~mire ta,ınaoak 

b 
. _ıJ b" ma ve eoı ır er. u or uııç 

eynelmıle ır bwva tpolisi teş- oyunCia melifaatrm var mı? Mu- H nrda in.oı-ııin be hor ton kilo 
kiJınaeta ibarettir Ba hususla hal<kak ohın mukabele ijHmistl· metreeıod•n 6 lrnr;u~ ücreti nak
LondraCJa Bün uğradı}ımız mu· Jer katana·cağım ınuvaffakıytfti li!Ye .ahnaça:kttır. 
kavenıetc liugb.n <le tendM et· ııfıra indrrttJiyecek mi'? Y:uksrıda bilJ~rHt-n müddet 
memiıe ihtimal Yerilemez. Her IngiJi2: dJlibc\>raJarHa .lFıtan&ız ı;,ı.'fhnda n~ri 2000 ton horda 
halde şn projeyi terketmemeliyiL mwnevralal'ınrh g&l lnrnı.ıştırııcı fnci r ıtalk ~ttil'ecelı: ıutrrHtliUe;rh· 

Yalnı:ı beyueımilel bir hava bir Stiretle ortaya fkoyd111"atı 1\!re btftıel' ton kltouı=etu ı..,ına 
1 

poliaiDin teakili aıl&hiaı-ı luakm• i me•e!e itte bu<lur ya'rim ı.: ıı raş n'aU'e&tletrelttir. 

lzmir ErkeK Mua11imMektebi MOOül'lüğüAden: 

'i 
141 -lkınoi d•ne 1 Bi-rinoı dıe,.:re 

i 

l : Sınır. 4 ] 
: 1 1 r 

.Rylfil r Gönt.r 1 Sınıf· ö Sınıf- 2 Sınıf - 1 Sıaıf - 1 Sınıf -1 1 
~ f 1 A R o -

:11> lOomaı~ .. h Bdıetiiyat .ı.Braouaoa ..Tiirk99 Türkçe • Türkçe t 1.'örk'Ç'J · 
.i 1 i ( ' 

" - - - -l i i 1 1 . , . 
16 Pazar l Ruhı~at ,1 1 Rı,.ae•y• H.~iy• ' 

' ' ' c 1 

J -
1 

Paaarteai 
1 t 

1 1 1 

17 ~iyasiye f 
( ~ 1 

1 • • • 

' : i 1 I' ' 
18 tSah ' •Oeltir • 

~ 1 1 ( ~ 
1 -

ı - -ı; l l E 1 
1 

1 19 Q•IJPlllb8 
J 

Fizik 
ı : Fen bilgiti ı !l'ınbilgiaı i Fıenbügdi l 

t c Kımf'A -
' ~ 

·ı 
' 

1 

! 20 ,, Pe11embe ' i J;C&Tih ~rill ' Tarih 
1 Oo~T.afvR Oo4rAf n. 1 

1 

• j 8o~ıratya -
1 - -r : / 

1 
. 

~ ngılizee 
1 

1 s.&3 1 Eaıar Franıızca · lnıilizce ' lngitızoe 
1 : ! 1 ----; -' l 

i 24. \ P•1tart•ı ı HayYKnat ~ 'Bi1oloji 
1 

1 . 
' :ı : ; 1 ,,,,,,. --1 l " ' 1 . 
~ 26 Qartamba Hendese Hendae ı :Riyaziye 1 

~ 
' 1 

1 -
~- -
ı 27 

1 Perşembe ' Oebir 
t 

Tarın 'fanb 
! t Ool!r" tv• Oo!!'rafT"#" 

' 2 M&Lll l Hl ~·~~] 

J. - :&ylfü :deneti ııoJf .ikmal imühanlarına :att c~t.-el yukarıya çıkulimıttır. 

2 - lmtihanlan üm uat Mk.is lluçftta •t1anaoaktır. 3819 (tıi9) 

• 



(eni Asır ~abtre '1 

\ ' IDBA D. D. Susak 
'-atr, Pire 1 rlyute ve Susak 

11Uıntazam haftalık Poata11ı 
Sah;b;n;n Ses; 

. 1 

1 
aOTON DONVADAKI av KADIMLARININ YAllTIK• 

LARI Glal siz DE ALEMŞUMUL $6HR'1TI HAiZ 

SOÖUTMA TEATIBATINI EViNiZDE TESiS EDiNiZ. 

8t1ablltın milddeti lzmir 
Triyeste 5,112 gündür 

lJer pa:ıarteıu günü movaPa 
ed•rek çarşamba gönleri ö~· 

ia harnket edeof'ktir. 
İlk hıuekeUer : 
1 F:yUU ~ RRRlN 

12 Eylfıl: Hl~OGRAD 
19 Eylftl : BLED 
28 Eyini : ~RRIN 
~ıte u 'l'rıyMte yolcalar için 
tlarda tenzı l!l t yapılmıştır. 

lotcn •e uav lnn ıçin taf!!'ilat 

lınssron ıtcenteıine müm 
edinız 

kordonda Ot• mal Oen ıleli ban 
• 13/ 14 
(189) Tel~fon : :!548 

Memleket Hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Mnayenebane Birıoci Bey
l&r aokaı!ı nnmsrll 36 Tele· 
ff)n 395f> 

kTi .Kınsntina lramva.v cad 
4eef kan kol karşısmrla N o. 596 

l'fllt> fnn No. 2545 
(36:3) 

lam ı r Birinci lo r ıt. !\l e nıor
hndan: 

1'arşıyaka ııtaeyon oıYarında 
dık he~ hanHi arkıumda Hi-
1 &oka~ında hiJA. No. lo hane· 

' rııok im ıken elyeYm ikaınet-
bı meçhul Hafız Yoıof efen. 

•Un kaymvalidui Şefika H. 
•atın a · 

' lf aoı M111tafa efflodi varisi 

ı .Mahmot beye bakiye dey-

ırs olan 223 lira 32 karıı,an 

~•ili talebıne mebni çıkarılKn 
lbe emri bil& teblig gelmiş 

lkametgihının aıılK,ılamamış 

lbakJa ilanın ne,ri tarihinden 

•haren bet gün içinde b(Jrco 

•ınttai• ve ı ti razmı z Yana ay
ı nınddet zarfında bildirraeniz 
••tndır. ltirus edilmediği ım
tte ayni müddet ıçinde itiraz 
'-laz.a mal beyanıo(la hnlon
llız lazımdır. A kei halde hap
tazyık olunaeagınız Ye et1bri 

'' ıuretil• ietıfai matluba t•· 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
MÜNiR .S lJ R ~:TTI N RHY 

MüıiLt'zat. liatır~te bu ~p 

Elved" deli göyniim 
MOZKYYKS HANT~ 

1:-J iiseym şarkı. Hıcra1.1l11. harap oldo 

Ben yıllarca yanmışım 

:\1AH~1URJiJ HANDAN HA:Sf\1 

1782 Kti~.dülü hicazkar şa1kı Sevmekte seı1ılmekte 

Koyu ak~hııı f ar ındı 
~o ıı .,~\' LA RE D R ı v li~ H. vA R ı T K r ı ~ rr v 

A 1783 ltımın nf!dı r . Dufllo 1 Mahmııre Hanaan H.ve !tasan bey 
J.ı" ı l ık il. LJ llt•IO 

REYYAN H ANIJ\ıl 

~~ela ve {)l\ l tlın 

Jt~mel ve mavı çıçek tangoları Aı 1785 
~l<~Vl~Q HANI\l 

Aı 1786 Aııı gtiılll 

Dıyarbekir türküsü. Memo~ 
l\~ ÜŞ K H R li: F HANIM 

A 1787 Uuıı b111lı gccı;, o fdu 

X IJ iiz:ıuı gazel. Koklasam saQlarını 
MAH~HJT 0JU,ALETTl.S HJ;;y 

Al 178 j Uı;-ak D6Y~ gııze l Hıwzom tıtHU kımıeye 

't Sı>n henı bı r bıuıeye 

~ 111111111111111111111111111111111111 

-

,ıllltn.m~ıııııı. uıııı1~11ıııııuıım ırı ı~™:ı~ıjıı ı1Hll!'.~Jımrı ııır~ 

•• 

·ırerli Mallar Pazarı 
________ ıma _________ .. ________________ ___ 

IZllliR'DE AÇILIYOR 
Odunpazarı - Eski Bayraklı Mağazası 

Herşeyin En Sağlam En Güzel Ve 

ili olueıcagı tebliğ ~aka il.._ 
11lda ıJAn olnnar. 38'17 (4. 56) ~ 

En Ucuzunu Bulacaksınız. 

.-;. . ~ ~ t• ~ • ~ 
;;,;~ 

lzmir ithalat 
dürlüğünden: 

Gümruğü 

Bodrum gümrii~ö için 6 santim 8 milim kotruoda 7 matrelik 

bir tane alıcı 5 ıantim 6 milim kutrunda bebtri 18 metrelik dört 

taııe Yerici yRngm hortumu i•in möıtaoeliyetio• binaen pazarlık 

1Uretile aJınacagıntJaa talip olanların 15/9/93' ıaat oab••• kadar 

• 
Hf;tr görduğü nuz so

ğutma dolabının bir_ 

"Frlgidaire •· oldu~u 

zehabina duşmeyiniz. 

•· Frlgidai re '' isminin 

b u yuk şöhreti do· 

ıaylsile bir çokları 

"Frlgldaıre'' aldıklarına 

ı a n neaerek ba?ka 

m arka satın almışlar· 

dtr. Sizin ~atın almak 

i stediği rıı.ı elektri lf 

solutma dotabt 

"Frieictaire" markasım 

ıa,ımacsıt• talıtırde • 

hakiki ° Frlglda•re"' 

cı evlldır. 

FRIGIDAIRE 
Yahnız fabrikanin 
bu markasını taşı
dığı vakıt hakikid i r 

SOURLA BiRADERLER ve Şsı 

0

9 EYLUL. 
Izmır Panayı ~ ı 

Sac Losyonu 
Komojen 

Kanzuk 
Kepekleri ıza l e ve 

saçları btııleyerek dökiil· 
meıaine mani olur. 

Kanzuk ııaç losyonu 
mömaıılleri gıbi yağlı 

değildir. '.l.'eeiri kat'i Ye 

ray1haeı latif bir foı 

yondnr. 

Tanınmış eczaha· 
nelerden ve parf ü
möri mağazalar
ından arayınız. 

399) 

Eczahanesi 
Müstahzeratı 

İzmir ithalAt gömrügöne möraoaRtları ilan olunur. Tu-rkı·ye Cumhurı·yet Merkez 
3851 (4.53) 

... , B~~~:~~~~!~ d:miryolunon in,asıııa lnbıio olom ~ ·~• . ~ ,J' 
·~~· 

Temi•lik! .. Sıhhat!. GA•elllkL 
r,te Hadyohotn Hedıyeleri 

Dalma RadtJolln her zaman RadgoUn kullanınız. Dlılerl 

"eı 911H IJGIHll'• R"""°"1I "'" .... ,.,..,.,. ""*""'· 

OEBBAB ZADE 

Yorgancı Muharrem 
Usta M:ahdumlal'ı 

HtmriJna Yorgancılar çarflaı No. "/ - IJ - ıı 
TELEFON: 37SS IZMIR 

xa,töyö panuak Ye yön ile her model üzerine el Ye ma
kin• ditı,ıer ıon moda fantasi yorganlar H kal'yola takım
ları, ıöı yaıtıkları ye teferruatı, kordonlu yataklar, tül ai.,,. 
bialikler kadife Yı koma' üzerine fubalaboı Ye göaetllk 
perdeler, kanape eandalye kılıfları, ~ark oda takımları Te 

•ir• mağuamızda imal edildiğinden ne•• fi1atıa tedarik 
~ edebllinini .. Toptu Te perakende ıiparif kabal edilir. 
ıi<PJ Pamuk llurtne de it yapılır. 2-18 (4,0) .. 

._en sulhun mnhabı7sa~ı vn · ·-··-· '"""' ............ __ ------ -·· 

1 ikramiyeli yiizde beş faizli 1933 istikrazının dHrt mılyon liralı~ 
üçüncii kı11n oı tetkil eden O. tertibi tabYillerin kayit maıı.mele1t 

otoz a.ğ01tos 193i tar•lıinde baş taınıo olup otu" eyhll t>3i tarı· 

bınde nihayet bn aoAktır. 

Beheri yirmi lira itibari kıymetind~ki O. tertibi tahvillerin 

on dokuz lira fıi ıhrıecına müterakıp kupou fauıı olarak 40 koru' 

zammolunmn~tur. Bu euretle yenı tutip talnıl ler on dokuz lıra 

kırk kom~ iize randen satılacaktır. 

Kayi& muameleleri banka&mız da dahıl oldagn halde )i;ınh\k 

ve Kytam, Sümer, t~ Osmanh bankaların an Türkiyedelri biJurnu ru 

şobelerile htanbul ve lzmirdeki di~er hıuakalar taratınd11 ı ıfa 

edilmektedir. 

Halka bir kelaylık olmak ilzere r~ ve ZirAd lı ' 1. 1 . uı 

tarahndan kredı ile &attflar 7apılwaktadır. 3861 \..ı. " J 



Fratelli Sperco I w. P. :: :~n Der I Olivier Ve Şü. 
Acentası Zee & Oo. L1M11E1 

li- Vapur Acentesi Rogale Ne41rlandala Deutache Levante Llnle 
Kumpanga11 

1 
SOFtA motörii ~alen 

'J. .ElJ.AMON Vapuru ey-
JD •. lden 6 oyll'ı,e kadar do,.rn 111anımııda. 16 eyli.ila kadar 

1 
n ANV:FRS ROTERDAM HAM

.ANV EHS,UOTERDAM, AMS· BURG ve' RHEMEN 1i~anları· 
~'Ji:J{DAM ve HAMBURG için 
ham n le alaoaktır. 

0.A~YMED:ES vapurn 5 
eyliildeıı 6 eylüle kadar ROT 
TJ-..HllAl\1, .AMSTERDAM ve 
HAMHUHO için hamule ala
eaktır. 

OHES'l'ES vapuru 8 eylülde 
bekenwekte olup hamule ini 
tahlıye ertıkten sonra HOUR. 
GA ', VARNA ve KÖSTENOE 
l~Hn yük alacaktır. 

OHESTıtı:; Tapum 20 eylülden 
2fi eylüle kadardo~rn A.NVERH 

:ROTERDAM AMSTERDA M 
Te HAMBUHG için hamııle 

alucaktır. 

na yük aJııcaktır. 

SESOR'I'lS vaporn 12 E.r
lftJde lıekleniyor, ROTERDAM, I 
HAMHURG ve BREME~ için 
yük alauaktır. 

TBESSAJ;l A vapnrn 17 Ry
liilde bekleniyor, DÜN KEIU\, 
ve DIRKET Anvers ve BRE-
MEN için yük alacaktır. 

NfEDlnV AJ.JD vapuru 27 ey 
ltllde hckleııiyor 2 birinci teşrlne 

kadar A~ V lı.RS R01'1'EH.D A M 
HAMRURG BHl~MEN için yiik 
alacaktır. 

Cende1' han Blrlncl Kordon 
1el. 2443 

Dhe Ellerman Llnea Ltd. 
1 ahmil için bekientlen 

vapurlar 

Londra Hattı 

TRENT1NO 15 Eylfıl<le LON 
DRA ve HULL'e. 

YVONN E vapnrn 25 Eyltllde 

I.ıON DRA ve I ... ElTH'e. 

GRODNO 6 1'. eTvel LON

DRA ve HULL'e. 

Ltverpool Hattı 

HULG A Rf AN vapnrn 13 

Eyltilôo )JI V EHPOOL O LAS 
GOW'a 

Brlstol Hattı 

Iıtanbnl Siirat Yolu • f 

S.A.K&B Y A vapuru 

Her pazar 
günü ıaat on 

__ _. ... altıda Jimanı-

mııdan hare· 
ketlfi <1ogru 
Jstanbola gi
der. 

}"'azla ma16mat almak isti· 

venlM Birinci kordonda VA

PUROULU K ~irli~ti ac~ntcli

~ine müracaat. 

Yolcu Navlonlarında 

~lühinı '"f enzilat 
Panayır miiıın ebetile fz. 

mir - lıtarılınl arasında her 

mevkide yiizıle kırk tenzilit 

y~ pli acağ ı 111 u h terem rn ii~t e

riler i ıu ize il:'irı olunur. 
'J'el efon :W58 

lzmlr Beledlyeslnden: 
63 n:lunııı .>•ruıi .ı.. ' amnrııh STEIJLA vapnru 20 eylUldoıı 

25 eylfıle kadar doıtru A NV ERS 
Te A.MST:HRDAM için yiik 

FRlESLA~D vapnra 9 J ci 
teşrrnde hekleniyor. 15 1 inol 
teerine kadar ANVEH.S, ROT
EHDA!\1 HA \l RUH.O ve BRE 
1\1 KN limanlRrına bamııle ala-

PKXTUSl\ EH vapıırn 20 atlanın mUlkiyeti kapalı Zl\rlln 

Erllilde HJdSTOfJ ve Ay .AN. 2/10/934 dti aant lG da ihale 
alacaktır. coktır. 

SlJenska Orlent Linlen AMMO}I vpurn 2t birinci .MOUTH'a. 
edilecektır. 

Talipleri şartnameyi :örmek 
BLALAND motörü yfldi tflşrinde bekleniyor. 28 birinci 1 ahllue için beklenilen 

eyJU1<111n on eylüle kadar teşriııe kndıır ANVEH8, H.01'-
üzere başkfltıplıge ve müzayede· 
ye iştirak edecek erın depozito 

ROT'l'ERDA MBAMBURG, TERDAM, HAMBUH(-l ve 
<JOPRNHAGE GDY.NlA, DAN RRE.IUEN'e yilk alacaktır. 
.ZlG GOTEBORG ve lSOAN- GANDlAN PAQfjj"JO STEA~J 

DINAVYA limanları için ha· SHlP A .• .'n "RAILwAY OIES 
mule alacaktır. Liverpnl, l\lorıcrtıal, St. John 

Vf KlNGLAND motfüü on ve Halifaks tarikile J{A.N ADA 
y(ld; e liildfın 20 eylüle kadar 

vapurlar 
'.l'RESTI XO vapuru sekiz 

Eylfil<le A~VERS, HULL ve 

wakbnzlarile birliikle söylenen 

gün ve ıaatta enciimeno müra
caatları. 12-22 38:35 (446) LON ORA 'ı.luıı. 

GHODX E vnpnrn ErlUI 
bayetinde ANVEB.S, HUJAJ 
LO.ı:'ItRA'dan. 

Karşıyakn met1eniyet eokaıtı · 
ni-

nın adi dö~enıeı;ile tefri.i ıti 
ve 2/10/9'J4. te sant 16 da l\apalı 

!\OT: Viirut tRrihleri ye '\"a RUT'J ERDAM,BAMBURG OO ntn tekmil ~flhirlcri ve trnııııat-
p ı:ı-; H.AGE DAN'l'ZfG G DY- lantik Yapurll\rla ,imendıfcrler pnrların isimleri iiMrino ıncs'u· 

zaı t la ıhale eıhlmek iizore mii
nrmkıısaya çılrnrılu\ıştır. Talıp· 

lerin izahat ~,ımak iizere ha,l\İ

tabete vo yiizde 7,50 teminatı 
mn\"akknte makbıızıle birlikte 

NI A GOT1GBJıJRG Te 1SOAN- arn ında miirettl'p t'eferler. lıyet kabul edilmez 

DJ~AVYA limanları için yiik cNEPTUl > SEAXAVIGATl
alacaktır. 0..ı:t OOMPANY J.Jtd Hadapest 

DUNA vapuru 21 eylfıffl HEMLAND motörii 2 terini 
eTveJe beklenmekte olup ROT-
T "L'l'DAM B doğru lıoklemyor. DOORU o 

T. oven Rees ~öylenen glin vo saatca holed iyc 
encümenine nıiiracl\atları ilan 
olunar. l~-22 3 ' :3:J (447 ) 

.&K.& V E 1 LB: 

Yusuf Riza Mektebi 
ESKi 

Darül'irfan 
l~ylfiliin birinden itibaren kaydıt bl\şlıyor. Müraeaat 11aatJır 

her giin dokuzdan on aekiz6 klldardır. Yangın felaketine ugrıy• 
mektebimizin tedri1atrna bi9 bir ıekte gelmemek üzere Itbıuıg 
len tertibat alınmıştır. Der'41er on beş Eyltilde baflıyacakt• 
Kl\yıt işleri mekh~bin Salepçi caınii arka.rnda htankiiy lıaıD~~ 
ıokağında Esnaf şeyh sokağında Ana kıswındııki dairede görülD 

lşıldak ~~1:; 
cila toza emıalioe faik 

1'6 daha ncuı. olmaema 
ragıneu iki tiirlii hi:r.ınet 

ifa eder. J{utaıu yirmı 

kora~tar. Satış werkezı 

depomazdur.'l'optnn alan 
lara iskonto yapılır. 

A. ker markalı hakiki 

flit, l!"ııydn, [(ilsekt, Ati

la, Blıtk ~"la~, :b"layozeıı 

sinek ilaçlarının her ho,•-

da kapalı kotaları var. 
dır. Dökmosirıin litresi 
yalnız 100 k11ruştnr. Son 
parti naftalin geJdı henüz 

tedarik eıteıniyenler biraz 

acele etsinler. 

16-20 (745) 

ART •I kumaş hoyalarımııın tecriib~sini yapımyan kal 
mallı 15 knruşlB nmgini atmış ip~kli pamukl 

yün lii elbisolorini;d istedi~iniz renkte boyar!nnız. 
Hesmi rohımtnameyi haiz LEYLEK ınarkah rastık saç hoyl' 

sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. E naf için toptnn satış mer 

kezi depomuzdar. 
Taran taulet Rııhnnu ECE viın toza, Kaol Brasso, pire toz 

karpit, çay, kına, sakız, diş ıırncunlArı, lrnkao, kolonya, kola, tut 
kal, demi r bindi, limon tozu, her nevi aeit, l:'htikten moşaınınR 
mustard:ı, çiçek boyaları, zamkı arnhi, çamaşır için soda, forÇ!l 
leke tozu, snhnn tozu, lilks Rnhonn, fare Z6hiri v.s. 

D epomuzda satılmAkla olan .Mersinli kola fabrikasının ho' k 
la pakctlerıncten on adet getil'ene bir dola paket Toriyornz. Fı 
&attırn istıfade edınız. 

TELEFON: 3882 
..., .. , , A.MBURG, KO- ., • , ,, 

PE~HAGJr, DAN'l'ZlG GDY· LAhıA K VA H1' A, GAJ;AlZ 

NlA GOTEBORG ve SK~NDt. BETJGRAD, MOHAO ", BUDA· 
NAVYA Jimanları ı 9in yiik PEŞl'B ve ViYANA için yük 

ve Şu. Lımited 

Vapur· Acen~esi 
1he Cunard Steam Shıp Urla Tapu J\lemnrln~andan : .!Hemlekotın ttll yük ek eıh 

Company Ltd. Urlanı Gii.-ondık kiiy iiniin hi m iiesseseRitlir. 
BA OTH.f A. :l eyh11den dfüt Ören mevkiintle 9:!00oıetre ınn

teşriuıevvele kadıır IJI y EltPO rabbaı tarla ve içınde 80 ıı~aç 
OL ve Giu\f';OOV lımaııları z~yliıt kırk ıeneyi mütaoaviz 

alacaktır. alıtcakttr. 

Nalional Steam Navlgatlon ARMEMENT DEPPE 
Co. Ltd. O/. Greece. GlRONDE Tapurıı :.?5 eylü 

PiRE le do~ro bekleniyor. ]) ÜN K HH. l{ 

bır zamandaııberi htlasenet eba
i <;. i n y ii k a a ca k ı ı r. 

en cet uhdeaı nde bn lırndu~andan 
HO=-'N 1 .A 1' ~riniol'vel haş

babııle badalıntikal m iiş t eı ısioe 

Şimali A merikaytt langıcırılla JJJ \' .EHPOOJ.J ve k k ı .. 
1'8 A 'VERS için yiik alncaktır. temlı •tme iizoro l'~ {I uınra. 

GLA ... GOW elan gelip tablıyede caatına bin.ıeıı bu ıualrn tllpu muntazam sefer 
TANSATf;ANIIK BYRON 

Yaporu 30/9/934 te beklenmekte 
oloı> 1 reşrinievyelde doğru N EV 
YORKA hareket edecektir. 

Armemenl H. Schuldt b ı k a uıuıc,\ ve nynı zamanda kaydı olwadıgından ıt/U/934 gii · 

Sıhhi kor.sa 

Fenni giiılUk 

Ha roıııet ro, termometre 

Çocuk ıl on muş:~mhaları 

Bılaınnın tuvalet çeşitleri 

Yerli ecnebi mu!<labzarlar 

En<ler hulnnaıı ılaç çeşitleri 

Daima 
20 teşrinievTelde N:li:VORKta 

bulunacaktır. 

AUGOST IıEONHARD va VAHNA, HOUH.OAS ve 1\0:3- niırıe rast geleıı üuıua. gulllı ma
pnrn 22 ~yHilde A.NVERS ve TE~og içın yiik all\caktır. hallinde alelns\ıl tahkıkatı la~ı· 

H.AMBUHO limanlılrından yiik NOT: Vurut tarılıleri ve nıe icra kılrnaca~rndan hu ~nyri 
çıkarmak üzere bekleniyor. AN. vapurların ıı;ıwlcri ii.zorınde me&· menkul em•aic.le bir alitkaı taaar-

v L,RS ROT1'ERDA'l H M nlıyet kabnl edilmez. rufiyeai olarılar vıırsıL bır hafta .Mevcut v~ her yerden 
.I'_, ·' ye A . ~'. BÜ\''E~r l'El;S ve ş ·· U d .. 

çko 

~· olca 'fe yük kabul ohınnr. • 
TR.A.NSA1.'LANT1K TAME 

'' .._, " " u. zarfında rla tnpu aıresıne mu- d 
BURG'a da yük alacaktır. Ltd. llınıı c ı Kordon Tel"fon racaatlıırı iHin olunur. ncaz ur. 

S. FERiT SSIS vapnı·u 12 eyliilde limanı
mızdan hareketle do~ro NEV 
'.Y@RKA hareket edecektir 

1 HE EXPOR1 S1 EAMSHJP .N o. 2353 38 ı (455) 

~olca l'e yiik knbcl olunor. 

Service Marltlm Roumain 
PELES Uapurn 13 eylülde 

gelecek ve ayııi gUnde .MAL'l A, 
lJAROELONE l\1ARSTIJYA ve 

1 

OENOVA'ya hnr•ıket edecektir. 

Yolca ve hamule kabul eder. 

SUOEA VA vapnrn 1 teşrini 
eTvelde gehp ve ayni giindc 

eaat on sekizde PiRE .MAL'l'A , 
<JE.ZAJH, VA.LENSlYA,MAR· 

SlLY A, ve OENOVAYA hare· 

CORPORA110N 
.EXIH.A Vaparu 18 ey. 

lülde bekeniyor. 

.NEVYOHK,BOSTON ve Fl· 
LADELFf YA için yük al:ıcak. 

JtX IJJON A vapnrn 30 ey

lülde bekleniyor. NEV YOitK 
BOSTO.N ve Fl LADELFt YA 
limanlarına hamule alacaktır. 

ARMENT D/S/A/S 

SPANSKELlNJEN 

SEV iLLA vapuru S eylüdlde 

bekleniyor. NORVEQ limanla-

ket edecektir. Yolcn 'fe hamule rma hamule alacaktır. 
kabul ~der. JOHNS10N LJNE LJMJ1 ED 

Holland Auatalla Lino QERNMORfi~ Vapuru AN-

ALM KERK Vapuru 21 ey- V.ERS ve LlVEltPUL'dan yük 

Jültle beklenmekte olnp BOB.AY çıkarmak için 10 eylülde bek

A V USTALY A ve YEN I ZJiJ- leni yor. BURG AZ, V ARN A, 

LA~DA için yük alacaktır. KuSl'E.NOE, G.ALAS ve BRA-

llfındaki harekat tarihlerinde- lLA lımanlnrınl\ da hamule ala

ki değişıkliklerden aoenta mes'u- oaktır. 
Jiyet kaLol etmez. Vurut tarihleri ve vapnrJıum 

]•'azla talsiHU için İkinci Kor- isimleri üzerine mesoliyet kabul 

cloud" Tahmil Tahliye Şirketi edilmez. 
binaaı arkatında FRATELLt N. V. W. ~". Hanri Van Der 

SP.E'li()O acenteliğine möraoaat Zee & Oo. 
,~ihnee~ ı;ue olonur. Birinci Kordon Telefon No. 

'Iel•fon: 200l-200ö 007 - 2008 

• • 
DOKTORIMIN TAVSiYESi 

ÜZERİNE • 

• 
KDHINDR 

• 
DIŞ MACU NU 

ŞIFA 
Eczanesi 

İzmir Esnef 
Bankasından: 

Ve Aha 
Bankamızın nama wubnrrer H ıaHc ıenetleı inden hıdeJJeri t 

mamen ödenmiş elanlnrı cari ayın on be.inden itibarın deği,tİ 
meğ& baflıyacagız. Alakadar biıH uhiplMinin bedeli tam ödeD 
muvakkat hisıe ıııeıatlerile l>irlikte MerkezimiH Te 'nbılerlDli 
müracaatlarını ıica. ederiz. 3-lö (440) ,.=· 
Mefruşat Mağazası 

Fesçi Zade A. Nihat 
Telefon 2 254 

Meffuşata müteallik en son moda <lö~emelik kadife, 
Golıelen, İngiliz kretonları, file, cibinlik vo perdelik tüller, 
hıuur stor ve keten perdeler, bro11z koroiz, çocuk arAhalatl 
Te 1andalyeleri, tabl\n, otomobil, masa ınu~amba !arı ye 

l zmir - Yol Bedesten Ru. 2 9 


