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ı.~l I z y tı tıl tıtııııı;ıleulır .• 
rer lıulnrıaıı oıu~uııoıı h .. nıı·lmı Ö:? .-den ıwııra b11yt'ltlen Frırn 
A91 JlRI laıııorııolar f..oııferanıunR 

1 

ıııaz fiyan azasından M Ro1ı1tırn, 

ıştırak tıd f'CP.k olan, eaki .\lı: .. arıf i\1. l\1or ııe, .ll. Lahriiı, 1\1 . Tarno, 
ırn zıı ı M. Husınu'm rnıı ıı:?ındf'kı M. Noden ve meh'ul'lar.tırn M. 
yırmı lıf'ş kışılık Ft1111Nos h"yer ((olan Henıuıi, M. Koston 

ınnrnlılı""""' diin tıahah Pıttrıyıa yat, l\l. Hrnnjfl, .M. Brona 
•ıtpnı ııt1 fJ"hrımıze ~elmısr1r. 

Şaşa! Suyu Mtnbaı \':sporda ftfOI 7ıtntfHıdA htış 

Ankara yüksek xiraat Eosti 103 Macheveya 412105MC kışıdeu miirt>l(kttp l•hnııla nıii 
tüıü toprak laboratuvarı şefi Suyun şehre getirılen nüpıu·, rAhha~lar bt-y .. tı de \ıp . uumnktll 
Kerim Ömer bey "Şaşa! suyu,, nelerinde muhtel!f tarible-f'de ~a ı •dı• ı\l urıtbh11ıları Yılayet namı
hakkıodaki raporunu vermiştir. palan tahlilitında bu uoan radıo rıa Y•lı mııftYıni "ektli hnkok 
Raporun mübim gördüğümüz bir aktavite deıeceaeri de a~ağıya ıılerı müdiirii FDRJ n nıektnp~·n 
kısmını dercedıyoroz: yazılmıştır: 1 DılAnr lıt>ylH ıatılıı:l 1al .. <1.., .. k 

Otigometatik bir maden suyu !Vümunenin Almdu,ımn ,kenJılerını bo~ geıd11m:, dtınııf-
olup kalıcı aertlik derecesi ol- l1eıneı GünU lerd ı r 
mayan çok yumutak lair audur iki tahlil vasatiı•: l\l uıafır IAr bıııaıı«t hır romor 

Suda hepsinden az olmak ve 71 Mache veya 287 J0,5 MC k "irle kuıtyıa ~ıkıuıd< ft'lhrlmız 
kuvveth disosıye bulunmak Üçüncü gün: l ıfıarııaz ÜPnP.rıtl lwııaolcı•a .M 
üzere Sodiom, Kaliumklorid. Lit 4 41 Macbe veya 17~ lOlS MC Heı!tın Hılkok'oıı rf'lskı1ıle eYYela 
hium. Demir, Kalium ve Sodi Dördüncü gün: ! •ılAyMte ulı l\Azım pa~ayı, 
umbıkarbonat, Sodium ve Kaliu 3 93 Mache vey 15710,5 Iv.C. Oonıhor11t'lt HRlk' fırkıt11 mn· 
ıuıfat, Kalıium ve Magneaıum Beşıoci gün: kf'zıııde vt!Ayth ıt!M rfl h··yetı ul•H 

bıkarbonat ve Alumiu.umıulfat 2 8 Macbe veya 112 10 S MC Yo;;ght · rueb'u1ri A •nı lJ n~Jt ıı 

Ye rf'f•lrntlıuındıtkı zeYat enıır 
tuıne tab1'ıa o 'nnan bnsosi hır 
otokA ı la ~elçnı?ll orndarı Erezfl 
gıdı•rPk kıvıııetll asara atıkayı 

!.{i>rııı İl ~l.,rd ı r. 

HPyetın dııer bir kuımı ıfa 

lzrnnde kttlttrtak lzmır cıYarrn
ılRkı tf'm11,aya ~ayan yerleri 
~ .. zm ıelerdı r. 

Akşam Pat riya npurondR 
~·ra1111z beytttı murahba1aaı ta 
rahndan Y&lı J{inrn pa,a ilto 

Oumhorayet Halk fırkaaı vılA.1et 

ıdare heyeti reııi Yozgat meb' · 
uın Anıl Dol?an bey şt>rell•rine 
hır ziyafet Termişlerdır. 

Fra1111ız ııarlarueotolar kon
tnanıu nınrahb11ılar azı.ıındao 

h n l una n eski miiııtttlekat nuırı 

M. K~udae kendııııni gör n bır 

rnuburırımıze demı~tir ki: 
.u'ı aıııı;;ı: parlamentoıu azuı 

f ımırde ~iirdükleri böınn kıı· 

hil lt.l on çok mtıtehHıiıti rler. Esa
!4f!n ~ok nınımi olan Törkiy• • 
Frarısa miinaaeb•tı iki hüyök 
m1ll•tın menfeatıne uygon ola 
rak ileride bo doetlottoo gün f!&Ç• 

tık"e dıııLM zıyade ku•TeUeneoe-
gıne eruınıııı 

Patrya Yapuru bugün 18&t 

dokuzda limanımızdan htanhula 
müte•~coıben hareket edecekUr. .. .. . 

. Mih;e mücJörö SalAbittfn hey 
ile mektupçu Dılanr bıy dön 
Fnrn11z mieafırlerle l•eraber 
faeıteki SIUIRtlkayı . görmek 
üı;ere SılçoRa gıtmıtlttrdır. Sa
labattıo bey oradan Akköy ıi•· 

polarınıo tamiri Te Söke mıntR· 
katı dahdindeki barabeJerde ya• 

tuzları mevcuttu~ Bu cetve!ıerın tetkıkınden ·~~~~~~~~~~~~·~~~~·~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

L1trede 55 miligram serbest anlaşıldığı üzere suyun azami l Af *'On l"r'lcatı lnhı·sarı1r Manı·s1 Ve saıı·bıı· 

pı lacak bafrıyat işlerini tanzim 
elmek üzere Sökeye geçecekhr. 

Hamıza karbon bulunması ve radioktivıte derecesi 15 3 Mache J il O U O 
radyoaktivıte derecesınin yüksek veya 612.10,5 MC olup asıl de 
olması yukarıda ismi geçen tuz- poda tespıt edılen bu adet hal· J f! d ·ı k 
larl birl ıkte. kın istıf ade ettıği çeşme erde a ponyaya uön en ece 
ŞafQl Suyuna Hazım, MQdrlr 10.3 Macbe vabıd10e düşmekte 

...... 
Ve alelumum faaliyeti fisio dır. Bunun .uıuaatazası deponun Afyonlar Hazırlandı 

ı · · t · t b.b d i>"r bava mübadeıesioi azaıtmakıa OJıyeyı e•rı ve en 1 e en 1 
•• k-

1 
U yuışı ıı ı acn nıaddelM 1 nhıaun 

çok banalar vermiştir. mum un ° ur. ·- iılıu .. ının J 11 nonvadan hın '""" 
S R d kı' lt eo h ı· ·ı - omayene t: uyun a ioa V eıı: 9c re g• ll't mı$ ve . , <lık afyon ııparı~ı t •J?ını yaz 
Suyun 22 ve muhitin 29 san · edilmiş olan sudaki Rad.oaktı·ı'mıştık. H1'hor ttldıaımıza gfire 

tigrat ıuhuneti olduğu bir anda vite her radioaktif suda ~onil · iılftre nı~z:.fir afronla rı bıazırlR · 
meoba mahallinde mukayeseli düğü gibi her gün bır m ktar nuş T• kabılı enYk bır hale go· 
radyoaktivite tablilitı yapıJmıştar. azalmaktadır Ancak beşınci tırnıışıır. 
Tahlillt bir taraftan suyun top günde 2.8 Macbenın bu'unması Hn mallarrn Jıaponyaya. ibra 

j d ki d k b · ı· k"l oındarı aorıra ıuaka4Hl ınde :~ynı Jaadığı depo suyu j e on an ta· suyu~ uza. ara a a .' ı na_ ı 
•an sularda, diğer taraftan hal- oldugunu ırae etmektedır Dı~er kıynıotte ,Japon emtatlSt ı\ıflmle 
., f b h b k d ketımııe ıtbal edılecektır. Yapı kın istifadeaine konan aslan ağzı tara tan u assaoıo u a ar 

1 d 1 t A uzun bir müddet muhafaza edil- lan l\nls~ma takaa Ml\11 iizeri-ve çeşme er e yapı mış ır. şa· . d 
~ d k' t ı ht ı f J deki mit olması scyun radioaktavıte ne ır. 
iri ~ ' c~ .ve m~ e 

1 
yer er _ sinın devamlı kalacağına de i let ı f rıbiMr idaresi Jı.ponyadnn 

radıoaktıvıte mıktarlarmı goı- d k" b d d Ş l lg<indertıcti?ınırz afyonlnra moka k d e er ı un an a a şa suyu · 
terme te ır: ouo bu hassasını muhafaza eden 1 bıl rutımleketırnıze gelecek oları 

1 - Kapab havuz suyu: f 1 ki" k b"l J apoo ınallarııı ın eatıı:ını wem 
6 2 10 5MC ve uzun mesa e ere na ı a ı 

15,3 Mache veya 1 radioaktif sulardan olduğunu leket i9inde kendi he1&brna ya 
il - Havuzdan taşan •uda: ı"fade eder paoakhr. 

1 7.9 Mache - , ' .. ,,, • 
veya Hakikaten Şaşal suyu mün · J • M l.' ) 

316,10 5 MC hal Radıum mılhinden tevellüt ZIDJr leo US arı 
il 7.9 Macbe veya k 

316.10.5 MC eden bir radioaktıvıteye mali hmır meh'uılarından lHunıl, 
oıan ve dejenere omadan pek 1 H iiın ii, Sadettın !)eyler evYelkı 

Vasatı 7,9 Mach veya uzakJara· kabili nakil bulunan gun Torbalıya giderek intıhHp 
316,10 5 MC güzel bir maden suyudur. Em daırelerını gezmışler, o Clfıu 

ili - Aslan ağzı suyu: sali Avrupa içme sulaflna naza· köylülerıle tAwatlarda buluoa-
1 10 9 Mache Ye ya rao da her Tasıfça, hassaten ra- rak dertlerini, ihtiyaçlarıD1, ik-

436 10.5 MC dioaktivitece faıktir, Şaşal suyu tısadi Tazıyflrlerıni tetkık eyle 
il 9.7 Mache veya meşhur Karlsbad, Marıen Had, mışıardır. Meb'nılarımız telkık· 

....... 
Piyasadan üzüm 
Mübayaa Edecek 

O ziiw fıaı farının yilkıefmesinı 
temınen ınbıaarlar idıueırnce de 
iiziiın nı··tıaya1rına .karar •erıl· 

mı!) vt ı bobRptaki •mir dün umum 

mfüJürlükten ınlı ı aarlar 'ehrımız 

ha~miitlürlüiüne teblıg oluı.ımuş 
ı ur. 

A liikAdRrlardan JApflğımız 

tahkıkata glire iubiur ıar ıılareaı 

Oomartf'ıi, olamaJıgı takı.Jııde 

Pazar gi.inii bor1adan iiziim mü 
hayaaaına b~~lıyııoaktır. 

lııhı,.arlar idart'Si külliyetli 
miktar da ve ınnıa imalıae •ive 

rışli iiziim alı'°ak • ve ho üziirn· 
ler kıınoen borada, kıımen de 
I.tan bnlda Qengelkdyündeki fab· 
rikada ıuma haline ko1ofaoak· 

.. ..... . 
Borsalarında üzüm 

Nü mu neleri 
Mani.a boreasıle Salihli ti-

oaret oda~ına lzmir bo1·Sıteından 
tıp iizerıne 'i;dim ııümuoelMı 

~önderilmtf Ye J zmir boraıuunın 
hergüokii I ;yat tem•YTücatı 
öziioılerın numaraları itibarile 

haralara günü gününe Te tel
grat lR bildırılmeee batlanmı1tır. 

Ml\ballerınce bo niiruunıler 
boua Te tıcaret odalarınio ka 
pıluının yın1nda hazırlanacak 
maballerfl koııulmak ,..e telgraf· 
IRr da kar" tabtalard" ilan edil· 
mek ınrettle ora mliıtabıilJer i-

nin dıkkat nazarları cılbedll
mege haşlaomıttır. 

Bu hayırlı teşebbüsü dü,ün
müş olnılan takdir etmek bir 
Yazıfedır. 

.-: ........ . 
tır. Abdullah Zeki BeJ" 

Fiat hakkınd~ki ıoalimi?.e de 
alakadarlar pıyaeadaki liat üze 
rinden üzüm alaoakl111 ceYabıoı 
nrmi,lerdir. 

A ncnk boeod ıurette baher 
aldıAıınıza göre bonada iobı1ar-

htan lm 1 Ti la yeti jandarma 
mıntaka komaoda11hgına tayın 

edılmış olan Tilayetimlz jandar
ma atar kuoıandaoı .Abdullah 
Zeki bey dön Tazifetiodeo RY
rı lmı,tır. Jandarma aJa1 knmao-

Diin hir mubarrirımız Sıbh•t 
•• ıçtımai muRvent'lt müdürü J)r~ 
OeYdet beyi zıya retle şe!ı inJtk• 

• t 
ııtıhi ,..azıyet etrafında maliiln• 
ııtewış .,.. muıuaileylı bazı ız•• 

hat vernıiştır: 
- Şe ıırd ge~11nlerd• bir ]e

keli humma giirülmü~tli, alınııo 
hıdhırle hıuıtalık; oldu~n ınobıtte 

ımba edılmıştır. Fakat m'iottrıt 
baıde kıua humma da vnrdıt• 

Uuıa,ık: ha•ıtalık yoktor. 
1:1.mırıle hnlonan fabrika 'ff 

müesıeaelt'rı tcltışle meogolof1'1• 
ı,çı leı ın aıbhatım koroma nok
taıı1ından hır çok yeni teıııı ıııt 
yaptırılmakta n tedbirler alırı· 

maktadır. 

.Makıne '(fi ate~ bııtında çııh• 

şan ış91 ı er gözlerine gUzlük t•" 
kacak lud ır. .M üeH ııe sahipleri 

11bbat kanonanon tR.tbikio• •'t 
olan drleklerimizi yerin• getir" 
mektedırlttr. Hu dılelderi yerıo• 

getirmeyenler ceza görürler. 
lnoir ,... Uzam hanları fi 

imalA.tbanel•ri çok. 11kı bir tef• 
u,e tabidir • 

Bonı.lan bıtfka umumt bari•· 
hamı de tarafımızdan t ftiş edıl• 
mi' Te fazla fadı ham gilriilmiir 
tür. Ayni zamanda teınizli~e M 
pek dıkkat edılruuw .. kte oldo~d 

anlatılmıştır. Hapııbftnede bıt 

baTalarıdırm" teııiaah •ücuda g•• 
tirilmeıi Uh~ımdır. Bonon nim•" 
ınaıı büyiik nokearıdır. Hapiıb•• 
ne müdürü doktor Te memorls• 

rıoın ga,vreti le horıdan gelmeıi 
muhtemel haetnlıkların önün• 

geçilmekte<lir • 
Hftll<apınar ıııyo meınhı:ı ff 

depolarınd• yapllan teıkikatunı' 
da hornlarınıa temiz olclnkları 

görülmü,tiir. 
Mezbahıı ile buzhanede teftiş• 

tabi tutulmaktadır. 
ezbaba oıvarındaki cleb~l?i 

hamının ciııfüuhıki derer.o hırf· 
keo pı ı ımlar teafHin etmektedırJ 
ÔnHne geçilmeııi i9i11 bn deredt 
biriken piı ıoların deuize al.:ıtıl1 
ma11 ve derenin üzerinın kap•• 
tılmaaı hRkkındl\ :ıHikadıırlar• 

icRp ttden tehligat yapılmıştır. 

•••••••••• 
Liman Tarifesi 

Ge9en Senenin 
Ayn1dır 

Tahmil Te tahlıye tarife kO" 
komiıyonu, gaçeolerde toplırnroıf 
"'ondan ev6Ylkine aıt altı ayl ıt 
tarifeyi moufık görmüş n de1 

ği,iklilr yapılmasına liizom g6· 
rülınemişti. 

3 5 10.5 MC Vıchy Celsetıns, Engadin Para- IM•nf'I rlAnnı Pıfpr.,..Jd,.rılır !f' 

Vasatı 1 O 3 M a ehe veya s e ıs us vs Su 1 ardan r a d ı o a k ti v '- ~!!!!!!!!a !!!!e!!• '!!'!!"!! .. !!!!!!!!!!!!'!..,!!!o!!!.~5~3~!!!!!!'!!!!!!!1!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1::.~=-;,!'!!- ı~Q!!!ı ~1~8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!r!!!a!!!r!!!!k!!o!!!o!!!~!!!11 ı!!u!!t1ı!!!!!11!!!a!!!nl!!!!l~r!!amk!l:!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!1!!~!!t!!6!1911!d!!!a !!b!!lu !!!!!a!!!r !!!ı k!!!· !!!!!!!!~ti!!Y!!!' !!ı y!!!t>!!y!!!ı ~lll '· 

Bn tarife taıdtk içm lktısst 
VekAletine gi>oderı leli epıyı za• 
man oJdngu bBlde hınfiz hl r nr 
tice alınmRını,tır. Bazı Rlak• 
darJar tarlft:nırı 1ac1il edıuıelt 

üztre iade olunııon:ıını ınnnet1\ 
danlıgı Vekületi11i Qeşrn• jan
darma hölük'. kumandam Fethi 
h~y ifR Pıt~c"ktir mAkteditlM. 

lar idnrHinin alaca~ı, Sama ima
lıne elnrışli tipte üzüm hemen 
Yok 1!1~ııiır. 

412 10,5 MB ., tece kat kat üstün bulunmuştur. Hülent HTgıJi Hi\lınt ne balamın söyledığı gıhı hoş u,.-.. 

ıv Çeşmelerde akan suda: Kerim Omer Benı· ~evı· yor ---u· kadar korkuttum ırnı' Bala rile elini kurnıua götliıerek: h· 
~ -· ~ lJI • . •aşkın fıışkın bakıyor, boz gibı tı turada yanumuzuo hoplay 1" ,,,,-El JH ,& --n .& •• ~ ter dökiiyouuo. Halbuki artık ,ını duyuyorum oh! Hu du1ot 

_,. l:ll_.lfI 1:ll_ aeYinmehıin, ıeYioeoekain. Ho ban" nelor urı1or bıleen Biilf'P' 1'4 '1lıa-rrl ~; .R ebl.a A.rt1 
kadar heyecandan, Ö?.iiotüdeo bütün {;ıurümde amıesızlık aoııı• MlLLJ KU7UPHANE SIN EM ASI 

ı1ugu11, ~ ııııyıık v., l!llZ6l ııııu 

1 • na~ar llarşı 
L\ lAOA lt nıuaıkı11... MAOA R <lansları ••• MAOAH a'kı

nırı ıllıhi knclret Te mesliıini barikolt\Je bir mouffakıyet
Je ya,ayan ve ya~atan miııhıaz oaer. 

Bafrollerde : 

Ousta.v Fro&hlioh - Camili& Bora 
~~~~~~----......~-... ı;;;;;m-.;;,;::.,,.,.,,_.~~l!!!!!!!!!!----

3 • L"-rtist. Kanı 
iJiınyauın eıı hiiyiık 11rk ( Oırcp·• ~Antı ) nıo ,ayRnı 

lı•n•t nomara.ları ara11nda çnriltn MEO LEMONNIH:R 
" ıı tıuııaııı~ıı l~HANSTZOA •födii J,üviik filmi 

--------~~------------.. ---------------------------~.,ıı.. ...ıaı lerı : 

ı\l.A0.4R MAHŞl: 15 - 18 - 21 de 
A H'J'l~T K~ ~ 1 : ·rn,so - 19,30 - 22,so da .. 

13,30 da başlar 

O kRdar acı doymutom ki ı,ıgı bir yarıgm eaoarak oda 
ıoora yarın doktoru beklem"deo nı, anne olarnlc ynnuına c.luyıır6 aanoı He uyandım, titriyerek kap11ını ittım, 19eri atıldıın. 
aeni ıeyiodirmeliyim. . .Ent bo mak f Anne, nııne, dilruın ~eklll" lumdimi 1oklad11n, kollarımı Artık Allnhtao hile ümitli 
baygıolıklar... gen bir korku ılc çngırııınadı~1 uz•ttua, yatattımda earıa sarıl- ke.mif, eeni göremiyecegimı öy· O 

lkü Bôlendin JiizU nı ba- lln tatla ııunı, ya•rurnnznrı do· mak •e rüya gördüğüm• inan- l• tnaomı,tam ki •• 
karak ıaatu. O merakla: daklarındtrn ışılmek ! mak iıteclim. Fakat daha ilk adımcla, şu 

F k t h. d <l ... lı'rdı'm kol - Knt bu baygınlıklar da Bak, artılz •aııo .... ı,·lıtı:ıftm Riileııtı • a ır an a "' ' • masa başında ıönmiit yıldızımın · "" " '" .. -

' 
• ktı S 'okto no"' 1 .. 0 imi bir yürek üzüntiiıü ve aeap ııoln n rlınıılfl"rı hır P" ı.,·a, tıfi• uım ar · ız •ı ... parılrı11 beni 1arltı. Nı ileri 11e " " 

orada yanımda degıldın Biileııt. yor~nnlugn değil mi' tün kammK kR 11 -:-ııııı, eımırıle yıı" 
k gerı bar adım atRmıyarak gör- .Agzını Hühmdın kulağına ya· 

1 1 Boı duran yerine ba tam, göz· d .. ,... .. .b. k ld şıyor, vs ya~n< ıyoıunı ••• ohnnuz gı ı oraya yı ·ı ım.. k t 11 b. 
lerinıi dört tarafa çeTirdim.. 0 •tttrara 11• <ar ~ı ı: 'Ben arıııf', "~" do hııhn, BiilM•' 

J'ı'ran bu odadan, mobı'lya- Şimdi Bülf'nt gözlerini gaze. Hayır yu" rak u··zuntüıiı de-
1 

· 
' - "' yalmz hn hirlık Rrnmızcl:tkı c ıı-telerrn örttiiltü oynneaktanJ ayı· k ü .. ·· d 

!ardan, b•r ••ydeo yardım dile· itil RiUeot, çocn ttz ntnın •· ..ıünc• fıtrkluını k"ldırrııttı?A .,, 
ramıyarak kendi kendine: "' 

nır gıbi; mutta11l yolc, o bora . ıoeli... Hna ıoknlarnk artık (ttı>ıı ) tlernf" 
da degıl!. Yokıta geı çık mi bo - 1'e garıp rüya, ne garip Btilendin yüzü morardı: 

b k .k t H tt d ·ı b Lt ye yeter d nyı l ıuı! Buııdan ıı;;y l' gördüklerim,, dıya roledim. • 1 at. ayır r ya eğı aa. · - Nft dedin ço<ıuk mof Qo . 
(, ı ·b· · :ı t ı k•t E·•.-r bı'r -'laLıLa gA4' '-al .. 0 k Aıu··ntöau·· mu. de..ııı·n.. .anla- çoca1to11nn ıuıtı<'8111fl hMıliişiı o· ıl"ı ~ın gı ı J•rımutın ır a- ... ' ,..... u .. a - .. • • " u u u • ro 

dam. Na yaphgımı, ne yapaca ıaydıf n:uyoro.IO ki... gtinli ı<)yliytıct-k ı,~nı c;ocnk 111JI" 

~ımı hilemiyerek dı~arı koftom, Artık ÜJköyü par9alanmı, - Anıa,ılacak bir t•.Y d•lil rn1yacık11n ılttyı 1 mı! 
merdinnlul iadim. Seni baradı kafa taeı ödfln• stllon' eörür ki, her gınç kadının kocaıına ~aşını tatlı hir ıiikıin lı\ koc•· 
bnlamamak korkn1a o Jrad"r elbı bashı ter cliikiiyordu: Yerdiğı hu tatlı müjde aeni •• aanın omuzuna hı rakıaral:: 
btolifiwi .armııtı ki bu hatif Gıu9 kadı• kolJaıını tek Tindirmiror mu yokla, gülertk ! - .:onu l'm -

4 



Gazi Geeesi 

mekte ,.. intiAar nzıyetioi mu 
hafaza •tmek SU7.nıanda bolun-

~al.ıızlnrı Dnr<luracak, 1\elcılurı l{es~cektır He1ecaula. 
Oiiriilecek Bınhır MRcern .Fılıııi 

l<ill!. Oldu~unu Bilvı ek istemem 

~eni JUH' • hifA ;{ 

SONTELGRAF HABERLER/ 

Brezilya istiklali -···· Gazimizin Tebriklerine 
Gelen Cerap .. 

Franıızoa ıözlii v" ~nrkıh 
12 meşhor eınema yıldızı Te 200 rewii aıt11tırı1n iştıra 

kile muhteşem dekorlar i9iodo meydana getırılen ıenenin 
biiyük filmi. 

MO.kemmel mUzlk, Bedll danslar, Muhüll/ numaralar 

IlaA t c 1\leı.:. tephler egleuıyor > ve en: şukıh, dauıh komedi 

Seans Saatleri 
Her &tin: 15, 17, 19, ~1,16 
Ouma ıüoü: 13 t• illTe ıeao11 
Per,embe &ünü: 18 .. ,.. 16 t• mektepliler ıeanıı 
Gee• otobftıler temin ttdilmf,tir. 
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, Sahlle • 

Döııiim Noktası 
~ 

Lit vin" f Diyor ·ki : uHarp Yarının\ - - ---~ 

Tehlikesi Halinde Gözükmelidir" J V 1• h . 
- '1:-""'."" , ;;,,;-;..,, ... - ıtir. 1~ Eylill t_ari~i ~60 milyon sveç e ıa tının Şark Rus Ha. Komıseri Düo 
ArJaotın wqı•hhHt M. Ka·: lul& bır kiitlenın ınzımam edt'n Ell • s h 1 e N k 

tillo - i. ~ııa•u . nOıtcnkif iulıcajı· t' ".ir ;1~1r.lağı il~ uıi~e~ler cemi ye erır~ e eya at erı • • • ut UD n 
nı ıoyıtı.nı1lır b ~arıhınde bır donum noktası 1 

Irat Edecekti 
Port,.k;" 'D:•••hhasa M D•· olacaklar. j p J t b l V 

mata s .. ,,., R~ıyının milletler M Sandler barpten •e sefa· l'ens s an u e Ankara.dan Sonra Altıncı Komisyon 
cemı~e:·n~ kabule aleyhia~e rey Jetten doğ~n. milletler cemiyeti Bursa Ve lzmirede Uğrıyacak M f 

Da 38 Reyle 
Bildirdi werecegını ve ıneclııte daıml l· hakkındakı ımanını söyliyerek Mesina. 18(A A) -İs r. • UV8 &k&tlOI 

ı•lağa intihabı meselelerinde de sözlerini bitirmiıtir: ahtı Prens üstav Ado~eç vekı 
.. t k"f ı. 1 - - 1 . • M L K g şar a mus en ı aa acaganı soy cnutllr • ltvtnof QrsQde seyahat etmek üzere dün bura· 

F enJanJiya murabhaaı söz Reiain bu beyanahndan son- d V ı d ·ı h k . an asa an vapuru ı e are et 
•öylemeklen nrıınaıar ettiğin ra M. Litvinof ekseriyetin alkı•· t · ı· 

OEN F.V Rfi:, 18 ( A.A ) - oeloıilnl mabatıl Aıamble tar•• 
Roı hariciye komiHri M. Lit. tından kat'i aoretl• reyi veril• 
Yinof la Hoıyanın Htılıingfora meden eYel altınoa komiıyo11 ıS• 

y e mıt 11. 

den es;ami tayinı suretile Sov- ları arasanda tam saat 19,25 te 
lsveç Vellahtının elçiıi 1\1. Steın Ruıyanm Parie raf ho" yap•lmı' olan mösaket•· 

.,, höyiik elçilıl?i möıtetarı M. Ro- lerin Aııunhl•d• açılmaıına mali• 
yet Susyanın milletler cemiyeti· kürsüye ge!erek: 

~~M 
Memleltet mlzi. 1..lgaretlerl 

1 b 1 18 Ö 
~~nherg ve Rnıya hariciye ko temel görmem"kttıdirl•r. 

stan u , - nümü:ıdeki 
1 

mıeerh~i hukuk miitJ•Yirt M ouN L·vav 18 A A) -"' 
ayın 2 inci günü şehrimize ge- • "J ""' 1.11, ( ~ ·~ l.ıgıtritıf ve hirkaç miilf•bHıııtan Alt k · s ı rı• 
lacek o 'an lsveç veliahta prens mlirekk•p olan Sovyet beyetinjn ınoı omııyon o•yer e 
Güstav Adolf için protokol mü· kahn lii OJfi'rıtıimi .ınlce Hat 15 5 Akvam cemiyetin• glrmeıtol S 
dü 1... .. b • b. w ' reye kartı 38 re ... ıe tanip erir 

r ugunce ususı ır program olRrak teıııhıt edılmi•ken aaat 18 e " 
ha 1 t 

" ani•tir. M ubalif ny Yeren1ıt 
zır anmış ır. tehır edılmı,tır. "' 

Pro#rama Göre Zannolıındo,.ona göre h Hollanda, İniçre Te Portekir' 

P 
- İ f' • onun d ' 1, .. ,.,. 

roğrama göre sveÇ veliahh ıehebi hRlıbıızıida arkadaşla il ır. .,eJçika, Lukaeoborg, z:a 

prens Güstav Adolf Istanbula herah(\r viyanda balunma~t: jant.ın, KO.hıa, Panama, Pero 
11 

geldiği gün Ankaraya hareket p 
0 

olan ~t. lııtY ı nofnn berıiiz not- Venezüela J"eyden iıtinkat ır 
edecek ve Ankarada Reı·sı"cum 1ens üsfalJ Adol/ stı•diği atı · 1 d' ... , N k rr Ayda ilt konn hazır lıunamı, olmuı Te mış er ır. .r inlandiya. .i • 

hur Hz. tarafından kabul edile Ado!fun seyahatı tamamen hu kendiııinin murabbu heyeti re kaay, Sıa.m, Uro1trıay Te Hayitl 
cek!erdir. İsveç veliabtı Anka susi mah" ett d" C .1 . _ 11i &ıfatiyle &4'1abiyetlerini tan- iıim yoklnanaaında oe•ap yerot"' 
rada iki gün kalacak, bu müd ıy e ır. amı erı mu- . . zeleri şehrin görmeye deger 1 z_ı_m ıçın . l\toık~vayl" görüşm•~• dıklerınclın reye iştirak etoar 
det zarfında, Ankaradaki lsveç yerlerini gezecek ve 21 Tecrı·nı· l ıuzum hı11etmıt olmaaıdar. ""'" mişlerdır. 
sef art binasında sefir tarafından y 

bir kabul resmi yapılacaktır. Ve- evvel sabahı lzmire hareket ede
liabt Hz 1~ Teşrinievve!de An· cektir. lzmirde Ayasuluğ hara 
karadan l\ araköy yo~u i'.e Bur bel erini gezecektir. lzmirden 
saya gidecektir. Afyonkarabisarına oradan seya 

Uludol Gezintisi hatanın diğer bir durağı o!an 
Bursada şerefine Uludaga bir Halebe gidecektir. 

gezinti yapılacak ve prens 16 lsveç veliahdı: kızı prenses 
Tcşrinievveıde lstaııbula döne lngrid ile beraber ge'ecektir . 

.lapon Mllltartzml uıam satan mühimmat fabrlkatannın rek 21 Teşrinievvele kadar şeh- Yaveri, bir mabeynci ve yüzbaşı 
lttlhaaını kabartıyor rimiıde kalacaktır Vettir. Prenses lngrid'ın Dömü· 

M kabulü karan reye konulmuş Reise ve Sovyet Ru!yaya mil· \ lzmlre de Gelecekler vazet Donör'ü kendilerine refa· 
bir. letler cemiyetine girmek im ki · I İsveç veliahh prcn!l O Us tav kat etmektedir 

Heyeti umumiye reisi intiha- nını veren heyeti murahhasalara s • 
bın 49 Azadan 7 milstenkif ve 3 teşekkür ettıkten ve lngiltere ' tavı~ "1..,.-1 B .. zalet,ı• 
muhalife karıı 39 mu•ank reyle ve ltalyanın müzaheretleritcFTan- ~ .'ft._ U 
aeticelendiğini bildirerek demiş- sanın bu yoldaki teşebbüsünü • • - • - • • 

tir ki= k~dettikten sonra demiştir ki: TahL ikat Komisyonu Adlı.ye 
Sovyet Rusyanın f4illetler Ruagaga Hlicum EtlUlr mı? 

cemiyetine girme11nın heyeti Sovyet Rusyaya gönderilen Na ' ırına T ee •• f Ed. 
11mumiye tarahndan icabeden davet telgrafı ve bu akşamki .. SSU ıyor 

Borçlarını ödemezlerse 
ln~ilizler Almanlara On Para

lık Mal Satmıyacaklar 

eberiyetle kabul edilmit oldu karar bende şu kanaatı lıasıl et- PARIS, 19 (AA) - Staviski dolayı adliye ve dabiJiye nazır 
ğunu beyan ederim. MiJletler miştir. Ender istisnalarla bütün meselesini tahkike memur Par· larına hayretini beyan eylemek- Almanyada Gihültn Şey }'alnız Jviimayiştır 
cemiyetinin bu yeni azasını ~im · heyeti murabbasalar Sovyet Jemento komisyonu 20 Ağustoı tedir. . \:üıtnberg 1ezahaıatı 
tliden tebrik eylemek isterim. Rusyanın teşriki mesaisinin ve tarihinde ittihaz etmiş o!duğu k ~omısyo? kb;. meruuı'lar ha~- Londra 18 (A.A) ·- M.Leit· bulup ta İngiliz ihracat tacirleri• 

Mur,ahluularunız Yanında bundan elde edilebilecek olan bir kararda temyız mahkemesi 1~ ~-·gayr•. 1 
ceza ar tertıp hross'un riyasetinde bulunan İn· nin alacakları emniyet altaO' 

"'er Aldılar . 1 . müddeiumumilerinden prensin edıldıgı takdarde parlamento tek ·ı· •kt• t h t• B l" h 1 d k Al a' ı, netice erın ehemmiyetini anla . . 
1 

. . gı ız ı ısa eye ı er ıne are a ınma ı ça manyaya on p 
Bunun üzerine derhal selihi mıt bulunuyorlar. Biz yeni bir katlı. ~a~km~a~i pohs ~aporunun rar top anır. t.oplanmaz dah,ılıye kd etmiştir. Deyli Telgraf ga rahk mal satmıyacaklarım 16'' 

Y
eller komisyonu Sovyet heyeti devleti temsil ediyoruz. Re1"ı"mı·. neırmı ıstemışh Komısyon dün oazırmdan udızahta bulunu aca t · b ·· b ti d. k. 1 · l d' 

k b 1 tt
. v. b" . k t· d ğı ilave olunmaktadır. ze esı u munase e e ıyor ı: emış er ır. J 

murahhasasınm selibiyetlerini miz daima daha eski rejimlerin a .u ~ ~gı . 1~ a~ar sure •n e ... , • ... • Alman ithalat tüccarları ta Roma 18 (A.A) - 17 birio" 
tetkike başlamışhr. Bu tetkik husumetile karıılaşmışhr. Bu hu katıl hadısesını teyıt ~~en dok sı,.amda Biikdmet rafından hali ödenmiyen borç Teşrin 1932 tarihinde akted~' 
devam ederken heyeti umumiye sumet askeri muabedelerlede to~. raporunu neır~~ıgı .ba~de Bulara.nı miktarı 1,750,000 lngiliz lirasına miş ve 15 Eylül 1934 te bük,..• 
reisi Sovyet Rusyaya mecliste tezahür etmiştir. Milletler cemi pdo ıs ıadpl~runu neşırMen5 ımtma BAN O OK 18 (A A, _ Sira baliğ olmaktadır. Bu halden en hitam bulmuş olan ltalya Al111•~ 
b

. d . . 
4 

•
1 

k .
1 

. . t' . t . . d R . .k e en a ıve nazırı · ereona ' J • • d ··t · ı k .. d . ·ı.t.f · · b•' ır aımı aza ı verı mesıoı re· ye ının esısı anın a usya ıstı - t .. f t k St . k' et lıayattau çekilınegi tercih t· zıya e mu eessır o an umaş ya o eme ıtı 1ı1 namesı yenı . 
ye koymuştur. Rusya bu azalığı lal hakkını muhafaza için silahlı e~ss.ul e.dme tte ve ı·kavdıs 1 bme ti~· . 1 d .. 1 • ld" fabrikatörleridir. lngilter~ men· itilaf aktine meydan vermek iç•' 
"0 

1 
ld N b . d se . esı e ı are en a a a ar azı r,ını geçen er e eoy emış o a- . .11 . ,, 

,. rey e e e etmiştir. etice- ır müca eleye girişmiş bulunu· _k k 
1 

k . ,. h 11 "' 1,• · -o 1 J> sucat sanayı mümessı erı mem- her iki tarafın rızasile bu aY . ·ıa . h d B yu se memur arın omısyonun "'a 1\ 'e aı. ~ ıyıa nayo >BŞT6· • • • • • • f . . . .,, 
nan ı nı üzerınc seli iyetler yor u. iz o zaman milletler cemi- azil talebine rağmen hala mev katet vı\Zifeıini yeniden tlerohte nunıyeh mucıp hır ıtıli husul otuzuna kadar temdıt edılmışll 
komisyonu reisi demiıtir ki: yetinde devletlerin ve grupların kilerini mahafaıa etmelerinden etmf!j?e razı olmo,tnr. 

Sovyet hariciye komiserliğin· hasmane hislerini müttefikan ........................... •11111111111111 
.. 

1111 
.. 

1111111111111 
...................... .. 

~en aldığım bir mektupta Sov- verecekleri kararJarda göster· B~zı abvatd~ .barba meşru k~la~ Asya haritasını kılıç kuvue
yet merkez icra komiteıi tara melerinden korkmakta hakh mısakın on ıkı ve on beııncı tile dellftlrmek latlyenlere yo 
fından murahhas olarak hariciye idik. Bazı devlet adamları bunu ~ad~el~r!le. mandalar tesis eden lu kapamalıyız. Son Cihan 
komiseri M. Utvinof Roma bil· diltilnmüyorlardı. Bunlar cihan yır mı ıkıncı madde hakkında harbı tecrQbeslnde IBfHJ.t ettlgl 
ytık elçi;i M Potiomkin ve Hel· barbanın ıonuncu harp olmasını kuyudu ibtiraziye dermeyan ede gibi muharebe am•ak herkea 
ıiaıfor orta elçisi M. Staynin'in derpit etmekte beraber ancak riz 23 ncü madde de arkların için /eldltetl mucip olur. 
tayin edilmiş olduğu bildirilmek- muvakkat bir sulhu tahayyül edi· müaavatmı teyit eden bir hllk· Her kes fakir, sefalet umu· 
tedir. Binaenaleyh bu zevat yarlarda, Milletler cemiyetinin ~~n b~lunmamasınd~n mütees mileımit ipizlik artmış ve harıl 
Milletler cemiyeti azuı olarak tarihçesi iktisadi buhranın te sıfız. Bız 13 Cumharıyette muh- kıymetler aukut etmiıtir. Hava 
kabul edilebilirler. madisi ve bizzat Sovyet Rusya telif 200 halk toplayan bir mil· harbının kara ve deniz harplan 

Derhal Sovyet heyeti murab· nın geçirdiği teklmül bu naza· letiz Yalnız Ukranya on milyon· yanmda müsavi bir yer almış ol 
buaıı ekaeriyetin allnflan içinde riyelin bir çocuk hulya" oldu· larca halka maliktir. Sovyet muı ileri alirdüklerime bir de· 
TDrkiy_, ile Orupayın araaında iuno göatermiıtir. Ruaya milletler cemiyetine gierr lildir. Sulh ve emniyet ıifabi 
koltuklarına oturmuılardır. in/Irat Slganti Suga DllflQ kea içtimai ve siyasi ve iktııadi vaitlere ve muılihane niyetlere 

Kat't Bir Dilnam Noldtuı O sure.tle ki, Rusya aleyhin· siya1etini mubafau ettiiini ve iıtinat ettirilemez. Hususile ki 
Heyeti umumiye reisi M. Sand· deki infirat siyaseti nihayet bul hususiyetlerinin hiç birindea fe· tecavüze intizar edilmesini mu 

ler Snvyet h~yeti murahha•a•mı muı ve basiretli siyaset adam ragat etmeditini beyan eder. hik göıterecek ortada bir çok 
hararetle ıelimladığaaı s6ylemiı ları henüz canlı bulunan batıl Sovyet Rusya sulhu temin etmek deliller vardır. B6tün devletler 
ve son günlerde geçen hlcbae itikatlara tebaiyet edenlere ve uğurnnda asli teıriki melalden için komıulanndan müeasir em 
!er~ vP. iieri sürülen m'!htelif Ruayaya dair iatihbarların~ fÜp· imtina etmemiıtir. Sillhsızla~ma · niyet zamanları islemek hakkı 
ı~d~alara te_krar a•det etmıyece beli membalardan alanlara ga ya amade buluntiugunu bıldir kebul olunmahd11. 
ğını barkesın ıerbeıtçe konut•· lebe çalmlflardır. Sovyet Rua· mittir. Mütecavizin tarifi komıu- Sovyet Rusya sulhu temin 
bil~ceğini ve artık kararın ve· yayı allkadar eden bir mesele larımızla yaptığımız muahedele edici bir kuvvettir. Bugünü da 
rilmit olduğunu beyan etmiıtir. Milletler cemiyetinde mevzuu re geçmiıtir ima milletler cemiyetinin tari· 
Mumaileyh Sovyet RuayaTı can· bahsolduğu vakıt banlarm mil Sovget Ra111a harbı arlgan binde şerefli mevki tutan bir 

aelimlam•t Te demittir ki: dahale etmemeleriae itina p. ıınaarlara ltarıı mleadelede hidiıe olarak hatırlayabiliriz. 
oYyet Ruıya beynelmilel te· terilmelidir. İyi anlayıı •• bita eUnden geldlll kadar ve bil· Bu nutkun tercümesinden 

alahütlerini yerine getirmek ve raflık lizımdır. Şunu söyleme1i tan ltuvvetlle gardıma hazır · sonra celae kapanmıı ve M. Llt· 
ıalbun mulıafazuuaa yardım et· yim ki Milletler irisı bir iıtira dır. Harp garı'nm telıUlteıl vinof salondan çıkarken halk 
mek ıuretile milletle,.. cemiye· kin Sovyet llküaünce kabul hallnde gihlltmeltdlr. Harbın tarahndan tiddetle alkıtla11mıt 
tindeki hakları•• iatimal •••111&· ..._i.Yecek'. laiçbir tarafı yoktur. ilitllne '(/eçmelliJız. 'Avr•pa N br. . . 

Sll3h Tleareıl 
Çinde Askeri Tayyareciliğe 

Amerikanın Yardımları 

m• •• 1 •• 4S 

lngili• .A.•at6r Amerika.da 
'l'lo...-.' ı,ı.ıt 'l'a J'J'&l'80lJ'9 

Va~şova 18 ( A. A ) - Sal· 
lence eına11nda göaterdigi kah
rı,manlık dolayııil• münakallt 
nazıra lngihs amatör tayyareei 
Makfenon Mac Pbıuoua sarlf 

Vatington, 19 (AA) - J:I"~ 
ot tioaret itleri i9io reiıicnoall 
run mü.-Tiri M. Pik Beck it 
"' ibra9 ı<lilen Hrmayelerin b 
kftmet nısareti altına ab•,.a 

a1-. ta•-'1• ıtmi,tir • 



Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

- 16:l -

= 
-; 

Xiyama. Çıldırmış Gibi Yerinden 
Davrandı, Elini Kalbine Koydu 
Hayamın ~on derece şetaretli Göz yaşlarına gömülürcesine ağ· 

göründüğünü söylemiştik . Bu Jamağa başladı . 
gibi dini nümayiş :erde Hintli· Şu anda Niyamamn aklmda, 
lerin gösterdıkle.ri fedakarlık fikrinde Feridin hiyanctindcn 
lraoh'arıo kat kat üstündedir başka bir şey yoktu! Dünyada 

Ferit tc sözünde sadık olmazsa 
Muharrem ayında lranlı!arın kı- artık bütün insalardao da nef· 
lınç ve kama ile kafalarını yarıp ? 

, . . ret etmek lazmgelmez miydi 
kanlar akıtma arı ıle aynı hare· z 1 N· d 
k . . o ıma, ıyamanm yanın an 

etleri Hıntlilerın yapmaları ara k"ld . ,/ il N · • l k d Ş çe ı ı. ,Ja'1va ı ıyama ag ıya 
ıında kat kat far var ır. u ağlıya, kendisinden geçen ço 
farkla ki Hintliler kanlarını Sal· kJ ·b · k ld • k b çu ar gı ı uyuya a ı. 
hanede bogaz.aoan ur an ar Kım bilir ne kadar uyumuştu. 
gibi akıttıktan başka bu feda Bir aralık uyanık o lsa bile güç 
karhğı yeis ve matemle ağlıya işitebi leceği hafif bir ses kula
rak değil, büyük bir zevk ve ğına geldi Derhal gözlerini açtı. 
ıetaretle güle güle icra ederl~r Bu ses: 

Brahmay vücuttan bir aza - Nıyamal Nıyama! 
feda etmek yahut hiç olmazsa Dıye keodis i nı çağmyordu 
bir kaç avuç kan akıtmak dün Niyama fırladı kalktı. Divan 
yada da ahrette de babtiyulığı üzerınde oturdu: 
temin ettiği için her kes bu şevk Ses bir duvarın öt~ tarafın-
l·ı k d" k d·n · al dan gelıyor . dıyordu kı: e en ı en t ı vurur, az a-

k 1 • k ı s· - Nıyama niçin ağlı.)".orsun? rını oparır, gırt agını eser. ır B k d 1 k ? 
k k 

u a ar meyus o aca ne var 
çokları da bağırsa farını deşere B b b · ·d'I 
·T· 1 u se'i a asının sesı ı ı. 
0 ur. .. .. .. .. .. v Bunu anlayınca Niyama çıl· 

Bugun huogur hungur aglı dırmış gibi yerınden davrandı . 
yan, kalbi hakiki bir ızhrapJa Elini kalbine koydu: 

sızlıyan kimse varsa o da Maya _ Yarabbi! Babam! Burada 

Niyama idi. bile beni himayesınden bırak 
- Bitti! Benim ~ çin hiç bir mıyor! 

saadet kalmadı! Dedi. Ses sahıbi devam etti. 
Diye Mayfası içinde acı acı - Evet ben'ım Nıyamaf Seni 

göz yaşları döküyor, perdeleri seven, senın ıçtn yaşıyan zavalh 
kapalı olduğu için hiç bir kimse baban!.. Gürültü etme, Zolima 
onun bu acıklı halinı· go··remı· H gelip gidiyor. ayımdurani de 
yordu. d k. d d h" ,u yanımıı a t o a a, ıç ses 

.. Niya'?ayı azim .bi~ mabe~~ çıka .. ına. Ku!ağmı ağa:ını quvara 
gond rdıler· 'Orada bır kaç gun ıyakla~hr. Bana söyle ki neden 
rnisafir kaldıktan sonra hiç kim· bu l<adar elemle ağıyorsun? 
•enin bilmediği başka bir ma· _ Ah babacığımı Hiyanet 
bede naklolunacaktı gördüm. Hiyanet gördüm de 

Hayımduranioin bu tedbiri ondan ağlıyorum 
de bir mülahazaya mebni kurul· - Hayır kızım, sen hiyanet 

muştu. görmedin. Büyük bir entrikaya 
Kendi arzusuna katsa şu kurban oldun F eridi esrarla sar-

F ransıı!arla Türkleri derhal öl- hoş etmişlerdi. Onun kucağında 
dürtürdü. Amma hükümet mese· k gördügün adını o, sensin zanne 
lesi vardı. lngiliz, Türk ve Fran- diyordu! Feridin sana olan mu 
•ız hükumetleri scbebile Babur habbetine zerre kadar noksan 
sencin bunları idam değil hapis gelmemiştir. Hatta ben seni te· 
ve tevkif biJe edemiyeceğini min ederim ki zevcin Ferit, seni 
bildiği için mukaddes kızı bun kurtarmak için dünyada yapıla· 
ların şerrinden muhafaza etmek bilecek her fedakarlığı, nihayet 
üzere bu tedbiri kurmuştu. senin yolunda ö ıümü göze almış 

Niyamayı muhafazalı bir yere tır Bilirsin ki esrar insanı ha· 
aşırdık tan sonra kendisi Ferit ve yağı dıvane eder. Onu o gördü 
arkadaşlarını arzusu gibi bir ğün odaya uyku halinde götür 
faka düşürüp mahvedebilirse fe diller. Sana yemin ederim böyle 
biha, edemediği halde hiç ol· Niyama! Sana bu teminatı ge· 
rnazsa sarı i rıciyi bunlardan kur· tirmek için yirmi defa ölümü 
tarmış olacaktı. göze nldım. Artık Allaha ısmar 

Misafir edileceğı mabede va· tadık. Sevgili kızım, ne yapa 
rmca Maya Nıyamayı zeni Zo. yım ki şimdilik bundan ziyade 
lima karşıladı . hizmet elimden gelmiyor. Şu ka 

Fakat Nıyama bu sadık ca · dar ki uzaktan yakından gözle 
riyeye hiç bir kelime söylemedi. rim daima senin üzerine açıktır. 
Kendini bir divan üzerine attı. - Sonu Vvı-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Roda Gazeteleri 
1936 Kışı ile Sonbahar Mevsimi için 

Büyük I\loda ~lecnıuaJarı Paris Revüleri 
GRANDE REVUE PARISIENE FEMME ELEGANTE 
REVUE PARISIENE MODE DE PARIS 
SAISON PARISIENE PERFECTION 
LA PARISlENE COSTUME ET MANTEAUX 
VOTRE GOUT IL'ENFANT ELEGANT 
ASTRA JEUNESSE P ARISIENE 
JUNO LA COQUETTE 
SPLENDID REVUE DES MODES 
STELLE , LA FEMME CHIC 
TOUTE LA MODE LA BELLE PARISlENE 
STAR LA BELLE LINGERIE 
SMART REVUE DES CHAPEAUX 
ELtTE IJARDIN DE MODE 
MODES D'HIVER MODE.S ET l'RASAUX 

BDtOn bu mecmual~r 1• ABAJOU kUtOphaneslnde aatll· 

.lenf Asır Sahife o 

~ııı ıı ıı ımıı'ır~am~ıı ~ııuııijıp ıwı,mu.rum~~~n.ıunij~ım1mııı~ıı ıı ~1 ijmı~1Pnaı'ı!IB mı ~!~' nım,m1nııı~~:ın nmij~ ın ~i~ııPıW1' ııw~'ıı nm,~ ~'" n, ı rr ' ııı ~, ,u,~ı m 'IWı aııı~ıı n 'I 

~ Hafta/;k Piyasa Vaz;yet; ~ 
iı ru·tı!lllıı wıııı~ııımmmılıııml!l~l~rumhınmHltıım • • • • • E n ~ ' , ı · ı i 
incir Müstesna Olmak üzere Diğer ihracat 

Maddelerimizin Satışı Hararetlidir 
..................................................................................................................... 

Ozüm, Buğday, Arpa Fiyatları Yükseliyor ;..... ____________________________________ ... _____________________________________ __ 

Seııenin en hıHarellı alış n !Tatlı badem i9i 25 çnTal 49,00 Pamuk ç•ğırdeki için d• ta- ıdedıldıği ~i~i bo Hne ıoo hafla 
riş Ye ihrRoat meYMiminde balo· Hir baftahk hona moam•- lep Tardar. Fiatlar bal~n 2,5 fiatları geçen ıeoe ayni hafta 
nolmaıt baHbile lzınir ticaret l atı ha ~ııretle icmal eiildikten knroş olnJJ piyata Hglamdır. fiatlarrna niılıetle yüksek bir 
aleminde bariz bir kaynaşma sonra hilbuıa ıhraoat maddele- ZegtlngalJlarımız rakam ıfacle eylemektedir. 
nazara çarpmaktadır. İhracat rirıin hafta zarfındaki ticari Ya· Hafta zarhnda horaaya zey. Son hat& fıatlarında katiyea 
tacirleri bomali bir faaliyet ıçin- ziJ;etleri hakkında edindiğimiz tinya~ı satııp kaydettirılmtııniş fiat degişı"liJ:ti olml\mış n fiat• 
de hu lanmaktR ve hilhaıııu Bor· walUmatı bernçbi ati kaydedi· olmakla beraber boraa barıoin· lar hep aynı merkezde bolun. 
uda üzlim Ye yemiş çartıaında 
ırıoir üzerine yiikHk yektlnlara 
balig olan muameleler yapıluııak· 
tadır. 

Uzun zamanlardanberi arpa 
ışlerınde mcvcodıyetı g<irülmüş 

olan dürgunlnk halen zail olma~ 
ha loumnkta T• A •ropl\ üzerıue 
vatıı mikyasta eatıı~lara teaadüf 
edılmektedır. 

Etıuen lzmi r borsasının ıatış 
tabıalarınt doldorırn muamelatta 
l'lon zamıtnlarda arpa, baki", 
üzüm, ıncır, koınılıuı va &air hir 

kaç mRbsol satı~larıul\ inhisar 
.,ylemokteoır. 

Dün yaplıgunız tetkikat n 

tahkikata göre lzmır boraaaında 
11on baft" ıçinde 1atılwı' olan 
lıobuhatı, zehaır ve aair toprak 
malı&u h\tı ü zıim ve ınoi r l erın 

mık tar Ye asgari, azami t iatları 
llŞa[.tıdR göaterılrnişt11: 

Ne• 'i 
Buttday: 
Uşak 

---= d - ... 
~ .... 
..: ö-
~ 

7663 
c karaı.ıfilli 1:!5 

Yer il 8:!2 
Eldırek 140 
MuhteJı t 4U5 

Aıgari Azami 
fıat tıat 

a,no 4 ,50 
3,20 3,20 
4,00 4, ı :l5 

4 415 
4 450 

fOIOI!: 

Arpa/arımız: 
\' ukarıya koytlu~oınuz hafta

lık Rf\tı' Jiıteaindt de görüleo•a· 
üzere t.u hAflA horuya kiloıu 

3 ile 3140 kuruş arıuında fiat
lerle muhtelif ntı'\"ılerden J 2,503 
çuval arpa 1atıoı teıoıl ettiril
aıiştı r. Muamel.,lerde oldnkça 
kal'ntli hır hararet Te alıcılar

da ıee barız bir i•tıha uıeşbot 
olmu~tor. 

Geçen bftftanın amam arpa 
satışı 2,60 ıle 3,t5 koru' ara
ııoda fiatlerl• 1782 çunldao 
ıbaret bulunmuş Te geçen aen•
nin bu haftHında iıe b(lnaya 
kıloıa 1,657 ile 1,85 kora' ara· 
sında fıatıerle 3473 çuTal arpa 
satışı l•,Qil ettırı imişti. 

Bu halo göre liatlere ta~lam 
göztiyle bakılabilir. 

Bakialarımız: 
Uıban bakla piyuası fiatte . 

rinde görülen tenezzül lıasabile 

şebrimıs ilıracatçıları tarafrndan 
geçen ve cTnlki baftalard~ tek
ıı1 edılen son fiatlerle ma\ tat

makta teenoı ile hareketı müoa
••p gorülen bakla eatıo•lı&rı •on 
hafla zar ında oıhan piyaaatına 

teb'an Taki teklıfleri kabule ya
naşmı~lar Te bonon üzerine de Arpa 

U~ak 

c Hnıusi 
,artlı 

Yerli 
Bigara 

Eskı satış 

.Melez 
Bı&kla 

Barçak 
Mııırdarı 

Kumdan 
l>eyaz 
Komdan 

6029 

1500 
2~74 

700 
2000 

3,125 

2,37ü 
3,1~5 

3 
3 

3125 şehrımiz bakla piyaaa11nda yeni 
bır canlılık eseri gürülmege 

2,375 haşlanmış Te Aguıtoı ortalarında 

3140 be' boçok kara~ hl\tlı mallRrın 

3 halen 4,5 ~ 4,75 koro' anasında 

3 Blltılmaımıa baflanmıştır. 

~9 3 ,50 
1294 4,50 
131 4,75 

55 3,05 

16U7 4,870 

522 ti 
22 3 

3,50 8on hafta i9ind• borsaya kay· 
detttrılmı~ olan bakla 11atış wık-4 ,50 

4 75 tArı [129f) çuvalda~ ibaret olup 

3'25 l'bU mıktRr baklanın umnmo , 

5,87ö 

4,875 
3 

4,5 knru,,tan eatılmı,tır. 

Son iki haftanın bakla Jiat 
ları nra11ında bn haftanın aley· 
hine olarak 0,26 - 0,375 1autim
lik bir dlişkiinliik meTout olup 

ıarı 

Akdarı 

.l!'ıualya 

Nohut 
< ıri 

ın~I 

Kendı r 

tohuma 

47 
1217 

12 

6,5 
5,25 

6,50 

7 ağnetoı ortnlarrna nazaran &on 
lıaUa fiatlarınd• iıo bir kora, 
tan fazla tınez?.ül heHp •dil
m•ktedir. 

5,67 

6,50 

338 4,75 
Sı1am 25 »,OO 
Panıu Boru Lalyıı 
birinci :l21 3800 38,00 
Pamuk Buna 
fü.ı iinoii 119 2900 31,00 
Pamuk kilo 
çeki rd•~i 56500 2,50 2,50 
Tırnak kental 

palıamut 100 390,00 4,30,00 
Tırn~klı 

Palamut 197 297,00 297,00 
Kaba palamut 423 224:,25 273 
Kamanin:\ c 8 224,25 224,25 
Refuz < 26 204 175 204,75 

Çekirdeksiz Üzlim Ve incir 
aıalıda muf aaaalan izah olu 
naktır. 

Afyon : 
Yürale 

8,S ' Morfinli kilo 123 66,00 
9,3-4. < ( 81 66100 

10 ( ( 447 66,00 
kilo ile ıatıt 1000 kilo 888 

04lak Derisi: 
Birinoı 6000 Adet 

Şimdilik piyaaa harıuıtli iıe 

de tıatlıuın ()nümüzdeki hafta 
içio<le taYıuznb kHbtdeoeği ıciy
leniyor. 

Pamuklarımı• 

Huaen• feYkalade Defiı olarak 
iıtihaal edilmekte olan paı.ok

larımız bergün artan niıbetler 

dahilindı İ?.tnir piyaaa11na gel
met• bışlamı,tır. Son haf tı& 
lzmirt g•lmiı, olnn pamuklardan 
luımı tlıamı eatılmı, bulonmAk· 
tadır. Fiatlar 38 kuru' ibıriade 
bir iıtikrar arzeylemtıkte Ti bf. 

rinci neYi presı mallllr kAmilın 
bu fiat ü~erinden 1atılmaktadır. 

Otuz bin bal.reyi i•çeceği 
koYntle tahmin edilen buaeneki 
pamuk rekoltemizın dahil! ihti· 
yaçtan fazlaaınan ihraoı için de 
mü,kUata ıo11ro.ı kalıomıyaoağı 

n.lakadarlarca müttefikan ıöylen
mektedir. 

de de ihracat için aatış olml\· 
mı~, yalnız dahili iıtihlllkAt için 
bazı ehemmiyetıiz partıler H· 

tılmıttır. 

Fiyathu yemeklik IDl\l larda 

25 - 26 kornş ara11nda olup bu 
fiyat hir iki aydanberi gayet 
oüz'i değişikliklerle keodiııi mo· 

hafu:a etmektedir. Yeni mabıo
lün idrakine pek az uman kal· 
mıt Te bu ayın aonlarında ilk 
mahsnl zeytioyaam iıtı heal edi· 
lebileceği tahmin edilmekte bu . 

lonınu~tur. Pıyaaa ,imdılik dur· 
~ondur. 

Çeklrdekalz Üzümla'rimtz 
1934. seueıi mahıolü çeki r

dekıiı üzümün ilk piyaMıı açı
lış tar ihi olan 4/8/93( ten 18/9/ 
93t Rkşamına kadar lzını r ber
sasında aatılmı' olan çekirdek
ıiz üzüm miktarı 124,946 çn•al 
n 325 torbadan ibaret olup ho 
miktar mal 5 ile 22 kuroş arll
ıında mnhtehf fıyatlarla moa · 
mıle görmiiştür. 

1923 ıııeneıinde çelıirdekıiz 

üzümün 28 Agaıtoıta piyasaya 
arzolundoguna nazaran 18 Ey
lhl akşamına kadar eatış yekf\na 
k iloso 7,0~ ile 23,4.0 koru' ara-
11oda fiyatlarla 66,445 çuYal · 

dan ibaret bulunmu~to. 
Son haf ta ıatış l arı lzmi rde 

ınoıtur. 

1-1 atta moamelelıri hararetli 
geçmış YA l\lıoılar bermutat İ'9 

tabla hareket eyl•mişlerdır. Hn 
gön i9ın f iatlara moıtakır n .. za· 
rile bakılmaktM. İH de yeni ıipa• 
rişltıriu Türodo takdırinda fiat
ların bir~z daha yiikıelmeıi ih
timali de nzak görülmemektedir. 
Pıyıua sıcaktır. 

lnctrlerimtz : 
HJt4. Sflueıinde locirin piya. 

"aya arzı tarıhıoden 18 Eylft.I 
93t akşamına kadar boruya kay· 
ılettirılmıt olan utıf miktarı 

56558 çnYal olup bu miktardan 
42 çonl hurda na mile teeci 1 •t· 
tirılmiştir. Hurda mallar 4.-4,50 
karaş araımda aatılınış T• ihra
ca aalih diğer k111m iıe 4 lle 1' 
korof araaındll mnamele gör• 
ruüştür. Geçen HD6DID arni ta· 
ribine kadar Bonada Htılmıt 

olan İncir mıktarJ 1469i 9uYal 
olarak beup adılrn iş n fiyatları 

7,02 il• 1915 karoş arıı11nda tll· 
bit olunuıuıtnr. 

Son hafta zarfında boraaya 
kaydettirilen incir rnıktl\rı n 
fıyatları nevi ı tıbarile a,aA"ıdaki 

surette top l aomıştır. 

N eTi Mık tarı A&garl Azamt 

çuval fıyat 

Süzme 2449 8,00 
mttteamil tipleri göıteren nomıa· 007 5 50 Elleme llu , 

fıyat. 

l-i,00 
10 

6,75 
5 375 
4 

raları '1raaile "'Rgıda göıterıl· Paçal 524.6 4,00 

ınektedir. Natorel 496 4,50 
coS ... 
= 
°" ... +> ... .,.a .. 
• • ... . .... ..... 

,!d ;:: .... 
es --s... a ~ .. N o 
a IOo • ()'o 

~ 

= .... = c GI 
~ 00 ~ ~ 

5 160 8,-00 9,50 
6 1439 9,50 11.50 
7 2478 11,25 11,75 

8 3866 12,50 13,50 
9 9515 13,25 14,375 

10 7377 1,,25 16 
11 1392 15,75 18,56 
12 672 17,75 21 

26899 Yekftn 
Gıçen hettanın taht yekftnü 

iıe 18344 ~nTaldan lbaret ~nlo•
muş be fiatlar 7 ile 20 kuruş ara 
ıında tHpit edlmi,ti. 

Ge9en Hnttnin ha hafta1ında 
iH boraa kuyodatına güre hor
aada 31 227 ~uTal muhtelit ç•· 
kirdekıiz üziim 7,24: ile 20,28 

knroş arasında 

mtt,t•. 
Karilerimize ıon iki hafta 

üı1iim fiatları hakkında maıt~mat 

Ytrmi' olmak için aşııgıya iki 
haftanın fiatlarını göıtırl r cet 
Teli nepediyoruz: 

Bu hafata Geçen hıfta 

fintları fiatlıuı 

No. H~ari asamt aagart azami 
5 8,00 9,50 7.00 9,50 

6 9,öO 11,00 8,50 10,75 
7 11,25 12,75 9,50 12,25 
8 12,50 13,50 11,25 13,00 
9 13,25 14,375 12,~5 ı~.75 

ıo 14,25 16 t3,50 15,25 
11 15.75 18,5 15,50 17,25 
12 17,75 21 17 00 20 

Horda 9 4 
Yeki\n 20107 

Geç•n he.Ha i e hattalık aatı' 
mec muu 7334 çnTtlldan ibaret 

n hyatları 4,50 ile 13 kuru' 
ara11nda bulunmuştu. 

Geçen Hne Eylftlanon u~uo
cü baltuında iae horaada 7,02 
ile 20.28 kuruş ara,.mda fıyat

lerle 16ıHll çuTal ınalıtelif looir 
satışı olma,tu . 

1 nci r p ıyasasının açıldığı ta
rihten hngU ne kadn r fiyatlar ay
ni tlereceyi muhafaza etmiş olup 
şayanı dıkkat bi r ttreffo nya 
tenezzlil güaterweını~tir. Hu 1eo• 
f ıyatlaı ının geçen aene fiyatları· 

na nispeten göaterdıği fark a~a
ttıdak i cet•elin wiilaleaaındırn da 

anlaşılacaktır. 

Bu sene !:'On 

hRfta fiatleri 

Geçtın sene aynı 

hafta fiatlıuı 

NeTı aeg:ui u:anı1 ugari azami 
Stizme 8UO ~4 13,26 ~0128 
Elleme 5,50 10 10,92 16,3S 
Paçal 4,00 6,75 7,02 13,6' 
N aturelJ ,50 5,375 7,02 9,75 

Şu rakamlardan ıla bu sene 
incir fiat!erinin geçen ıeneye 

niıbetl• pek diilkün hnlom1ugu 

Tazihan Anlaı:ılmakt!\dır. 

Umumt Piyasa Vaziyeti 
Yukkrıya dorcettıgiınız hafta

lık moaınelit (}(lt'\"elındtt dı gö
riileceği ii;,,ırine ıon haf ta içinde 
horaada hububat •e zebairden 
bogday, arpa, knmdau, nohut 

üzerine ha.rli muı\ıııeler oere1ırn 

etmı~tir . Bngday fıatleri geçen 
haftAya n isbetle yiikıelmektedir. 
Arpa fiatleri miiıtakardır. Kum
dan mohtelıf ıı A•ilere ayrılan 

bir madde oh)on-nudırn nnio• 
maktad1r. 

1 
lk inci 1250 c 

~ lıkarla 213 < 

ı•k•l•11 ut• : !\.udi~ ı!ı lıarııı.ıll\ 8İparişler <ler-ı Kabukla ta&h badem 2' 

A noak clahili ihtiyacın temi
ninde-il ıonra ecnebi memlek~t

lere ihraç edilecek pamuk fiat. 

35,00 larının bngünkii Taziyeti moha-
23,00 faza ıdemiyıcegi Ye hlnaenaleyb 
17 ,5 A nupa piyaaalarıoa ayak oy 

çoTal durmak mecburiyeti haaıl ola 

9,7(> ••it ilAYe ıdili.ror. 

Yukardaki rakamlıuın ınii 

talıaeından da ımıa,ılacagı iizere 
ıon hafta üzüm fiatlarındR geçen 

baf.ta7a niıbttlt bir t.ereHü kı&y· 

!!! 

göı e fıatleri miiaait telakkt edi-
lın.ıı Saruau 

baJgi>ııderı ıı r. 1ô--l~-:W-22 {..173} 
liyor • .Nohut i.iurine son iÜu• 

r 

- Liıl/en çeııırmı: -



6 Sahife f eni AEıır 

Iktisadi Haberler 11 
asıl öldürmüş ? 

Gayri Me~kul Mallann Açlk 
Artırma nana : 

Salilzh Mu11 tnta efendinin TO• 

••••••••••••••••••••••··---• .. 11111111111111 "" 1111 • 1 • • • S h' d kuu vefatilo verH& luın talab i - Baş 01011 Bmncl a i/eue -Uzüm, ncir Ve Zahire Satışları Sandaeski kadar koyu bir komi şoyu h~al ine knrnr Yerilm i ş Te-

-------·-·---------- teci idi. Sonra bize ihanet etti, re eye intikal eden tapunun Hl/ 
87 ll Şe, boş 11 50 14 6~ casusluğa ve Sırplara hizmete 12/933 ta ri b .,.. 71 sıra Te 116 ( 11. \ lıcı 

b' So arı 

Fıat 

J j'. i 

1 :ı1 

1 1 i 

ıq 

ıo~ 

l lJ l 
•' ) ·>-

li 1 
(j l 

Ü! 
48 
46 
4t 
!3H 

13 50 
!'$ ıt.,nır.ı 1~ 

'..l\o ILIRll J4 f>O 
:-.. Sıı f'yrıılln ••. 13 50 
ll \ \'1111 14 75 

( ,',, ıt ı. o. 1' il rı 15 75 

.\ \ "" hı. ı:ı 50 
\ ..... z lt.ıg 1 p 15 1 ~ 

h r\ liiizuu U ı5 

(İ .\lıc.lullah 10 
~ ıı;ııı z iHuuıl 14 50 
E..ııııtl hank 16 
llo ıt .. un O 10 :lj 

~ıpalıı Z hı. 14. 
Mnhıuz Hu. 14 75 
Oeuhırcı z lıı I:! r>O 

15 
19 50 
1G 
16 
IG 
16 
15 
15 12 
14. ~r; 

ıt 50 
ıt 50 

16 
14 ;)O 

u 
15 

ı' 

En Fena Köyler 
•• ı.xı ·-

Nümuna Köyü Yapılacak 
Dalıılı1e Vekalet• cnelce 

Terdı~ı lur emrıml• Tihiyet da
bilınde ımıDtelif kiiylerın niimu· 
ne kfiyii lıalioe ,etarılmelertm 

iıııtenmıştı. 

ViHiyetç• molıtelıt ka~afu· 

da nümune köyü lıahne ıf rag 
olnrıabılecek köylerin tHpitine 
deTam edilmektedir. Hilha11a 
baatalıkh Te pıı köylerin nü 
man• köy ii olmaaıııa c;ahtılacak 
tır. Ba kü.-Jere nümooe köJii 
plinları ı;.!ÖDderilmittir. 

ikmal 
in. tihanları 

30,5 H. ve OeYdet 13 14 50 baı;fadı . eabıferinde kayıtlı tepecikte ldi-

22 Şınlıık Z bi 1' 17 50 ·Tabii ortadan kaldırılması li- ı?ıthane caddesinde 116 ve 118 
34. "'amıh ~affet 13 62 14. 75 zımdı. Fakat o . mütbjş bir ihti n 114. Te 116 numarala hane ·n 
82 .l\luhsın Kı l:l 50 15 50 la!ci olduqu iç ın, bu işi kurnazca "tındaki diikkaoıo ıatılınıuıına 
15 S H ısar Meh 14 50 14 50 bir hile ile yapmak icap edi- karar Terılmi' Te kıymeti mo-
16 Menemenh H 14 14. 75 yordu. baınmineıi 1600 liralı ~ayrimen · 
15 O Eglı 12 25 l:l 75 Ben Viyanaya g i ttim. Ona kul Tarihli ilanından itiharen 30 
11 l{oıı ıttılıat 12 50 12 50 , misafir oldum. Ve bir akşam glin miiddetle açık artırmaya çı-
10 1'rıfonıdıs <le 12 75 13 75 Burk tivatroıuna davet ettim. ı.arılmışhr. T"lıp olanların kıy· 

:l Be ıkcı Z M U 50 9 50 Kabul etti, l!eMi. Sahnede Per meti mnb"mminenin yüzde yedi 
günt ovoıyordu Crnavetı İş ıc · 

1842,5 Yektin mck için, ~nun gürültülü sahne hnçu,l?u 019pl"linde pey akçaeı •e 
8ü I{ A Kazım 5 ~5 12 !erinden daha müna,ip ve emin ya rııılli bıuıkaom teminat mtık-

.., L'ıat bir fınat bu amazdıaı. toho nrmeleri .,.. artırma 8/10/ <1u. Oın ı ı: 
55 Huı?tJıty t lf, 4. 25 Nıhayct, beklediğim an geldi 3' tuıhint müııtdıf eden Per 

101 Baklıa 4 50 4 50 Bittabi orta:ık karanlıktı Ve şemhe ~Hnii uat 11 de dai-

rn l'ıunuk 3~ 38 her ke~ sahrierlc kopan aun'i rede ter" (J1onacaktır. Mütte 
fırtmanm ku ' akları ı1ağır eden rırere aıt 3416t·ı4 numaralı dot· 

RUH şvet Alırken gür~:~:~:: ç~::~:··~hm Men Y" ıora olanl\hılecejtı gibi fazla 
ızabarı lıbıme dahi nrilir. Tadilim ~ sardt-Tım b:ovninı_rimi çt· 

• • • • • kardım ve yammda oturan Pani lıplerm hn bnıoınn tlaueye ta· 

Bl'r Memur cu·rmu· Me~hut çanın. tam .sakağın.a daravıvere lık ohanırn AÇtlc arfarma ,arıua· 
~ ıek bır el ateş ettım. mf'sıni 30/9/9:J4 tarıbındea iti-

H I
• d y k ı d - Nıtıavet profesvonel bir baren okoyabılir haklara tapu a fft 8 8 8 an 1 katil de~ilsıniz Madam. O anda ııcılhle abıt olmayan irotekli 

heyecanın• hıssettirmıyecek de l •· ı 1 ı d l&k d ı 
A hıa11c11k ta .M .. ıııd ı ye caılcle- d . 

1 
b' a aca .. ı ar 1 e ıı•r a a ar a. rec" e gız ıve ılm ye nuıl mu . 

ıinde fıziim ı iiccıuı Alı Şı•fı k vatfak o'abihrs•niz? 1 rın ... ırtıfak bak ıı.bıplerın1n 
heyden H.iitnt alan Sıhh1ye d'ti j Madam Mença Kaın"çcva saç· ho bı.lrlıuanc : .. bn hnınıla faız 
reaı memurlar ıudıuı M nıtaf3 h . 1 m gibı" gu-ıdu··. Ye m .. rafa daar olan lddıalarını ma ır sua sormu~u • .. . . .. 
~eYzal efeudı, talıarrı memnr-1 _ Tubafıımz .. Deroek bu işi ~nak muıbıtelerll• ·''~mı gu~ 
laerı tarafırubıı <'iiınıii ıncfbııı o kadar güç bu!uvouunuı Ev ı9mJe ıcra daırHıo• bıldırmelerı 
hatınlle tnıolmnışıur. ve.i 0 anda bas 8 Panıça, veri- akil baıd• haklara tapn Aicillil• 

Vak'a fÖyle olrnnştnı: l ıen b let parasının bo~a ~itme· ealnt olmadıkça Htıf bedelınin 
M.oıtıf" 1\P-z.at ehmıli. Ah mesı içıo, bütün dıkkatıle salı (lft}'la .. mHtndan bar19 lıalacakla

Şehk h•yın ib:iim maj?ıtz1tanıd:l neye da mı~h. So~ra bana o ka· ,. •• tayın edı1en zamanda ar• 
temizh~e rtay1tt edılmedıı?"ındf'n 1 dar ı tım.~dı vardı ki. be!1den fırına bf>dell gayri menkulün 
habiıle kent111Pr1Tl1 C,.z~ya Ç)t 1 fl O kadar şupbe etmıyordu kt, bu yüztJ .. yetOılf 1.teflDi holmadııı 

gün mazordan çıkarsanıı, bava ı.d <l t h 
taracaı?atıl Ye anc:.k llff'tftltl p11rıı k . b ta" ff e en 1400 ar ıranın taa -

- hm a an urşonun benım la an . .. . .. 
Terildı1ti ıaktlırd8 m811elr•ı kn1,3 d kt v d büdn hakt kalmak uzere artlr• 

,.. J cam an çı ıgına :nan ıramaı· 
sanız bclkı! mı.nın on bet gün dab temdıt tllC&l!ını, •i>vlemıştır 

Şebrımis Kız Te .Erkek liı&- Zahıt" knfıyfltt~ıı hı.l•eııt~r 
)erinde hakalorya ikmal imti· ot1ılnıı~ •o iıı: lıııuıın 111111111 • 

Kom1tec nıo mühis zevcesi 
bu nare ı. ettnı o kadar tabii 
o kadar meşru ve makul bu ıu 
yordu ki tebrık ~hem bıç yadır 
gamıvacaktı 

edılmek ıuretrle 4/1 l/93i tarıhi-

hanları diln ıkmal edıJmi,tır. rl\lat1 te pıt o l ıınınıı~ııır 
Muallim mektepJerile orta Alnj?a7.ll ıııiiı:tı11hıl ı nılnırıılt>rı 

mekteplerde mezldir ımtıbaular bir111, zahıt11c nıınıııı~lnrı te.cp ı : 

bogfüı bitirilecek tn. 
"ııııt Jkmal ımtihanlarına 

cum&Tte i günli ba~lanncak n bir 
hafllld" ıkmRI ediıec.-ktır. 

oh:ımuı hn Uç lıııırı hır ıııii c1At 

ıonrn ısreılıt?ırıı :ıl111ıı'.!a ~tıltrn 

SJbhıye ıneıııurtııı V t": t mı-;ı vı• 

o ıınıh meydatıl\ ~·ılrnıı 'lnlı :ırrı 

JJI elerde, orta mektt1plerde menııırınrı kerıılısını ciırıııii ıııt ı :ı 
'Te maalhrn mekteploriııde te9rı hnt hnlıncle yMknhıını':'l ıardır. 

nienlın ille giinii, yani ~elecek Hıişvet 11ln11 ııı .. ıııur, lıakkırı-

bafta pazarte ı giinii tetlrıaata da tıuızım olnnıuı talıkı!<rtl t'Vın 

b&şlanacaktır. kıle hırlı k ,,. :.ti '"''W" \"ı•rı lmı~tı ı . 

Aydın Enıniyet ~1emuru Açık ~Öz 
Aydın eınnıyet memuru Şlik- Arkadasının .&ltın -

rü bey muumm ı;ehrimıze gel • 
la.rını Mı Çaldı ? mi ıır . 

Yan~ın 
Başlangıcı 

l'ııkılıkttt 'J'evfıl< p .ışa iittılıır b 

mısafır o l aıı ~1erMırılıli Enver 

eff'nılırıın oılncla lıııRloııeı çAketı 

c lı111ılf'n di)rt alıııı lır" ı çalın 

ını~ı ır. 

t:/...Z7-X/.7./.Z7./L/.7..7.;0././.Z7// h'> //..z:; 

la .. an ı ını 

1 k u. cı Btıy lt> r ~ukKı?nıılakı 

% ıttıınrı fıı ırıı ııı.ui u l nıllk tın 

~ l\ ı•rı· 1 11111111111111 ıl.ıııa l f' •IPrftk N 

t 1111 l ı , . ı• t o !! oı: ıı ıı ':' r ı r. ,\1 ıı h t" t\ 

N ıeıı•ııı 11111~1 .. ıdı·rı lııhusıı~ 
!'\ 1fo\' lf'r tonkıt!!t halkı ılo lo 
~ kJtııfıı<·ı lnrı luılıordar ttlınek 

N ıııt•ıılıml l t>rı ıktı?.ıt ııulnıı ol 

S1 ıl ıı t? ı ı ıııı ıliırı "'• l tırıııı 
% .u 1111 ıı l ı r 1111 m ji ;;ı t t' c ı ~ ı 

Aotül 
1 .,11 c; 6 

Oi'-77///.///////77/.77//.77.YT.7.~7; 

ııe nıii,.adtf oden P11zar günü H· 

at 11 de gayrı menkul en çok 
artırana ibllle ellılec11ktir. Satış 

ptı.ın para ıledir mal bedeli aho
ınaılan h"lıın edılme:r. mal b11d•· 
lı verı fmez ıse ıhale kararı f 11b 
.. dıhr ve k•md11ın<lfln eTVfll en 
yiikeek tekhfte holıınan kimH 

nr,t'tnıış oıdnı:tn hetlel ıle Rlınaı?a 
razı olıırsll ona ıbllle eılılır o da 

rnıı o l ma~ Yeya hulonmıızıuı. ic
ı a da roımıce h"m~n on beş gün 
ıııiit1detle artırma\'& çıkarılar bo 
artırm,.yı nlakadıularıı tttblı~e 

lıac8t. olmayıp yalnız ıhale ikti· 

fa olunarak en çok l\rtırana ıha

ıe edılerek her ıkı lıalde hirınoi 

ıLale '"lılt>n kimse ikı ılrnle ara-

l
ıınclaki fark tan 'fe dı~er zarar
lardan me"'ul oldu~o ve tapu 

I harcının Te yüzde iki buçuk 

Saç Losyonu 
Koınojen 

Kanzuk 
Kepeklen izal6 ve 

saçlara bf1&1eyerek dökül· 
~ue.ıioe mani olar. 

Kanzok u9 loıyoon 

mftma11Ueri gibi yağlı 

değıldir. Teeiri kat'i T• 

rayıhaet 1A.tif bir loa
yondnr. 

Tanınmış eczaha· 
nelerden ve parf Ü· 

möri mağazalar

ından arayınız: 
(993) 

20 Jtyıttl l~J:3ıl 

• 

Senet 
No. ıu 

Borçluını iımi Oiftıi Dö. ET. ).lubam
men K. 

8528 Doktor Bio baoı 
Haıan Fehmi hey 

•·ı 17 01 
Lira 
3AO 

c 

c 

c c c c 

c c c c Tarla 3:J 01 
800 

492 
2036 Yeni Nabiye müdürü Çiftlik nabi· Hane 

Moıtaf Şükrü bır yeei hükdmet atrra 
ci1'arı murabbaı 206 10 

Q•tm• Ziraat BaokHıoa borçlu b•lonan yukarıda lıiml .. ri 
yazılı •thaıın birinci derecede ·n birinci ıırada ipotek eyledikleri 
meTkii, oınıi, dönümü muhammen kıymeti yukarıda yazth gayri 
menkuller 20/9/934 tarihındeo itibaren (5 gün müddeti• miiza• 
yedeye 9ıkarıldıgmdao taliplerin Çe~m• Zıraat 8aoka11oa müra. 
caatları. 3982 (611) 

loşaatınur.için atideki ihtiyaçlarınızı pek uonz f iatlarl 
temm etmek isterseniz Halim atta 9 rş1sında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticaretbane.qina müracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nevi çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden ldvhalar ve bunların 
te/effüatı envaı banyolar ve teımosı/onlaı ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve /ngilız künkleri ve bunların te/effuatı vesaire ... 

riyatlaı rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, BlltDn M•Pk•lar 

En MDeait Şer•itle 
M•ğ•z•mızda Satll•r Ker,ecı terde Hor iıliy• ma 

bal le rnın Şerel ıye ıokaj'.?ında 3 

ııuornrnlı enıle .rangın çıkmı,tır . 

l~tnftau yeti enler y1111gını bü· 

yümeden ıöndiiı mi1şlerdır. 

ErıTf'r efı•rıı1ı. ıı ıh ·nkadıışı 

011111 Te oı ıa ılıııı kK)'l"ılHn Beı ııt lıı 
~atip ğl [sat 

1 

dAllfllıyenın müşterıye ait oldo-

t?ıı ılAn olunur. 397 l ( 506) -.-------~~--P.!! ~ il lzmır Üçüncü lora Memur· 
Ç<•cuk Hestahklan ln~ondan: 

• • , c -· • \. ~ _ ..,' 

Y,apılan tahkıkata göre yan 

g111 ATram Mouno efendıniu 

evınd n ve clıktutaızlik yiizön 

den çıkını tır. Ogıu 9 yaşların· 

da Marko yanık bir kıbrıt çö 

mıktarcla fl~TkolunmAkta<\ır. 

, Rıl"' r.ı•lııur, lıuhohRt ve tıoa

ret nı~uulılınan pıyaaat.lan nnın

mıyeı ı ı ı 1tıu1 IA rıormal nazarı le 

bakılıııııkr:ı ve ~eçea ıeııeye nis
b~tıe ncuz hatlnrla ıetılan y•· 
~aııe mnddeyı ıncırler tetkıl ey 
1eıııekt dır. 

Nn•ır efcrn ılul.,ıı ~ıipb"lflrıtırttk 

ırkuını tl-lkl(l edertık ke111l11ını 

zabıtaya y11k11.llltmıştır . 

ZalııtıH•a Na"ır clerıdanin Ü7." · 

rinde ıkı nll111 lıra ıle beş hrl\ 

enakı nttkdıye çıkmıı~tır, Zalıı 
tacıı bnkıuıu.lal tabkıkata ba~lan· 

anıştır 

Yenı Eserler 
Demır,,oUara Mecmuası 
Deıuu oll rı meoıunaıtının 

115 ııı c ı ayıııı glizcl hır kap 
19rrtıındo fayda lı mhnderecnt ıle 
do la olıırnk çıkmış tır. 

8on J;:İinlercie SoTyet hükfi Bu oyıdR doger li ff'nni ya-
"1oıındeıı ehramıze incir müba· zılanlan b ka N afia Vekili 
yaaııı ıç1n hır heyet gelmış • heyle birlikte yeni 1apılan <le 
mtihayaat" da ha,ıamıştır. Bu ınıryollarıwızı tetkıke gid n 
:mblıayaatm miktara JÖkaek bir heyetin ıeyahat intı1'afarı 1"6 hu 
yflkfınıı balıg oldngu takdirde eeft}re daır bir çok re ımler, t.,o 
incı: tiatlerınin hir ag Jftkıel- 7.ilnth tarife bakkın.ı.lıı mRkal• 
ıaeoi ı !ıti ru:\li •artlı~. • itr Taedır. 

Dahııt Ha.~ıaııktar 

Mütelınssısı 

f hi!ta l:tı 1111 H r.ı t!'nn Oıtle,Jeıı 

ııonra Hcylı•r - lhcı lın"m · 
lnr eolrn~ınıla 

1 

lzmır Oçünoü icra l\lımor-, 
lu~ondıuı: 

Nacıye bnoama 385 lira borç. 

lu Nazıte hanımın mahçoz 2000 

Mütehassısı Kulada Hakkı aıtaya 2!00 

Doktor lira borçlu . Akli• hanımın ı z· 
mırde Tılkilik caddesinde 138/ 
l.JO numaralı Te tamt\rnı 2200 

No. 12 • Şita Yurdunda 
kabul ve tedavı eder 

lf LEF ON No. 3331 

' lıra kıymeti mabammeneli Tor

. na ıokağında l•öyük çıkmazda 

36 kapı numı.ralı hanenin 16 ........................ 
b111~de tiç b11H11 80 gün mft<f- I 

Ali Aga~ 
lkametgliblarıoı Birinci 

lıra kıymeti muhammeneli •• 
mahcuz iki dlikkaoda ki 112 hıı· 

aede 28 b i11e1:1i 30 J.(ÜD müddeti• 

açık arttırmaya 91karılmıttır. 

Bırinoı arttırma11 25/10/934 f)f<f· 

tembtt günü saat 11 de icra kı• 

lınaoaktır. 

r. -Göz Tabıbı 

.ütfü ~u~ar 
Memleket hastonesı göz 

lıa,;talıkları mütehassısı: 

lkınci Beyler okagı .No. 65 

~'eJefoo: :3055 
26-1 s. 7 746 ....................... 

detl• açık arttuma1a çıkarıl-

l 
Birinci arttırma 25/10/93( 

lnıttar. 

Per,embe giinü aaat oo birde 1 

ıora kıhnaoaktar. Kıymeti mu 

kaddıuoin yüzde 75 ini bul

maz1a müa"yedı on be~ gtin 

müddetle temdıt 10/11/93i Oo· 

Kordonda Tayyare Hineml\sı 
civaranda 222 Numaralı eve 
nakletmiştir. Ha1talıuın1 et· 

kiıi gibi lk inci Beyler aoka
!lında 84. ~ omnralı nıoaye. 
oebane1ınde kabul eder. 
.ETın Telefonu: 30ô3 

Muayenehane '.l'elelona: 534.2 
H: 3 (2ô) 

marteai günü ıaat on birde en sıcm Ticaret Memurauıundan 
çok arttıraoıo ubdeaine ihale ( M . .Nazmı Topçoa-ıo ) nnn-

Kıymeti muhRmmenenin yiiz· 

de 75 aini bnlma~ta on lıeş gün 

ntüddotl• temdıt ile 10/1 J/93i 

Oomart .. ıi g6nti ıııat on bı rde 

en çok arttıranın ohdeeıne iba

lei kıttiyeal icra kılınacaktır. 

Me~l\l kaimeıi 5/10/93i ten ıti· 
edılecıktir. 111 ticariıil• lzınirdu J\tü,ir FeY' 

hlt'lzat kaimui 5/10/931 ten haren herkt11e açık hnlondnro• 
• zi Pa,a Hul'farrnda Çatal J{aya lacajtından hır bak idılıa """n• 

ıtıharen h rkeıı1e açık bolundu. Uanındıı. 0 numarada bılumom 
rolacaktır. Bir bak iddia eden komiıyon üzerıne moıunele ya-
lerin ·nsaiki ilf' miiraoaatleri pao .M. Nazmi 1.'opço,?ln lieyın 

ak i bAlda bakla11 tapu ıioiliu · ı~bu un.anı ticaretı tıonret ka 

ce ubıt olmadıkça paylaşmadan nunuııuıı 42 ıuci mnddeıi runcı 

lıari9 kalacaklardır. Yüzde 2 bn. bince ıioıllın 12(19 nnmarasına 

çuk clellalıy• mü,t•riden alınır. kayt ,... te.oil edılJıgi ilan olu 

ltb• ,erait dair11ioc1e taliplerin nnr. 

yüade 7 bo~uk niıbıtinde pey lzmir 

akçeıi ile ü9ünaü iora mı~ur· 

hıtana müracaatları Han olunnr • 

Sicilli Ticaret Memorlugo 
H. Fehmi 

( 513) 

lerın vellliklerıle milracallt l rı 

aksi t:ıkdırde hakları tapa ıııci• 

lince mukayyot olmadıkça pny• 

!aşmadan hnriç lrnlncaklarrlır. 

Y ılzdo 2 buçuk <l IHlliya mii t • 
rıı.leıı nlrnır. l~bu e ra it dıure• 

ıi11de talıplerin kıym.,ti nmhıun· 

menenin 1üzde 7 hoçuk oir;he· 

tinde pey akçesi ile üçi.inoü ıcra 

memurlogoua wiiracaatları ııaıı 

oJnnur. 307! (ô08) 
j 



Temizlk! .. Sıhhat!. Gt'lzellik!. 

\7f'ni Aııır 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket Hastanesi 
Dahıllye Mütehassısı 

J\lırnHıı~bııııe Bırırıcı Bey· 
iN sokıı('ı rıumuB 36 Tele 
lnıı :-rn;,ı; 

Evı Kaıantın:ı lramvav cari 
desı karakol kar~ısınıla :Sn.ö9t 

'J'pfpfun ~o. :l5!5 
':ıı;:l' 

ızmır Beıeaıyotsınoen: 

- l - liı~lt'd . y~ Mk;trıntları 

llıı~ılnr•klıı 110 nıınıarKlı ıl•ık· 

kanın ~eıııılık ıcarı açık nınz•- • 
yed.ı ile l:l/10/9:li te """t 16 <111 
dır 

2 - Heleılıve akıırıııdaıı Hıtl 

cılRr l'•va.ı" 02ıa h11n' y.ınınılıt· 

kı 17111 ııoııı•rRlı ılıilıkfinın , .. 

• l~IJf 1111111111111111ııııııııllllll ~ 

l~ıe ltatl'folının liedıveıerı n"lık ıouı açık ınııı••,e.le . ıı~ 

Dalrrttı Radyo/in her ~aman Radqolln kullanını;r. Dıılerı rnııoı!l:H ,.,, .:ııot 16 •l•ulır. 
lltd 9tbt gopar. RadyoUn dıf macunlarının ınc11ıdlr. 3 - ıı .. ı .. ,1ı,e MkıtrPulon kii 

, çiilı dPmır hanı karşı,..rıdakı & 

Haraççızade Biraderlerin i~.;l·~·;,~~~-dvı:~"l~~n ;~;;;~~=;:·;; Yerli Dallar Pazarı 
f"ııı • • j u•t 16 ıl11<lır 
ı-anayırdaki Muhteşem Mobile- . 4- - H.,ı .. dı\''I akıırınılAn 111 .. m ~--------------.. ----------------

ler·ını· Go .. ru·· nu·· z ıek•t ıı~a'""""' kııre••ınıı.kı ~ 
numarnlı ıliil<kı\nın arnehk IClltı IZ1'1i R 'DE AÇILIYOR 

. . 

Pa.Yyoa .Numarası 12E 
Ticarethane: IK!z'o t H.KYLEH. i::!OKAli No. 102 

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

• • • • . . 
• • • • • • • 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• IT . .A:. 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdorak Büyük Salepciojtlo ban kıuşıııında 

: .................................................................... . 

Doyçe Oriyantbank 
DRESDNER BANI{ ŞUBESi 

IZMiB. 
MERK.KZ1 : HKRI,IN 

Almangada 11:; Şubesi Mevcuttur 
Setmaye ve ihtıyat akçası 

165,000,000 Raybsmark 
Türk iyede Şnbeleri : lSTAN BUL v-e IZMtR 

Mısırda Şubeleri: KAHiRE ve ISKENDEUlYE 
Her türlü banka moaınelatnı ifa. ve kabul eder 
c AL~IA.NYAl>A seyahat, ikamet, tahsil ve saire için 

en ehven ~er:ıitle REGTSTERMARK satılır.> (h-1) 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merke~ 'e Fabrikası: lzmirde Halkapınardadır 
YerU PamuJundan At, 1aggare. KöpekbDf, Defllrmen, 

Geglk ve leylak Markalarmı ı,avl her nevi Kabot bezi 
inıal eyit<mekte olap mBlları A vroparıın ayni tıp men•u
catıııa faiktir. 

Telefon lfo. 2211ve3067 
Telgraf a.drest: Bayrak lsmir 

-Devlet Demiryolları 7 inci lşlet-
tn~ ı\·Jüf ettişliğinc en: 

ııa~ı 
·.ıs ,;:.ıe : ıtSt. tariluae ıaiıaulıf ıfoüıuöz,Jelı.i Onoııa ~öaö lı

~ltd•n -~ •-telıır n .'3oınaya teaezaülı katın gitıoı7eoeıi il&a 
'l ııı ruır . ; 9-20 39~fı (50.!) 

ıtı;ık ıniı:ı:ıtyeıle ıle 1:1/10/934 de 

aut 16 dadır. Oduopazarı --Eski Bayraklı Mağazası 
1 '1 ahplerın ftHlrıamhyl ııörnırk 

ıizrıe hR•kaııp ıj?.,_ •• müzıa,•de . . 
ya ışrıu~ ~<l·c~klnın d11 >iivle 

1 

1-lerşeyin Eıi Sağlam En Güzel 
ı nf'n ııurı .Ye Sdalla df'poııto mak 

hu:r,larıuı lıırlıkt" Heleılı'" •ncii· 1 • > En l.Icuzunu Bulacakslnız. 
1 ınenın11 miir•c•ıttları. :ıO - 1 
' :HlR:l ( !'i 1 2 ' 

.,.. 

• _ ... ;,-- . . • . - ,·. :'".... ,il .!-:~ .. ~ ~ ., 

TT 
.\lal<ırıa .lı'tlırıkAe1111n 

NAMDAR 
...._,........._,, 

1 ürkıge l.Jmuml Acentesi 

G. O. GIRAS 
lZM 1 H. 

Yeni MonıfatorRcılıır çareısı Saffet 
Hokagı lio. :ı 1eltfon No. 2413 

P. K. No. 234 

ISTANBUL 
.A11r efı.ndı caddesi 

Haker bam 
Posta kutaeo : 416 

··Ana Sütünün Aynıdır~ 

içen Çocuk 
Neşeli Oıur 

Her Yerde 

Gürbüz Olur 
Sıhhatli Olur 
A.ra.yı DUi 

3-~6 (ol6 

lzm ·r Orman Müdürlüğünden: 
"° ::r "° - "° =- > ~ .. c. ...... o 9 .. ::ı ı;ı:: .... !:: "'"" ı:ı::ı ı:ı.=I'.. ..,; 

ı:ı:ı 
cı.., 8'1':ı ec.. - = =- tt .._ ' 
ı:ı • ı:ı --- - 3 .. cı. :t:ıı.. ı:ı " 

e: 
e Makine Ve inşaatı Bahriye Mütehassısı o: .. 

-o lP • "'f =-d--c.e"'= o 1 o, Q .. ~ ... -

::ı e:ı .... !~ ~ = -~ ~!:l ~,..~~i E 
Kilo Kilo Kıio Adet Kilo UP UE] AL 

20;i98 9 ı:ıı; o (00 2t9 100 54. 629 :!50 o Kar••raka, çu 
kur çe•m•, Al
ıanoı&k, Kokar 
yah mnkil• 
rinde. 

150 o o o o o o 

210 o o o o o o 
O lOiOO o o o o o 

o o 100 o o o o 
o 590 <iO 100 o o o 

Çam mertefi 
o o o o 10 o o 

521 o o o o o o 
400 500 o o o o o 

Çamdan ıuamftl 
tel kazıgı 

200 1(00 o o 68 o o 

o o 

o o 
o o 

o o 
o o 

o o 
o -O 
o o 

o o 

O Hozyak11 .J ırn· 
ılarma karako· 
hında 

O Seydıköy • 
O Karaoadağ kö 

yünde 
O Dejtırmendere 
O Tahtalı köyün

de. 

O Yeni köyde. 
O BornoTada 
O .l!iarlıJerenin 

'-hııekteli or· 
maoında 

ll OoınaoTaıında 
Ynkarıda yazılı •m•alia temdidııı yapılan müzayedeıinde talip 

znhur etmedijtindıa bir ay zarfında T• pı•rlıkla aatılmauoa ka 
rar TeriJıaİf O(dofnodaıı taliplerin Qırtamba fÜD)erj aa&t ikide 
komiıyona ıoüraoıatları ilin oluııar, 8980 (GlO) 

l\1akine imalathanesi 
Halımag,. ()arşısı 1' unıars 50 

Müe~Jeseıuin 

mamulatı 

olarAk 

1.4 
adet ıuakine 

lzmi rıle 
faalıyettedır. 

Alikadarla · 
rın bu wukirıe· 

lerın f"alıyet 

tarzlır hakkınd" ıııalı'\maı ,.ımalHrıııı ıav.ı"·" Pderı~. 
...................................................... 

} af1hane Ve Un Def11rmenlerl 
!çın hilumnm :ıliil P Pılev:ıı ıın•i ecli lir, 

·············································-·· 
Gazrızgen 

Her boyda ve her kaVYel 

te her o!ııs mahroka~ üuriııe 

Bilumum Deniz Jıu,r 
Durtıinler, l ıılumbRlnr 

le$ısatı mibanikiye a aıı..;ir v~ 

•:nçlar ~• air ı, ler J1ıru!ıt~ 
t'e kabııl edilir. 

( 

r 



ı=rateUi Sperco ! w F 5
8 • vv. n " . ,. . . an er 

,~,centası ~ Zee & co. 
Ro11aıe Neulandau Deutache Levante Llnte 

Olivier Ve Şü. 
LlMI1E1 

Vapur Acentesi 
Kumpanytuı 80In.A motörü balen r 

lR 'L' o•r : .... ~ oo lfild ı· Cendell han Birinci Kordon 
'· n.o r..o "at>nru il ey eo d 16 ı··ı k d . .. . • • manıruı~ a. ey u a a ar 1 l 2443 

m'i IJPtle kadar doğrn ANV E RS ANVERS HOTERDAM, IIAM- e 
( D M ' Dhe Ellerman Llnea Ltd. 

R )TERD.l..M AMS~'ER .A BURG ve BRRl\lEN Jimanları-
B M.BURG · · h ı 1 ahmtl için bekJentlen ·n A ıçın amu e na yiik alacaktır. 

alA~ktır. SE80RTIS ha len vapurlar 
vaporo Londra Hattı 

ORHKS Tapar 20 eylülde limRndn olup on yedı Ey-
bekenmekte olup hamnlesini le k11dar Uotterdam, Hamborg y VO~}; E vapura 25 Eylfılde 
t hl . tlkt J>OUR u . .• LON DRA ve J,,,ElTH,_e. 
a ıye er en ıonra ., · ve vremen ı çi n yuk alaoaktır. GRODNO 

6 
T 

G.A , VA. RNA ve K0STENOJ1~ TH)tSSALt A vapnrn 18 Ey- , • evvel LON-
için yiik alacaktır. lülde lJekleoiyor, DÜNKERK, DRA •e HUL~ e. 

STRIJf..1A Tapnr• 20 ey1fi.1deıı ve DIHEKT l'o BRF- ADJUTAN r Taporn 16 bi-
26 eylflle kadar do~ro .ANVERS MEN i9in yük alacaktır. • rinci te~rinde LONDRA'ya 
ve AMSTKRDAl\l için yiik NlEDE\ ALD vapnrn 27 ey. Liverpool Hattı 
aJacaktrr. ltilde heklerıiyor 2 bırınci teşrJne OlTY OF LA!\OAASTEJt 

ORRES v•p•rn 3 te,rinin·- kadar ANV ERS ROTTERDA ~ npuru 27 Eylli.fe kadar Llnr-
nlden S teşrinitvnle k:ıdar BAMRUHG RREM.KN i in ök pool _ve badehn 29 ~~ltitfı kadar 
..innn, Jfotterdım, ..imeterdım 1 kt ç y DubJın ve Olu~ow ıçın. 

a a<-a ır. GY 'f 
H Hımburg içiıı yfik alacaktır. FRlESLAND vapura 9 1 ci E 1 A~ vapuru 11 birinci 

H.ERKULES Yapuru 5 te~- te~rınde bekleniyor. 15 1 inci teşrıode LıYerpool ve Glugowıı. 
rinie•ulc1e beklenmekte olap teşrino katlar ANVERS, ROT- PI"""'lBrlatol Hattı 

r 1 · t hı · d k B h, 'U81<ER vapnru 20 
oamıı et nı a ıyo e ere oor- ER DAM HAM BURG ve HRE Eylftlde HHISTOL n AV AN 
ıaa, Vırna ve Köstence için .MEN limanl:\rına bamnle ala· MOUTH'R. 
1 ü :r n la cıı k t ı r. 

caktar. T b k Svenska Ortent Ltnlen nhllue için c leni/en 
AMMON Ypuru 2' birinci 

VfKl.NGLA.ND motörü vapurlar 
. on f P~rinde bekleniyor. 28 birinci 

1edı eylüldtın 20 eylüle kadar EGYPTf A~ t'apura 24? ev-
ROTTXRDAM HAMBURG 00 teşrine kallsr ANVEH.S. RO'J'- 14.lde T...IVERPOOTı ve SV AN· 
PKNHAGE DANTZlG GDY. TE~DA!\I,, -~AMBURO ve SKA'cları 
~ J A GO'l'JtBEUG Te 1SOAN- RRH.M EN e ynk alacaktır. OHODN E vapuru yirmi boş 
DINAVYA limanları için yük GANDIAN PAOfıno STI~Al\I g~· lillcle ~XVERS, HULT... .,.8 

alacaktır. SHf P AND RAILwAY Otı~S LO~PRA'dan. 
fJEAJLA.ND motörii 2 te.rini Lıverpnl, Monlreal, St. John THURSO vapuru teşrin ba,. 

tTTele beklenmekte olnp ROT- Te Halıfaka htrikiJe l\ANAD_,4 ı.uı ı.poında ANVKH.S, HULL u 

TEHDA M, HAM HURG, I<O- nrn tekmil şr.h i rleri l"e traıı1tat- LO~ D RA 'tlatı . 
~ENHAG.B, DANTZIG, GDY· NOT: Viirnt tıuihlerive '\"3 · 
..... JA GO"'~~BOI>G ·e SKA 11.•nt. )antik Yapurlarla ~imenclıferler 1 1 . .. '" .ı ..,_ " • J., por aran ısım erı uZflrıoe m ca'u-
:KA V~7 A limanları için yük arasında ııı iirettc•p aeferlM. lıyet kahoJ edılmez. 
aln caktır. cNEPTU.N• REANAVlGAT(. 

Jvntıonal sıeam Nauıqatlon ON COMPAN\" Lrd tıuıJ a pest T. Boven Rees 
lo. Ltd. 0/. Greece. DUNA vapnru 24 eylfıle 

PJRE do~rn lıekl enıyor. DOGRU O 
Şımali Amerikaya LAHAK VAHNA, GALATZ 

muntazam sefer ,. 
TASSA'l'T.JA.N1'1K HY RO.N REJ. .. O RA D, ~1 OH A0$, BUDA-

rnporu 30/9/934 te beklenmekte PE~ fE v~ V 1 Y ı\ ~ A içın yük 
olup l reşrinlevyefde do_!?ro N~~V al>ıonktır. 
:YORKA hareket edecektir. ARMEMENT DEPPE 

20 teşrlninl"efdeNEVORKta GIRO.NDg vaparn ~5 eylu 

.tu l urıacaktır. Je do,:tru bekleniyor. DÜN l\EH.K 
\ olco Te ylik kahııl olunur. 'fO ANVEHS için yük alAcBklır. 

Service Marillm Roumaın 
.t\ L B A JUL t A vapuru 011 Armemenl H. Schuldt 

aek ız te~rıninl'lede gelecek A UO US1' LEOS HA RD va 

Te ayrıi günde MAL'lA puru 22 eylülde A~VEltS ve 

ve ~ıı. I..ıımited 

Vapur Acentesi 
1 he Cunard Steam Shıp 

lompan11 Ltd. 
HAOl'H.I A ~8 ey l fılJen dört 

teşrırııeYVflle kadar f.ıl V EUPO 
OI..1 ve <11..ıA~GOV lıınaııları 
IÇln yük Hll Olllilll , 

HO.SN l A 'l'e~rıoievvel baş. 
langıoıııda J...l V F~H P00[ ...1 n 

GJ..1A~OOW darı gelıJ> ıablıyede 
l>oıurıııcak Te aynı :tamaııda 

VAH.NA, BOU HU AS ve KO::;. 
TE~OE ıçııı yük al"cakllr. 

.NU1' : Vurnt tarıbleri l'e 

lıtanbul 8öra' Yolu 

S.&K&B YA vapunı 

Her pazar 
günü saat on 

... _.~ altıda limanı-
mı ıdan bare
ketltı doJ?ro 
1etanbota gi
der. 

F11zla maıaınat afmak iati. 

nınlM Hirinoi kordonda VA

PUROUI..ıUK şirketi ac~nteli

?ine müracaat. 

Yolcu Navlonlarında 

~lühim Tenzilat 
Panayır münl\ıebetile fz. 

mir· fıtıuıhnl ıaraaında her 

mn~ide yüzde kırk tenzilat 
yApılacaJ?ı muhterem mü,te-

rilerimize iliin olunur. 
Telefon :1058 

JARDANSKA 
PLOVIDRA D. D. Susak 
Jzmir, Pire 1 rl11eate ve Saaak 

Jçtn muntazam haftalık Poataaı 
SeyahRtın miiddeti lzmir 

'I'riyeıtA 5.112 ~iindür 
Her pa~artesi günii mol'afla. 

lat e'1Mek çarşıımh3 günleri ög
leyin hareket edecektir. 

İlk bRreketler : 
19 Eylfil : HLED 
26 Eylftl : SH.BIN 
3 ~·e,rinievvelde Beograt 

10 Tetrıniel'Yelde : Rl"d 
Garbl Akdeniz Hattı 

Ol l'1'A Dl HERGAı\10 va · 
purn 10 eylfil 8Rat 18 de Malta, 
.Marsilya, Oenova, N apoli, LiTor
oo,Me ioa, Oataofl ve Palermoya 
hareket edecektir. 

Pire l'e 'l'riyeste yolcular için 
fiyatlarda tenzılat yapılmıştır. 

Yolcu ve navlun ıçiu tafl'ilat 
J PUSSJOH acentesıne mum. 
oa 't etlınız. 

Kordonda Oeuıal Oendelı ban 
~o. lj/14 

(189) Telflfon : 2548 

iLAN 

lşaldak ;!~ 1:; 
cila tmm cmıaline faik 
l'e dalJa ucnz olmasına 

rağmen iki türlü hizmet 
ifa eder. J(utuıo yirmi 
k o rntt n r . Satış merkezi 
depomuzdor. 'l'optnn alan· 
lara iskonto Japılır. 

Asker markala hakiki 
flit, ~~aycla, K ilsekt, Ati· 

la, Blnk Flag, Flayozen 
sinek ilaçlarının her boy-

da kap:\lı kotaları var
dır. Dökm<!Birıin litreei 
yalnız 100 knroştar. Son 
parti naftnlin geldi henü~ 

tedıuik eılenıiyenler biraz 
acele etainlc!". 

ART •I kumaş hoya.luımumı ~e~rühı~sini yapm,yan k• 
madı 15 knrnfl& r"ogını atmış ipekli pamald• 

yünlii elhiı~IMini~i istediğiniz renkte boyarsınız. 
Heami ra lııı ııtnameyi haiz LEYLEK markalı raehk saç hoy•~ 

arnı ihriyııcı olanlara tavsiye ederiz. J~ naf için toptan eab~ mır 

kezi depomuıc1ur. 
'l'oraıı tuYalet anhnnu ECE l'İJU toza, Kaol Rraı!o, pire to•d• 

karpit, çay, kına, ukıı, diş ml\cunları, kRkao, kolonya, kola, taı• 
kal, demir hintli, limon tozu, her nevi a it, laıtikten mnşamnaJt 

mu tarda, çiçek hoy6ları, zamkı arl\hi, çama~ıt' için soda, fnr911, 
leke tozu, sahan toza, löke ııııabnnn, fare zebiri v.e. 

Depomuzıla 8atılmakta olan Mersinli llola fabrikasının hoş k.,. 
la paketlerinden on adet getirene bir dolu P"ket Yoriyoroz. Fır• 
tatfRn iıtifade edinit:. 

TELEFON' : 3882 

Memleketin ~n yiikıek 11h 

hi ıuiieeseseııitJir. 

8ıhhi korea 

lı,enni giizliik 

Ha roınetro, termometre 

Qocuk don mn~r-\mbBları 

Bıluınuııı tnvalet çe~itleri 

Y erli ecnebi mustabzarlar 

EndM bnlouırn ilaç çe,itleri 

Daima 
~l ttvcnt v~ her yerdeu çko 

ucuzdur. 

S. FERiT 

ŞIFA 
Eczanesi 

BARO.HLONE MARSJLYA, Te l1 AMBURH limanlıuından y iik 
OENOVA'ya har11ket edecektir. çıkarmak üzere heldenıyor. A~ vnpurlaı ın ısıwltırı üzerınde meı

nJıyet kahnl edilmez. 

Nnmım11;" yazılı 19 Tetrinl-
1an i 1932 tarih Te 7969 nu ma 
ralı ithalat beyannameıi mnhte
yiyatı çnvRlfarrn rö111mo için 
urdi~imiz bank temınatı mok•· 
bılınde Izrnir ith"lat giimrügiiıı· 
den atlhgımız 20 Tetrinı1ani 
rn32 tarıb n "26 numaralı ay
nıyat makbuzunu zayı eylı<liği· 
m1z çıhetle yeniden hir kayıt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yolcu" ve hamule kabnl eder. VEH.S ROTTJ<;H.DA~t ve HAM-
UOJ~A VA vapuru Otaz 

eyllılde gehp ve ayni giindn 
Hat on ekizde PIH.Ji;MALTA 
OEZAIR, V .ALENSIY A,MAR~ 
SJLY A, ve OENOVA Y .A hare· 
ket edecektir. Yolca ve hamnle 
knbu 1 f'der. 

HoUand Auatalia llno 

BUHG'a UI\ yük alacaktır . 

1 HE EXPORT S1 EAMSHJP 
CURPORATJON 

HXI RA Vaparn 

lülde bekeoiyor. 

NEVYORK,HOSTON ve Ft 

AL.MJOtRI\ Vapuru 21 ey- T..1ADli:LI{' IYA i~in yiik alacak. 
ıülıle beklenmekte olnp HOB.A Y 
AVUS1'ALYA ve YENi ZE
LA~ DA için yük alacaktır. 

llandaki harek~t tarihlerinde

EXI LON A rnpu rn 30 t'Y· 
lül<le bekleniyor. ~EV YOH.K 
BOSTON ve FfLaDELFlYA 

u değışikJiklerden acenta mes'o- limanlarına hamule alacaktır. 
Jiyet kabul etmez. 

~"'azla tat ilôt için 1 kinci I{or
llonda 'l'ahmil Tahliye Şirketi 

binası arka ında Jl HA 'I'ELLI 
SP.EROO acenıelij'?ın e miirnr.aat 
ıdi lmeı:ıı r ı cn ol n nur. 

A RM EN'l' D/S/ A/S 

, PA.N KELl.NJEN 

SEV ILI..1A Tapum 8 eylüdlde 

bekleniyor. ~OH V EÇ limanla· 

rına hamıı le alacaktır. 
ı "'"' " " " 'l?OO.t-2005 

..1•----1----~ JOHNS10N LJNE LJMJ1ED 
AJıııaııyauııı l ulıııı!.:en darıı ı 

fiinunıı 'l'ıp takültcııi 
m oa vin !erinden 

Ur. Demir Ali 

Q.KRNI\IOB.E Vapuru AN

V EB.S ve I..11 V EHPUL'dan yük 
çıkarmak için 10 eylülde bek

leniyor. BURGAZ, VARNA, 
KuSTENOE, GALAS ve BRA-

ILA limanlarına da hamole ala-

'l'. BO 1\' RX ltE RS ve Q. •• ..,u. 
ıureti çıkarılacagıodan mezkth 
makbuzun hükmh ofıuadı~ ı nı 
alan eylerız. 

1.ıtd. Hı rıııcı Kor-d•m Teı_,ton 

.No. 2353 
A laiyeli zade Halim n Ondet 

397( (507) 
·.. ı'. ~, ~ :,. . ... 

CEBBAR ZADE 

Yorgancı Muharrem 
Usta lWla.hdumları 

HlsaröTJii Yorgancılar çarıısı No. 7 - 9 - JJ 
TELEFON: 3755 IZMIR 

l{uşliiyü pamuk l'e yün He her model üzerin• ol ve ma
kino dıkışler eon moda fantazi yorganlar 'fO karyola takım
ları, ıiis yastıkları n teferrnu.tı, kordonlu yataklar, tül oi· 
hinlikler k:adıfe ye kumaş üzerine farbalaboı l'e güneşlik 
perileler, kanaptı sanda!ye kılıf Jarı 7 ~ark oda takımları Ye 
aaire ma~azamızlla imal ediJdiğinden ucuz fiyatla tedarik 
edebiliTsıniz. 'l' optan n pMakende ıipariş kabul edilir. 
Pamuk iizerine de iş yapılır. 8-13 (4.40) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Sa
tınalma Komısyonu Reisliğinden 

12.000 Metre 1erli pat11ka 
1. 200 < < Amerikan 

Cilt, Saç, Frengi ve oaktır. 500 c < Patiıka 

ı::> ) l J 1 Vurot tarihleri Te vaporla.rm Haydarpafa nümone haetaneıi için lüzumu olan yerli bHleri 
~e sou < uğu ve tenasü . 

1 
. .. 

1
. t k b 

1 
2 Tetriuiel'Yel 93( Sah gönü 1aat ı' to kapalı zarf uıuJile ihale 

} t J kJ . t l ısım erı uzerıoe mesn ıye a o .ı 1 k .. .. k k Ş .. 
1 

. 
ıas a ı · arı mu e ıassısı edilmez. euı me uzore mana aaaya oomu,tur. utoame Te •umune erı 

.M nayenebane ını Birincı görmek iıtiyenlerin kömııyona möraocaaUnrı. 

1, 1 k ( L'lh N. V . W. F. Hanri Van Der 9-15-20-25 3"'12 \("' or so H~l D ımra si ' 
Zee & Oo. 

{432) 

ll"JIHl81 arkaund•) 65 noma- T ·· k. z· t B k t · 
Birinci Kordon Telefon No Ur iye ıraa an 8SI zmır ıuıı ııaklc!nıiştir. (1146) h 8 

2007 
_

2008 
· • 

izmir ithalat 
lüğünden: 

Şubesınden: 
Gümrüğü Müdür- 1719/9:34 tuihiodo ıhaleleri yapılacagı 25/8/934 te .MiUt Birlik 

81/8/93:1 te Aoad(lln 6/9/93' te Yıni Aıır ve 12/9/934 te . Tıca
ret gazetelerinde iltln ıdılen Youanlı emTalinin müzayedeleri bir 

. hatta müddetle temdit edilmiştir. İhale 24./9/934: PasartHi ıüoü · 
. ~,hoifHlo kalemi l9al :·•nıd.,. y.purılaolllı• dolap "' ma1alar 4iir. Malıu ıataldıgı aeneye ait deYlet Te belediye Yergi T• rHim· 

.:·nmı garı müddetle mftnakaea, a kouolmat oldngondan 26/9/93' lerile aıt.ir u11Hrafları mu,teriye aittir • .Muhammen . kıymeti iki 
Sah ~nh •at ~n lu;iU ~1'ı•!e1i i'lra kılınacağından talip olanların bin liradan faala olan emTalill · ııialeleri lıtizana tabidir. Taliple

iderof'Cl• .. kı, tJ~i• ' & pl&aları görmek tizere mnha1ebe kalemine dn mezkdr güncle J'lhıdt 7ed~ ılb119uk teminatlarile birlikte 9an-
'Cllc·~•·14r! !,.ıı oioıHı:. f.- ·11-16-20 3727 {.!19) ka1a· müroaaUlatı. ' 3970 (506) :: 

.. ., \. - . 

İzmir Esnef 
Bankasından: 

Ve Ahali 

Bankamızın nama muharrer H iı11e 1enetlerindeo hedelleri ta· 
mamen ödenmiş olanları cari ayın on be,indeo itibauo değittir· 

mege ba,lıyacağız. AIA.kadar hiıae aabiplerinin bedeli taın i>denoatt 
muTakkat bi11t1 1eoetlerile birlikte Merkezimize Te 9obeJerimi•• 
müracaatlarınt rica ederiz. 8-16 (4.ciO) 

NASIRDAN ŞiKAYET 

Rab"t İlkarpin Giyememek Glinahtır Hatta Ayıptır Qijnkn 

Kemal Ki.mil Beyin 
( llASIROL KEMAL ) i war 

Lafa, lakırdıya nehacet. Nasın (4) giinde yok eder, 1zmir'1' 
101000) Jerce şahidi vardır. (Nasırol Kemal) Haf de~il ilflçdır. 

Maarif Müdürlüğünden : 
Sarıkamı~, Kahramanlar, Miidafaaıhulımk, Zafer, Olti Şehi~ 

Fa~nl bey, Sakarya mekteplerinde taınirat J&ptarılacaktır. t.telcl l 
olanlar kioitleriai görmek l'e'pa.zarlıga g.ır.i,mek üıeu itlarerııi" 
miiracut •ııaeleri illa olonur.J ~g(O ( 50~ ) 

.. f .. . . 


