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Intihabat 
Mücadelesi 

Efgani stanı 
Milletler Cemiyeti Mehafilin e Çol~ 

dı 

Rejime Layık Bir Alaka 
ile Yapılacaktır 

Eyi Surette Karşılandı ikametlerine Gazi Konağı 
Bulunuyor ~------------------~ ... !~------------------~ sis Edilmiş 

Belediye intihabatı ışi, gunun 
Şark Misakı Icin Görüşmeler 

'"h' ı 
1 

• d lstanbul 27 (Hususi) - Mil· •n mu ım mese e erı arasın a 
1 t O b k d b. ı !etler cemiyetıne uirmek için yer a mış ır. ç eş ar a a$ ır 

1 
•• "'. , 

1. h b h ı k • muracaat eden EfCJ'an•s · anın ta araya ge ıp as ı a e oyu sa ar 1 . C " . . 
derhal bu mevzu aralarında alaka lebı enevre manahlınde çok 
ile canlanıyor. Fırka yoklama karşılandı Müracaat s iyasi ko 
ıındaki büyük hassasi et ve ala mısyooa bildirildi. Talebın asamb 
ka bu iddia i te it yeden akın lede, tetkikinde Harıciye vekili 
bir bidişedfr iki ~ün evvel :am· miz Tevfik Rüştü beyle Sovyet-

ı: 1 H . . k . M L·t . f zet:eri ilin ederken yoklamadaki e~ arıcıye omserı ı vıno 

canlılık ve alakanın halk tarafın tara'ından bu münasebetle ba· 

dan da ·ı · raret .i sözler söylenecektir. gösterı mesı lüzumu 
tizerinde ısrar eylemiştik. Bu E•ganistanın mılletler cemi 
yazımızın bir noktasını Fırka yetine gırmesi Cemiyetın alem· 
Vilayet idare Heyeti Reisi Avni şümul olan karakterıne yeni bir 
Doğan beyfendi tavzih buyur unsur daha ilave edecektir. 
dular. Cenevre 25 (A A) - Millet 

Namzetlerin adedi mürette ler Cemiyeti Etganıstanın cem ı 
bin iki misli gösterilmesinin se-1 yete girmek bakkı~daki talebıni 
bebini izah eylediler. Filhakika almıştır. Ace.e ıçtımaa davet 
Belediye kanununun kırk ikinci edilen Asamble bu~ün öğleden 
maddesi rey sahiplerine adedi sonra bu tale~i tetkik edecektir. 
mürettebin iki misli isim yaza lraklan Asurııerln Nakit 
rak puslalarını sandığ• atma a Cenevre. 25 (AA ) - Mı~le~ 
rını emrediyor. Vazıı kanunun l~r ce'.°ı~etı_tara ından lra~ A,u 
hedefi bir misil yedek azanın rılerının ıskanı mese esını tet 
da ba lk tarafından ekseriyetle kik etmek için teşkil edilmiş 

çilmesini temindir. Dağılan o an komite bun arp~ ln~i ıiz 
b 1 d k • J b·ı Guyanı veya Fransız garp Afri 
eşkofn rety e ye e azkat . 

0 
a 

1 
• kasında iskanları imkanı hak 

ıııe ırsa mı vermeme ır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hancı ye vel:ı/l 1 evıık Rüştü bey 

Devam Ediyor Cuma günü Istanbula . -
• 1 ' • 

yarın top'anarak Konseye vere- muvasa atına ıntızar olu · ' . , "' • ~ ;,c 

ceği raporunu ve bu husustaki ;~n lsveç Veli:lhtı il;~e· ~;;~_...-- ~ 
tav~iyelerini hazırlıyacaktır. k1

• asdı ve _ço~u -~rı k dur· ,..,,..:-~ _ - '~~ ,... 
ıye e yırmı gun a ar ~ ,~ 

Şark Mısakı kalacaklardır Bu müddet 
Cenevre 25 (AA) - M.Bartu zarfında Türkiyenin bir 

bugün öğ:e vaktı şark misakı çok şehirlerini, asarıatika 
hakkında uzun müddet M Litvi· merkezlerini gezecek· 

lerdir. nofıa görüşmü,tür. Fransız me
bafıli müzakerelerdeki müşkül 

lere rağmen müsait neticelere 

vusul ümıdinin kaybolmadıaını 

bıld rmektedirler 

Veliaht lstanbula mu 
vasalatını müteakip An. 
karaya giderek Gazi ba:ı:· 
retler.ni ziyaret edecek 
lerd'r. Ankaradan Bur-

.Fransa • Jtalga Anlaştı Mı'! d d b · , saya ve ora an a şe rı· 

Londra, ~6 ( Radyo ) -. Daıly mize geleceklerdir Prens 
Telgraf ve Tımes gazetelerı Fran ve maiyeti Türkiyede bu 

sa ve ltalya arasında gergin iği lundukları müddetçeGa.:ı:i 
muc p o an meselelerin kamilen hazretlerinin misafiri ola 
baılediıdiğini ve biç bir ihtilaf 1 caklarından şehrimizde 
ka l madı ~ ını, M. Bartbou'nun ikametlerine Gazi konağı 
Mussolini ile Romada vuku bu tahsis edilmittir. Konak baştan 
ıacak mülakatta Fransız - ltalyan başa yeniden boyaomakta ve ye 

anıaşmasının parafe edileceğ " ni 

yazıyorlar. Bu haber Londra si 

yasi ve ıktisadi mebafı:inde bü 
yük memnunıyetle karşılanmıştır. 

niden taozıru olunmaktadır. To· 
katlıyan müessesesine mensup 
memurlar şehrimize gelmişler ve 
tanzım işlerıne nezarete başla 
mışlardır . Dün belediye reiıi 

Gazi Ko11aıtı 
Behçet Salih bey de bir müddet 
Gazi konağındaki faaliyeti teftif 
eylemişlerdir. Misafirler İı:mirde 
dört gün kalacaklar ve bu müd
det zarfında Efez, Bergama ba· 
rabelerini gezeceklerdir. 

Bu anıaşmanın ilk neticesi ltal
ya - Küçük itilaf arasında ya 
kınlık temini olacakmış. 

Halkı Bir Prens 
Binaenaleyh fırka tefekkül kında iki rapor almıştır. Komıle 

leri de vazıı kanunun maksa· ~------------................. ....,~ .... ..,._~--------~--~ 

dını yerine getirmek, yedek Jklı·sat Vekı·ıı·mı·z ~~.~~.~ .... ~~.!.~~.~~i 

Napoli 
Daha 

Romadan ge · 
len haberlere 
göre bu ıehir 
balkı veliabtın 

Bekliyor 
İkınci sırada 

kral ve kraliçe 
ile kralın kızları 
Kontes Yoland 
ve oğlu, Pren• 
ses Mafalda, 

Bulga i'tan kra · 
!içesi Mari Luiz 
ve oğlu birinci 
sırada da Marya 
Ludovıça, Vik · 
torya Kalvi, 
Prens Hanriko, 

Moriso , Guia 

izayı ela gene fırka mensupla-

1 
ı 

1 rından ha:ı:ır bulundurmak için - Italya ile Dost u < arı 
namzetlerini iki misil olarak Celal Bey Bugün Geliyor 
tesbit ve ilin eylemek mecburi- z~ afa Ug"' ramamış Mı'>. 
yetinde idi . Netekim bu mecbu Dünkü ve U 
riyet yerine getir;lmış bu unu· evvelki günki 

çocuğu dünyaya 
gelmesini heye· 
canla beklemek · 
tedir. Prenses 

• 

yor. Bu nokta üzerindeki lı.ana · nüshalarımız y R ,. e· 
at ve mütaleamu:ı böylece te da iktisat ve arı esmı ır lvı acar Gazetesi Mari Joze ik~ 

ı haftadan berı 
barüz ettirdikten sonra halk kıli Celil be- 1._t•f k R• t• • 
ıçın fırka çerçivesi dahilinde yin Çarşambal ~ 1 a ıvaye iDi Tekzip Ediyor Napolide bulun· 

maktadır. Klişe· 
miz prensesi Na· 
polıtenlerin kı· 

yetmiş dört namzelten daha günü aktamı Badapeşte, 26 (H.R)-Buda · 
çalıtkan ve daha fazla iş kalıi- şebrımızde bu peşli Hirlap gazetesi Macar 
liyetini haiz otuz yedisıni derlıal lunacakıarını bükümetınin ltalya ıle dostluk 
iş başına getirmek imkan ve fır· haber vermış- s ı yasctınden kat'i surette vaz 
ıabnı görmekteyiz Ceifı/ Bey tik. geçerek Almanya ile münase· 

Çünkü, belediye kanununun Filhakika Celil bey evvelki betıerini sıklaştıran yeni bır 
ittifak muahedesi aktedeceği 

reylerin tasnifine dair 42 inci gün Ankaradan lzmire mütevec k d ba kın a ecnebi gazeteıe~ın 
ınaddeıinin dördüncü fıkrasinda cıhen ayrılmış dün Uşakta kal· neşrıyatını tekzıp etmektedır. 
deniliyor ki: mıştır. iktisat Vekilimiz Uşakta iyi malümat alan mebafilde 

" Adedi müretteplen eksik bazı iktisadi tetkikler yapmış, ttalya • Macaristan dostluğunun 
esamiyi ihtiva eden pusulalarda Uşak şeker fabrikasını gezmiş zaafa uğramak değil,günden gü · 
münderiç isimler hesaba katılır. f ne kuvvet bulduğu kanaatı var· 
Adedi mürettepten fazla o'.an aaliyetini gözden geçirmiştir. dır Cenevrede ıvlıscar harıcıye 
isimler sondan itibaren silinir ,. Şehrimize gelen resmi ma nazırının ıtalyan baş muraııbası 

Şu halde vata~daş ı arın naın- lüınata göre Celil bey bu sabah Aloısi ile görüşmelerinde ltalya 
zetlcrden yalnız otuz yedısine Uşakt11n lzmire hareket eyliye ve Macaristanın siyasi görüş 
veya altmış beşme rey verebil cek ve akşam şehrimizde bulu birliği bir kerre daha tespit 
meleri mümkündür Kanun bu nacaktır. Celal bey lzmirde kal edilmiştir. 
harekete mesa{ vermektedir. Bu müzakerelere Romada de-
E · dıkları müddetçe lzmir meb'usu ğer böyle oımasa yanı hepımız vam oıunacaktır Macar hariciye 
müttetıkan yetmış dört namzede Osman zade Hamdi beyin kar nazırı M. Bartbonun Romayı zi
rey vermış bulunsak, reylerin şıyakadaki evlerine misafir ola· yaretinden sonra: mezkür şehre 
müsavı bir net.ce ile hitama caklardır gidecektir 

lıalyanırı Centvıe baş mutahhası 

Sinyor Oloisi 
ermesı gayet tabıidir. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu takdırde namzetl erın en 
yaş.ısını, evıı erını, çocukıarı çok 
olaoıarını seçmek gıbi bır neti 
ceye varı ırkı, ış kabilıyetini bu 
gıbi evsata bağ ao:ak hatalı bır 
yol o ur. Bir kaç aza içın bu 
evsa.ı, sebebi tercih saı•mak 
do5ru o. abiıır. Lakin bü ' ün mec 
lıs ıçin bu şutlara bağlı kalı 
namaz 

Şu bale göre birinci arzumuz 
Cumhuriyet Halk Fırkası nanı
zetlerıni mutlaka kahir bir ek
ıeriyetle muzatfer kılmaktır. Zira 

- Sonu ıkinci sahifede -

Xam.all ~ •"' ır1 

' 1 
Pek Yakında Bu Heyecanlı Te/rlkngı Yınt Aaır SQlunlaruula Okugacaltaınız 1 
.................................................................................................................. 

Yalnız İkimiz, Bir Casusun Hayatı ı:=::.=:=:aı:~ 

yafetinde gösteriyor Di&-er resim Kali, kralın en küçük kıza 
ltalyan kral ailesini bir arada Mari De Savva ve Veliaht Um· 
toplamıştır b"rto vardır 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu Kadarı Fazla 

' - Buyurunuz ef endlm.. Burada eviniz gibi rahat rde• • 
ee/ulnlz ••• - - o,,,. ı. ,,.,,..,. lraçtll/un.-
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Ve Tamiratı .. 
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intihabat 
Mücadelesi 

Nsfia "v~k'iı;ı;-;;;~"""iVI~;·;kahesi T abaneı Ih aeat.;ılar - J3a~tara/I 1 inci sahiteae -
bunun hususi bir mana ve eheııı· 
mi yeti vardır. Bu düşünce da· 
hilinde yetmiş dört namzetteo eıı 
fazla iş kabiliyeti olanlara dab• 
fazla ekseriyet teminine uğraşa• 
rak onları tileo ve derhal iş ba · 
şıoa getirmek te b ı r haktır. 

A~~~,~~~. ~ ~~~~,~.~~.'.:~:~::rm:: .. 7~.~~ıTürkiye' de Yalnız Alım yapmak 
:~tvı:~ıe d ı ~~~terrrea:i m~~::!::::; fete;~5~;r;~::::dı~:dar olan ciü1 Üzere Çalışan müesseseleıin vaziyeti 
binalarının inpal ve taıniratın111 tamirattan keşıf talep u tanzı 

badem:ı. _'afia Vek&leıininmüra minıı bac~t .~iiıiilmeksiziıı ı~ 

kabeei altında yapıtmuı tııkar- taallük "ttigi daire tarafından 

Bunun için namzetlerden fi' 
kirlerini izah etmelerini, Bele· 

rur etmit u lıunnu içın bir tali- y•ptırılaoaktır. 
matnamerıin bazırlauma1ıııa baş- Ke,ıf bedeli 250 liradan bin 
Janmıtlır. Diin ()ıı.biliy• Vekı\ liraya kad.ır olan inşaat nya 
letinclen hu hnıuıa d•ir bir ta tamiratın enakı keşfiruinin 

mim gelmi~tir. taadilı: edilmek için merk~z• gön· 

2443 numaralı kanun moci derilmesi lüzumsuzdur. 
Bu gibi i•lerin ıdare n mü· 

... binee ıeımi lıinııların inşa ve 
rakabHi ve kabnl muameleleri 

idıırelari ile marıı.lı:abeleri nıı.fıa 
uafia başoıülıendıaligınce yııptı

vek&letinın vnifelııri meyanına 
rılıırak ıkmal ettırilecektlr. 

ıirmi,ıir. Ro binaların i•ta veya 
Ke~if bedeli bin liradan fazla tamirlerinin nıı nretle idue 

olan iolerin ketifleri tudık edıJ. 
etlllec•jti T• banan için t•kibi mek öz.re merkeze göııdflrılmek 
J&~ımgelım idare oıulleri•i göı llizımdır. Hu gibi enak tudik 
terir bir talimatname hazırlan· edildıkten aonra Nalia Veklile
mı,, tetkik ve taıdilı: i9in iora tinden işin ait oldugu daıuye 
Tekilleri he11tine verilmiştir. müoaknaa uya pazarlıjtı yapıl 

Kanon muoiblnoe r111mi bi· m"k üzere göndıırılecıktir. 
Dalar ilı:i lı:ııma a1rılmı,tır. Biri Onda• ıoora tatbık mevki

i• ... veya tamirlerine alt tahıi- ioe vaz'ı için vilayet baomöben· 
ıatları bılediyeılen, Till1et hu- di~lıkleriue TerilPc•ktir. 
en1t jdarelerlııdın ve mülhak looaat menımi geçmedeıı 

böt9ılıırden, HrmayNi devletle devl•t• ait binlerce binaların 
mütterelı: mÜHHHlerde• temin ınta T•ya tamirleri için konalıtn 

edilen hiıalardır. t11h111atın sarfının temini Tıla-

Birinci k11ma dahil biıala- 1•tlerdeki nal ia teşkıllitının ~• 

rın f11nni evrakıaın tanaimi, in· yü gayretlerine tevdi edılmiştır. 

9aatınıo idare ve mürakabHi Te Mılycıılaroa lira kıyıııetinde
:lı:abal maamıl11i N11fl• veklle ki devlet binalarını• tamirlerı 
tinoe ve vıki.letio viliyıtlerdeki Te hüenü mubalılZalarıaın temi· 
idarelerine aittir. ui, büıçelııre konulan tal.11ıaata 

İkinci k11ımda inşa ve111 ta göre yeni binaların mılli doygu 
mlratın ke lf bedeli elli bin li• larımıza •e iieliilıiiruiize göre 
radan fazla olanların icabeden 

feant nrakı ait oltloğo daire ve 
müe1111eleroe baıırlandıktao ıon· 
rı. taıdik edilmek üserıı Nafia 
•eklletiıı• gönderilecektir. Elli 
bin liradan daha az elan i•l•r 
>lafla nkAletinin ve vi!Ayetler· 

vücuda getirilm&11 Nılıa Vekı\· 
letiain Tilayıllerdeki teşkı 1:\tı· 

ıııo uhdHin• tndı edilıni~ ıoli 

bir vaaifıdir. 
Tamimde bina, fOla "e köp

rü iolerıuin boua göre oiddıyetle 
takip edilru1ı1i bildırilmiştir. 

Maden Mütehassısları 
...................................................... 

Havalisinde Tetkiklerini Aydın 
Bitirince lzmire Dönecekler 
iki gün evvel Ankaradaıı ••h· 

Timin gelmit ola• ve evvelki 
ıün Torbalının Harlana mınta. 

kaıile Oomaouaı civarında ma• 
den araştırma11 icra eden lktiaat 
V ek Aleti maden m iitehas111l arla. 

dan mürekkep Leyet dün ubab 
-'.ydına gitmi.tir. l'tlüteha1sıılar 

heyetin• Bekir Vehbi bey riya· 
Ht eylemektedir. M üteba11ıılar 
Aydın ve ha•alisi•de üç gün 
kadar demir, kömür, lin1it Te 
Jıltın madenlerinde tetkikatla 
"ll•fiul olacak la rd ır. Bu ha vali. 
tle yapılacak olan tetkikata Ik
tint V eklletino• b6yiik bir ehem
mi1•t atfolonmaktadır. 

Aydındaki tetkik119r bıttikten 
ıonra, heyet• dahil bul•nan, Ik
tlaat "ekileti altın ıırama ve i,. 
letm• idarıııi müdürü Haıti Ga
lip hey oradan Tzmire dönıcek 
n burada iki gün kaldıktan 

ıonrn Ankııraya gıcleceklir. 

Müteba1111lar heyetı Aydın· 

dııı ıonra lıpartaya, oradan da 
mubttlit ınıutakalarında tetkıka· 
tını genişleterek Erganiy• gide· 
cektı r. 

Ergani bakır madenlerıode 

yapılan kttifler, madenlerin i•
letilme i•il• alillı:adardır. iktisat 
Vekilı Oelii.I htyin de Jzmirdeu 
eoura Erıaniye bir 1eyabat ya 
pacajtı bab•r alrnmı,ıır. --~ 

El~HA.llBA. ı. 
MILLJ KU1UPHANE Sl~EMASI 

Birbirınden zenııın proııramlarile yeni 
karıılamaktadır. Bugün 

mınsimi 

1-Viyana Hasreti 
Fransızca sözlü ve ıarkılı atk ve musıki filmi 

Oyoiyanlar: SARI MARITZA ve HERBERT MARCHALL 

2 -Solmuş Güller 
ilahi Te kudretli san'at per.sı GRETA GARBO'nun 

, ------- Orijinal bir eserı 
Bu haf taya nıahsus Seans Saatlerı 

Solmuş güller : 16 18 30 ve 21 de 
Viyana hasreti: 14 45 17 15 19 46 ve 22 15 
Pertembe günü 13 30 ve 16 da taleba seanıı, 

ııiioü 13 :so da illYe seanıı. 

Tiirkıye'ıle yalnız alım yap IRyı vPrıı-i taıbına mahal yok ııı ve 83 iincü maddeei de Tür
ınak üzere ıuli~aseselerin kazan9 tur. Ancak bu mües&ede:er, Teş- kıyede yerleşmiş olmıyan miies 
vergıa lıakkındr• •ılfıyetlere ali· "ıki S:ınııyi Kanuonnun birincı se~qlere be,Ja"a rııbHt tezkeresi 
deki ıaınını ~iinderilınişlir: ıuaddeıinde tarif edilPn şekilde nrilecej!ini tasrıh eylem · ~tir. 

1 - TiirkıyeJe bu buıu•an bır Sınai müeıuıe TÜoude gıti· Kanonun im hükümlerine 
temini için şu he kü,ııt n dt'po rir ve mübayaa ettikleı i mallRrı ı:öre hizmet erbabının ve :i ünoü 
ve ın:ıj!azalar tedarik etmek ıa bn mii&11e111de şekli abua kRllıe mııddo vergiden ıniiıteena olduk· 
retıle yerleşme, derek ıbraç edtrler nya eatın lıırı zikredilen ~şbaa ve müıısse. 

2-Türkiyedeki mübayaatını aldıkları malı, l<ısınen Jiiıkıye. satın ve 80 inci maddede karne 
mahsul mıntııkalarıaa moayyen de de &atarlar ı~e bu takdırde alacaklıu ı giis!Milmış olanların 
zamanlarda 1eyyıır memur gön- kanonun 2 nci maddui hükmü bııricınde kalan bilftınnm mlikel. 
dermek ıaretıl• ıcra, d 3 bilıne girerler ve 0 ıuretle !etlerin ruhsat teY.kereıi almK-

3 - Türkiyed• bir komiı nrgiye tabi tutulurlar. ları lazımgelmektedir. 
yoncu marıfetile fe bir komiı- Üçüncü tarzda, ynui Türki .Mevzuababı müe11Heler Tür· 
yon ıuukabılınde ınahayaa ıare yede tedarik ettılı:leri bir kcnıiı· kıyedeki alım tarzlarına göre: 
tıle üç ~ekılde teıı.ıhnr edebilır 1 - Şobe haliııde icrRyı fa. 

v yonno marıfıtıle, möbayaat icra 
Hunlardan birinci ve ikinci aliyet ettıkleri takdirde, 11oai ettikleri takdirde, bu komıayon-

tarzda yapılan m11bayaal11r mü• 
ease11ce roHn yapılmış demek 
oloc~ıtındllo, bu müesıeıeler mü
b,.yaa dolayiıile Tiirkiyede 111· 
ıe,mı' ecnebi müeııeHler gibi 
Tergi tuhına mah•I olmayıp, 

her ıki halde de muhayaa ile 
m•'l::al olan memur n müılab 

deml•ri, kanunun nmomi büküm· 
lııri dairuınde aldıkları par,.lar 
iizerinden nrgi ıle teklıt etmek 
icap ~der. 

Bırinci tarzda Ttirkiyede şu
be açan d•po, ınagaza n ıair 

salııt tesıeat vücude getiren mü 
eHneler, Türkiyede mubayaa 
ettıkleri mnaddı barıdnrda yal-
nız depo etmek nvıı bazı tütün 
şirketlnrinde olduğa gibi, tütün, 
eanı<yı eevkte bozolmaınaeını te 

malıiyette bir t•oebbüı icra et· oo a dığı komiıyoo üzerındeıı 
miyorlar iıe kanonun 83 üncü 

1'11 7 ııcı maddeni• birıııcı fıkr" 
maddeıi mncibince kendılerine 

ıına ltbalen vergiye tabi tntul- heda•a ruhaat tezkereMi Terilmeai 
ınak iktiza eder. Bu komiıyoıı- şayet Türkiy•de yerleşmiş uyıl· 
conurı b"lı:ikf veya biikmi bir ŞI· malarıoı icap ettirııcek şekilde 
bıı oluıuı ve 1alnııı bu mö11seae 11nai teıiaat Yüonda getirwi,ler 
namı b111abı•a miibayaat iora et- işe bu tııkdirdı 82 iuoi madde· 
m11i veya muhtelif miioHedele nıu A fıkraaı hükmüne teTfi· 
rin komııyoııooloj?unu deruhte karı yirmı beş liralık rabaat tez· 
etmiş balunmaaı vazıyeti degı,. kere~i almaları lilzıuı geiir. 
tiremiyeeeği gibi mubayaa "ıtiğı 2 - Seyyar memur veya 
ınalların bedeline sarfedılmek memurlar Taeıtaaile mubayaa 
üzere, ecnebi mii111seıeıhn nl\kit yapıldığı takdirde, bunlar biz. 
nya banka krediıi almıuı da met erbabı oldaklarından rab
müHıesenin memura •aziyetine aat tezkeresi almalarına lüzum 
girmHi1ti icap ettirmez. yoktur. 

Bu iiç tekilde, Türkiyeıla alıw :l - Mubayaa bir koruiı-

yapmakla iotigal eden müe•seee yoncu vaııtuil~ yapılmakta 

lerin robıat Te onnn tezkeresi 11e bıı lıomiıyoncu keza 82 nci 
minen yaprakların tıkıifi, 9ürük almak ınecbnri1etindo olup ol- m•ddanin A fıkraH hükınii da 
n bozukların ııyıklanmuı, ma madıkları da bazı mahallerden ırHinde yirmi bıt liralık ltir 
im cinı cioı halya baltne g"tl· sorulmaktadır. rnbnt tezkereıi almak mecbu· 
rılme11 gibi, ıınai mabıyet ar- K"zaoç Vıırgiıl kananurııııı riyetindedır. 
zetmıyen T• yalnız bir tertip 79 uncu madde@ı bu kıınurılıı Memlekette yalnız alım yap. 
n tunifteıı ibaret ol"o bir ame· nrgiclea müıteıoa tuıulanlardan makla me,gul olan ecnebi mii· 
!iyeye ırıbi ıutmaktıın ba,ka ve hizmet erbabı ile lrarııe al· 111111eler hakkında bu dairede 
ıınKl v• 1111fıyı ,eklinde bir malan Uizımgelenler:leıı maada muamele ifaaı ve kfıfi uüıbala· 
te,ebbüı icra etmezler iH bun• bütün mükelleflerin rahaat tez· rınıo mlilhakata da inali te
laıx alım ile ittig11llerind11n do. kere1i almaga mıobnr oldukları· m•nıti olunur. 

Feci Bir Kaza 
Bir Zavallı Kamyondan 

Düşerek öl~ü 

Belediye lr .. tihabatı 
Dahiliye Vekaleti Neticelerin 

Acele Bildirilmesini istiyor 
Diin aabab Seferibıaar-lzruir Belediyeler intılıabatınclaıı yapılan ıtıraı-.ların •ayıaı. 

yolu ii7.erinde f•ci bir kamyon alınacak neticelerin mümkün ol- 5 - MaLkemey• ve b:lldm-
k8Zaıı oldu . Sofeıibiaardan İz· dugu ı..adar ıüratle bildirilmesi lige yapılan itirazların uyuı. 
ruiro gelmek iizere hareket eden Dahiliye Vekaletine• Tilayetıen 6 - Iotılıabın kaç giinde ya-
10 çu'l'lll üzüm yüklü ve öç yol· iıtenrui~lir. Banan içıo hazırla · pıldığı. 
cuyu hamil bııluoan kanıyon nacak raporlara fD noktalar ili' 7 - h'.aç rey atıldığı. 
Ulamıo kahYeıı önünden geçer· n edilecektir. 8 _ Ka~ reyıo aıulıüz alıl· 
kto kawyon içinde bulanan kam• ı _ Belediye ıınırları içi11de dığı. 
yon 111bibi otuz ya,ıarında Salih belediye asa nıubınıı eıaa to. 9 _ yedek hariç, kaç aza 
ıfendı kalıTeye bir bot fıç11ı •t· tolan nüfuı miktarı. HÇildijti. 
mak iıterkeıı münzeneıiui kay- 2 _ Belediye intıhap bak- Uo ıuallen cevap ur ildik· 
bıderek dütınü• ve ba,ından l•h· l 1 ten ıoor• belediye meoliein• aza kını haiz o ao arın uyuı. 
likeli ınrettı yaralanmı,ıır. 3 _ lııtibap olunmak bak- olarak .. çilenlerio tabıil der•· 

Yaralı mem lelı et baıtaneıi n• 
kını haiz olanların aayıaı. celııri de raporda bebemıh1'1 glia• 

diyeye a it düşünce ve kana~t· 
larını ortaya atarak müntebıp• 
!ere kendilerini tanıtmağı, ~
kirlerini beğendirmeği istiyebı· 
liriz Halkımızın namzetler üze· 
rinde tetkikler yapmaları, İf 
kabiliyetlerini araştırarak rey• 
lerini ooa göre kullanmaları 
gayet tabiidir. Bunlar intih•P 
mücadelelerinin şaşmıyan sey~· 
leridir. Bizim şimdiden sezdiği' 
miz bu mücadelenin rejime layık 
bir alaka ile caulandırılacağıdıt: 
Mücadele ne kadar hararetlı 
oıur reye iştirak edenlerin ade· 
di ne kadar fazla bulunur•• 
bundan en fazla memnun kala· 
cak Demokrasi aşıklarıdır Sa· 
mımı cumhuriyetçiler rejiııı~ 
kuvvetini intihabat itlerine bal· 
kın göstereceği alika ve bas· 
sasiyetile de ölçebilir. Çünkiİ 
milli lakimiyet halkın reylerile 
vücut ve kuvvet bulmaktadır: 
Unümüıde bir imtihan devret1 

açılmıştır'. Bundan hakkile isti· 
fade etmeği bileceğimizde şüp· 
he yoktur. 

Ianıall :F.l:ak.ki 

Asarı Atika 
işleri 

İzmir ve baTalı•i aaar atilı:I 
muhipler cemiyeti idarıı heytli 
dün öğleden ıoııra Vali Kazılll 

paoanın riyueli eltında topla•· 
mı,tır. 

Bo toplantula cemiye&i ar 
kadar eden bazı i,ter etrafınd• 
müzakeratta bolunolmntlor. 

Raika 
ı,.ı muamele 

Edilmelidir 
Vilayet makamından mülhakat• 
Tı daire müdürlüklerine göod•' 
rilın bir tamimde bazı kü9nlı: 
memurların miiracaat aabipieri· 
ne iyi muamele etmiyerek aenıl 
cenp verdikleri n bııtlarınd•ll 

saTdukları bildirilmit n ballı:• 

iyi muaıııııle ııdılmeıi, işlerioill 
kabil olduğa kadar acele bitİ' 
rılmesi isteouıittir. 

Mezuniyet imtihanlarında 
Dlu:vatta.k Olamı· 

J'an Talebeler 
Liu n Urla mekt~plıırde Ef' 

HU m~zaniyet imtibanlarınd• 
movaf!ak olıınııyan talebeden lı•· 

zıları Maıuif VekAletine mür•· 
oaatla imtihan eHakının yeai• 
den telkilı:ini iıteuıişlerdir. M11-
arlf Vel.ı\leti, bıı 11ney• mabın• 
olmak üzere bn müracaatlıuıll 

kabolünii munfık ı,:örmü~tür. 
kalılırılmı••• da öç 11at ıonra t 1 . terı·ıecıoktir. 

4. - ntihap encümen erıne 
öımii,tiir. Sovyetler Ve 
Mahmut Esat B. ödemiş beledi- j işçiler 935 Panayırı 

ı.sta~bula Gidiyo~ . · yesin•n borcu .&le,-;,~41~1 T:~hat sovyetı_ıır'.n 935 tamir .ea.-~ 
Hır muddettınberı ~ebrımız- Ödemi' bılediyNınlu eıki P J' . yırına da ı~tırak edecekleri ha 

d k 1 1 · b' HılkRpınsr Şl\ya.k laltrıka1t•· . .. . . - . i• a bn!nnma tao ,.. zmır mı o borcondl\D dolayı .Zıraat ban- .. . k d k 1 b berı uzerıoı bıledıye reıaıDJ 
. . , 1 - da ı,ı ter e ere ça ışma Hr il· S 1. h b f d S 'f' ıu eab•k adlıye nkılı "ahmol kas ilı belediye araeınJa hır . . . . . .

1 
Behçet 11 ı ey tara ııı AD o 

. .. ı tıaını ıblald .. u mazııun •tçı n· . J 0 l k ıo• Eıat beyın buıuu Egı Taporile aola•uıa yapılmı~tır. Ödemiş T yetlerıo ıımır eoııra ooao. 
1 . b ., den Refet A bdurrahmaa, •- k k" kk"" ııı• ıtınbala gıdecejtı ha er alın- bılııli eııi her Hae güwrük ""' . l ' . ,. . SH· ıoaa aşağıda ıda ı t•~ · urııa 

Merkez intihap 
En etmeninde 

Y cıttın, brahım, .IS ıyaııı ve .. d .1 . ti 
b' . a b gon erı mı, r: 

rıdatının ıeıuııı •o on ıo ieyman ıfeadilır hakkında H· • Sov et Soı aliıt lttibad~ 
liraıını kartılık göıtermi,tir. bıt11011 yapıl:ou t11lıkık>1t nrakı Y y .. ' 

93
5 

934. 11uui ilk öç aylık hi11eı\en ilk tabkıkatın a9ılma11 kararlle Oıımbnrtyıtlııri Hükil.mıtıo_ın. " 
:H61 lira borç ödemekle ayrıl cumhuriyet müddeiamamlligiıı· Yılı Panayırımıza da ıştıra 

d •• üçüncü müıtantikli"e Ttril- edecı"ini vilayet yiikHk mak"' ıııı,tır. " ı; 

Amerikan. B'.onso- .ını,ti r mından Öj:\rtndilr. Panayırıoıt• 
Kibrit Fiatı hakkında göıterilen yük11k alii' 

lo•a. Değişiyor '.l'etriuieYnlin ılk günöndn kaya bilh1111a arzı tııt•kkiir edtı' 
IŞebrimi:ı .Aın~rikaıı OAneral itiharen kiiçiik kwtu kibritler rim efı•dim p•lv derin aaygıl•' 

konıoloılagaua Miıtu LeTiı 50 para, bliyiik kutular allmı• rııala. 
iıminde bir ulıo tayıu edıldi~i paraya perakende olarllk •atıl -

l:leledıye mer-ku intıhap en· 
ciimıni diin öj!leden aonn I>r. 
Hebçet Salılı beyin riyueti ııl · 

tında ıuu .. 11ine de"aıu eylemi•· 
tir. Behçet Salıb hey akşamı 

doğru da Kart1yakayıı ciderek 
Kııır,ıyalı:a intibıp ııucünıe•inin 

911lı,maaın«l• buır lıoluomu tur. b.aber .alıomı•tır. m•ta ba,ıanaoaktır_ 
Dr. B•hçet Salih 

lunlr B•letllye Reisi 
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":c'u:rkçeye c;:evıren. : .Aıi şevk.e"t Şehir Namına Murahhaslara Bu Komisyona Ze.Ki 
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d 

ll •U < l,ad"' l '.rn'a ı .. ,,., .ı.h ·: 5 - huu. ,. """' •lm•ğ• mec· Bir Ziyafet Verildi Mesut B. Riyaset Etti-. 
1akla~tı. trnrıyeıım yok... Muhittin Bey Kısa Bir Nutuk SöJ'ledi ~-.,:,-"• • • • 

- Hnydi canım biraz mu- - Sen bilinin... lstanbul, 25 (A.A) - Be!e- dostane bir hal çaresi olarak Bazı uf ak tadılatlar nıhayı proje 
hakeınenı yokla .. Diişiirı, iyıce - Ne dt"ıuek iılİ) oı eıın'1 diye Reisi Muhiddın B. bu ak kullanmak beşeri asaletin en K b J Ol d 
düı,ı iin . Hu ılefn oınnzlaı ını kaldıra şam Tokatlivan Otelinde bir yüksek misali olarak tecelli et· 8 U UD U 

Oan h11 Çl'lııtııin iı; oyııııtarı rak cevap nr:lı: ziyafet vermiş ve ziyafetin so- mektedir. 
büıiine tuınhnuştu . ~ntlıtıın - Hu da hllna aıt... nunda aşağıdaki nutku söyle Bu2'ün sulh uğrunda Lahey 

f ıtnnbııl, 25 (A.A } - l'ar 
lamentolar birli1?111111 sılah11:l.lıuı 1 

günü uat 18 de top lanacaklar· 
dır. 

•t•ı:lı güzleri bı r mıknaııı ~ıbı miştir: hüküm mahkemesi ile MJiletler " ma l'e emniret mohtelit koıuiı 
onn çekiyordu Set;Rizlık oldn . Saniyeler bir- cemiyeti gibi müesseseler yük-

1935 Brüksel Konferansı Jçln 

- Kimdı hu kaılın1 J{inıdi biri ardwca yoldugtt karışıyordo. sek heyetinizin bu uzun mesa· 
b kadar ı uhuna nilfn~ edın, Oan içitıı ii1.en bir . ııAI sordu: isinden dog· an ve beşerin vicda-

yonu busabah uat dokuzda içti-

ma etıııi.,tir. HidıJtin Türk grn· 
hono I~dirnı mıh'nın ,., grup 

htanbn!, :!4 (A.A) - Diin 
umumi ıçtimad.111 ıonra parla· 

bayalioı altÜlt eden bn kadın, - N ewbaun'den hana tele- nmı tahrik ue ikay eden asil 
J amumi katibi Zekı Meı'at her 

kimdi7 forı edeu sen miyı1in1 fikirlerin mahsulü oldug· una şüp · 

mentolar hi rligı Kon1eyi toplan

mıştır. Bu içtimada I.taolınl 

konferaıuı ile 1935 te Brükıelde Bulamıyordo. İçten bir - Elbette ki hf'n<lııu. be yoktur. iki büyük cihanın 
tcmaıl eylemiştir. 

Komiayon geçen nieanda Oı-
İ•tıkle onu tanımaya çalı~ııgı - Şo halde si>yle bakAlım. birlectig·i noktada muhtelif me· toplanacl\k 31 ııci koııferarıı Ara-"' nevrede hnzırlnııan ıunkarrera-
haİde tauıyaınıyoı<lu . Bt1lk1 Nıden hn ktıtlar ııok ısrnrla denhıetlerio inkişafma hadim aındaki müddet için kon•ey re•ı· 

._ J tın ilk projeltırinı on hir t•l-
tnTaletinin ihtışamı, Ti.icodııııP-n Xt-whaTerı'e gitmemi ı ıi1orılnıı. olan lstanbul şehri bukadar in· ligi intihabı yapılıuıt Te ,imdıki 

kık6 tfıbi tutmuş VO hazı n(ak 
yıllarca ıonrn bir kat uaba Sonra ~n karım ofllu!!uııu iıldıa sani ve tarihi bir hizmeti kcn rei• .M. Boa ıeonnıı yerine Bel-

tadılfıtlR nı lıai projaleri kah11 I 
güzollışon ahengi, güzlerıııirı eılen kad.n da kim oluyor ba- dısioe gaye edinen bu yüksek 9ika rrrobu reiıi .M. Oarton De 

eyJomi,tir. rı 
kiıılerini tophya toplıya ço~alao kalıın1 beyetin.zin müzakerelerine sah Viat reiali~e ıeçllmi tir. Kon tty 

Molıtelit komi yonca huf!iirı 
aloTİ onu ba,ırn hir mablfik, .:'\tatya şn~ırmı~tı. H.onl;sız hir ne o'.makla derin bir iftihar ayni zamanda ııizamname muoi-

ıon şekil kararla,tırılırn nihai 
tanınmaz bir mahluk haline ıeıle ıorılu: duymaktadır. Bu şerefli vazı· . · 1 k bine~ "'llJ>ılııcak ı c ra komıteei prn,Je er yarın ·ı umumi içtima- J 

koymu,ıu. - Gerçek kf"şfetleıııedın mı1 feyi sizin yüksek ünlü ve değer· larırı meTzannu teşkil edecektir. azalıı?ı intibahı bı~kkında preıui 
Oan aozrnı ıfade eden bir J{arıın yok kf. •. Hen hıtyatıa lerioi.ıe layık olacak surette ifa Komisyonların Toplantııı olarak müddeti biten H.omarıya 

tarzda kollarını yaıılarına bı- nlerıtnil!o d4'j?il'ıın. de edebilmek için tabiatın en ltıfonbnl 25 ( A. A ) _ Bir meh'o an rei i 1\1. :';"v anonun 

?aktı. Ba,ını eğdi. Hn pnrlak !i\htya, karşıeındllki adırnuıı Mufuttin bey lstanbul ı•alisi . büyük dıkkat ve itina ile be- çok murahhu heyetlerin tal•hi yeriıı8 birlige Lebıatan grubn 
9ebreye daha fazla hakmaga ıçini ilaha iyi oknmak için gi>z- Parlamento'ar Birlığinin otu zenmek bütün cömertliğinin bah- iizenne kooferaııı programında reiıi Dr. SaTenhcrzın uamz tli. 
eeaarflti kalmamıştı. Fakat )erine d0lıa dıkkatln baktı. zuncu konferansı müna.:ebetile şettıği bu guzel şehir inkılapçı bazı tadılat yapılnıır ve 30 Ji~J- 1tiai teklife karar -..ermi~tir. 

içinden biitün t11irlıre mııka· - Öyle mi ırnıııı~ııı! size ko larmı ümit V\! sevgi ile ve Hiyik Türkiyenin bütün um hll paımr giinü toplanınau ıııa· Müzeleri ve A11a· 
~eınet ıdıcık bir kuvut diJi- - Giiıııl•ltk e~lıııcılim, &f'I' açan Istanbul şehrinin se am ve delerıne tamamen uygun olan k:ırrer komiıyoııların içtimaları so/yayı gezdiler 
Yorda. ıüze~tlerı m oldu. 1( iit:ıi k u ge- saygılarını uzetmekle bahtiya mesa ı nizin muhtaç olduğu en Qarşamha n Por~eınbı giiııleri- l ıttrn hnl, 2 5 ( A. A ) - Parla· 

~'anrırn beni dalın aoı çici maceral ıu •. Hep .. 1 hıı kaılar . 11 rım .. . lnsanlar.a v~rilece~ en gü müsnıt muhit tem'n ve en sa· ne alınmıştır. Bu ıuretle ınali ınentolar birlill'i koııferanıındaki 
tecröbel.re rlü~ürıııe •• Kar~111111Jaki ı,aılıııın aıuızııı zel bır eser o duguna şuphe bu mimi hava)ı yaratmak hususun · n iktıea ıli meıolelu komi yonu ınurablıas b•yetlcr :i z.'.i ı ba~ün 

Genç kadın bn ruhi zaafı aapurı kes.ıldiı'tırıi, •dil ren"in·1 ... lunmıyan sulhun davası uğrun d k" t " . h' . . . Ç rşaınua sabahı saat 9,30 dıı ii:?leden ıonrn mılımnrıd rlarının 
,.. .... ,, uv a ı gayre ınızi ıssettıreceğını 

yakıcı ki dudaklarıııdan vtt raııaklarırı- da asi 'ane gafretinizin dünya ve bu suretle mühim vazifenizi asli lwıniıyon iJo ırklar Ye uıiiı1 refaknt inde olarak ınii zoleri, Aya· aıılamıttı. Seıine eeki 

fiddet y rine tatlıhk ,. rıueıt d ı. k 11 medeniye t i muvacehesindeki kıy lem le keler komisyonu ayn ! gün ımlyai ı Te d1 1ter hRzı cnınıleri 
b an ııanm ~cı · ı t ı~ıııı faı ketıuı- ko!aylaştıracağınızı ümit etmek - - .; " 

ıindir 1ırek deTam nııı: met ve ehemmiyetini huzurunuz t . aat 1 d" s ı yaı;i konıı yon ıle zıyaıet etmi~ler '\"6 'elı ı rd gc . göz) rinin alnini içine 

nııge çalışara ıordu: - Tek hır kaıım v.ır •. O ıla 

diin nikithııı11z yapıhı.ıı kaJıni}ır. 

da uzun boylu ızah etm~ yerin eyım d 
k l d b ıçtımai komı yon da par l'mhe z ı ntı yapını 1 r ır 

de o'mıyan bir cesaret sayıyo Müş ü mesainiz en eşeri- • • • • • 
-- Oan Vnrol, Sormiyodaki 

küçük do tunu anotta mo' Rezan'J.O baı ı ra.;ı Ottnııı J a Jp 
rum yet için '1e beynelmilel beşeri · 

Bu aşk s11i natı I bir kod acıaıııı artırıuı. tı.. 
Mümessilleri !datile milfet yet için yeni abideler ve mües 

leria mukadderahna istikamet scsele:r doğmasını tcmcon~cr 
vermek hususunda haiz olduğu ken kadehimi yüksek heyetini 

ouz çok geuiş salfıhiyetleri mil- zin büyük şerefJerine kaldırır 
Jetler arasında akıbeti vahim ve muhterem şahıslarınıza men· 

retle pırdoleri yırtmıştı. Oan - Karım o ... 

artık kartısındaki kadını tanı- Malya kabi pırn;lllıı.nmı~ ola· 

- 8111, yeter arı ık ıuı · · olabilecek ihtilaflarla tanışma, sup o:duğunuz milJeUeri bir ke· 

Oan ha içten ~eltııı ıcsteıı fikir teatisi ve anla~ma yolu ile re daha selamlarım. 

rak ba~ırdı: 
yordu. Hım de çok yakında 

içli ~itli bir alakayla tanıyor

du. 
titrerni - ti uııki •• Kaı~ıı.ıırıda du 

••• ~·:;:·:::. b·.::.~:.'· ı'::i::~0 .. 11• IF ahrcttin Paşanın Riya-
- Mafya, llıye ba~ırdı· 

G•n9 kadın dogroltla. Derin 
kAbnıtan, unutnlmnş olmanın 

jzdirkbındnn kurtnlmu~ ~ihi mani olmal 111tıyeıı ı n mıy<liıı' 

setindeki Ask~ri Heyet dotruldo: 
- ..ı.:~ıbayet... Nıhayıt lıula · 

bildin ... 
Oan hayrıth• ıordu: 

- Sen Mat1a11n ... Matrl'l de· 

til mi' 
Küçük bir iıim bütün Tiiou· 

dana anlatılmaz hir heyecan 

'Yermi,ti. 
- .Matya.. Kimaeıizlik, ıe 

falet giialerlnin, co9kuo delıkan· 

hlık günlerioın ıngi Te heye· 
cau ortağı Matya.. Genç kızlı. 

eı•ın henüz a çılmagl\ çah,an 
çi9ekltrıni biç kıekanmadan cö
IDertçe k~11d111110 vereıı .l\latya ... 

Sook 'ünlerde hakımıız T}ica
duııu koynunda nyutan .Matya •. 

l•t• tam oıı yıl üııce l\huil 
ya kaldırımlarını.la tı.n.dıgı ~•n9 
kızın o giinkii ıılolıctinı hatır. 

hyordo. Bu kadar yakıcı giizel 

clıgiJdi amma yıue hu kadındı. 
O güzelhgın olgunla.an var

lığıydı . x. kadar <;ok uıgış · 

mlştı •. 
Hatırhyordu : O znıırnn Mat 

ya çocuk di>necık yaşta, •ene; kız

lıga hıııliz gırnıek üzerıydı. 

.Matyaıııu ıuısındekı aııi deği. 

'iklık olma aydı üan daha uzun 
z11man o g ii ukti hayatının pano

ramaımu seyretnıej:te dalacaktı. 

:\latynııııı gözlerirıı yıne ııki 

kuıdar nleT çi;knıü,tii. Oaıı varola 

kiiık\inlügünii, ıgbırarını, lıatta 

kinrni ifıld eden bir tarzda hi· 

tap ıttı : 

- Y edı gün verılen 

lli9in ıtaat etmedin' 
Bo ıeıt• güçlükle :ıı.:aptedileo 

hir 'iddıt Tardı. O kadar ki Oa· 

"• da tanı c1eği~ti. Hmumete 

""tJ' '• mukabele ettı: 

Söyle aeıı mirclin?. 

Bir <lişi kaplan gihi fnırau 
•tnıi,tı: 

- E.-et beııdi m. Fakat Oan 

Varol 'unu iyice lıilki ilk da

ntimt icabet etmiı: olaaydıo 

Salı Günü Irana Gidiyor 

bu ak~am ziııci riıı ~sı ri olarak 

burada hulunınıyacaktın. 

lııtanbul, 26 (Hoıuıi) - İran 
ile A f.,Aniıtan arn ıuclı\ki hudut 
ıbtilatının halli için Türkiyenin 

hakeınligi kabul edılmi,ti. Hü 

- Gözleı·ile a1m~ uatı takip kfımetiıniz ihtilfıfı mocip olan 

ederek: idJiaları mnlrnllindtıı dinlımflk Te 

ttttkık eylımık iizere onlu mü. 
fettiı:f Fabrıttin paşanın riya11-
tınde a1keri hir heyet gönJer
ınege karar nrmi,ti r. Bu bey ot 

üniiınliıdeki Salı günii Irana mii
tı.-eccıhen şf'hrıınızden ayrıla

caktır. 

- Yahut tA poliıin •• . ......... . 
Oau kaılıııın hakıflarını ta 

kip ıtmı ti. 

Hüyük l!trnltn kadranı on bi· 

ri be~ gıçtigıni gUıtıriyordu .. 

- Sonu Vaı --

Dil Bayramı . 
htanbul, 26 (Hoıaıi) 

Dil bayramı HalkeTınJe içli 

tezahüratla kntlnlandı. 

~ 
TAYYARE SiNEMASI 

• • 
BUGU~ 

2 fl·ını hı·rden· HlJLYALl DUDAKLAR (Melo) 
• KADJN POLiS OLUNCA 

Geçen sene Fransada yapılan fiJmler Arasında müstesna 

bir mevki kazanan ve büyük Fransız sinema yıldızı VIK· 
10R rRANCES ile dilber yıldız GABY MORLAY ve 
PlERRE BLANCHAR'ın temsil ettikleri aşk filmi 

HULYALI DUDAKLAR (MELO) 

Tamamen Fransızca sözlüdür 
Bu fılmde Parisin en yüksek muzisyenlerioin verdikleri 

bir konser de dinliyeceksiniz. 

KADIN POLiS OLUNCA 
Şarkılı. danslı, fevkalade bir komedı 

SEANS SAATLARI : 
Her gUn: 15, 17, 19, 21,15 
Ouma günii: 13 te ilan ıeanıı 

----------
Perşembe ~ünü: 13 ve 15 te mektepliler aeanaı 
Gecttleri Gözelyahya otoböıler tenıin edilmittir. 

Kütahya da 
Geniş Bir Bulvar 
Ve Şehir Stadı 
Kütahya, 25 (A A) - J.ıae 

yoola tehir ara11nda yapılwap;a 

ha9lana11 25 metre geni,lığiodeki 

halTarın n 'ebir stadının toprak 
düzeltme i,J.,ri denm edıyor. 

Şıııhir mtcliıin<le bazı mühim 
oadtlelırle hoj?day pazarının nl\k-

ledileoeği yırt çıkan .Yollar go· 
nişleti ıı yor. 

Elazizde !f ii.fa.s 
Sayımı 

Ei:lziz, 25 (A.A) - Vilayetin 
Pertek kazaaında niifuı sarımı 

tecrübeleri yapılmı,tır. Kazı&da 
iıtatıatik amnm müdürü Oelal 

bey, Tali Ted ik Sırrı bey, on 
kazanın kaymakamları Te n:ıhl-

y• ıniidiirleri bazu bnlunıııu" · 
lardır. Ü•H'U bey aa n ııı h:di k ı ıı
<la bjr dtt konfekao... \°" e ı ıııı ş lı r. 

Nafia ve Ziıraat ve
killer;. d ·· ndüler 
Ankara, ~. , , \ . A ) - Nafı a 

Tekili .Ali, Z ıı ı l L Tekili mıılı 

liı beyler hu ~iııı ~ehrimizı clön

ınütler 'f6 iıtaıyonda TekUetler 

ork4aı Te birçok znat tar fm· 

uall kartııılanmıştır. 

Parlamentolar Konferansında 
Gazi Hazretlerinin Telgrafı Hararetle 

Alkışlandı - Macarların Teklifi 
ls t aııbal, 2G ( Huıu i ) - Par· olıııınııı\'ıur • . Macar wnrahh •· 

lameutolar konferarııı bugün lan mncut moı'llıedel rin taclıli 

heyeti umamiye halinde toplan- etrafında nutuk ıra • eyleıniışloı• 

mı~tır. Oe l af'niıı kii~allını müto- dir . .Netıcede ikomısyonıın ha zır 

akıp Gazi lıa:zretlerıuin telgrafı ladıgı karıtr ıar tı kabul edıl

olrnnmu' u harareti• alkı,ıan- miştır. 

mı,tır. • b"'ran ız ıunrnbhaaları bagiin 

Miiteakiben i l ftlıaı:tlanına m - fakıim abideainı zı nrnt eder k 
1elesı ınüzakıu Ttı münakaşa Ahideye çelenk koydolıu. ....... 

Buğday lhracatım:tz 

Hariçten Yüksek Fiatle 
istekler Coialdı 

Kemal Zaim B. ihracata Tahsis 
Edilecek Stokun Tükenecegini Söyledi 

Ankara, 26 ( Hususi ) - Buğdaylarımıza hariçten istek ÇO· 

ğaldı. Ziraat Bankası Umum Müdürü Kemal Zaim bey bu mü• 
nasbetle beyan; tında buğday satışlarımızın son günlerde hayli 
çoğaldığını, yüksek fiatlere buğday almak istiycn teklifler kar· 

şısında kaldıklannı söylemişler ve şunu ilave etmişlerdir: 
" Belki aldığımız tekliflerin çokluğu karşısında ihracata tah

ais edebileceğimiz ıtoklar tükenecek ve bir gün ihracat için kafi 

miktar buğday bulamıyacağız. ,, 

Afyon Karteli 
Yeniden Türk - Yugoslav Murah
haslarına Bazı Teklifler Yap~• 
lataıılıııl 26 (Hnsuıi) - Uyu~tarncu maddeler inhıımrı umum 

müdürü Afi Sami Bey A nupa 1eyahatıncle afyon karteli ile no

Jaemağ!l munffak olamadan avdet ı lemi ti. Bu defa kart l Türk 

- Yago•lnvyıı murahhaslara ile tekrnr tenıalll golm k için yeni 

lc>klıfltr yapıııı . lır 

Da. e 
fstanbuia Hare et Ettiler ismet 
li>ş. Tarafından Teşyi Olundu , r 

Ankara, 26 ( liuaaıi ) - Hahiliye Vekili Şiikrii Kaya ' ıh-
hiye Vekili Refik beyler bugün akşaııı trınile tltanbnlft lı • ı tet 
ettiler. lıtuyonda Ba,'ftkil lstnet P•••, cli~er Ttkillır, t u ,ı, u:ilar 

ye hır iki Ttkalet •rkanı tarafından teşyi olundular. 



>.ı.•ul • & l'ent Allr 

Kral Aleksandr Londral Sar Polisi için 
Yazan.; ~eh:l.a .A.r:l.1' 

Mai üniformalı Fr~nsız Bölüğü Çizme- da Haraı:._et!_.e Bekleniyor lsviçre~~n ... Polis Celbin~ ~ederal 
lerini Takırdatarak Önlerinden Geçti lngilizler Roma ve Belgrat'ı Hu~~~et Muhalıftır 

l::ıi:& Yadedıyor, mokaY• l •ıııo •ıo • · •ıı •öz'erı ıle doraladılar •. 
her şartını kahol edıyoreoooz Rab ı p Fııro: 

O, iıe biç hır şey dınleınıyor - .EYet dıyordn, Al<hıı, nrnY-
daba dnj?rıı"o, kendı iradHı, kiindeki barut u ııl:ib d • poı,.. 

kendı lrnYYeti ile yüriim•k Te rının millıoılerıo elı e geçme 
yüriitınek 11tıyorl. Harbıye ne •ınden aakınmalı. Hu .. dakı &ı l iih 

r;aretınız önoe urdıj?i ıaliibiyet- !arın YH o•phanenın V rang•l 
ler1 hala geri alamıyor Ye ona ordaıona Yerılmeaı ınühımdır. 

hıç ıfü: ı:e~iremiyor,. Beyaz Roı l arın ıçindı bulnndok -
Giizliiklli aılaın Jldcta ıinir ları ııkıtık nz ı yetten korovı< 

lenmı~tı. cak olan lın ınühıııımat>l hır k•re 
- A ldanıyonıııııız dedı Ne- (Konyı mıllıye) •1 ozıttıua yok 

ıaret "n şiddetli çar .. yı bolınnş mot. 
tor Ye bıuekele gıçmıştır. Ej?er Arlık onlar da ayaıta kalk-
gene ıtaat edılruez ıerk•şlık edi mı~lıırdı. 

Jıru, hütiin payelerın gerı alı:ıa Bn defa kıta boylu adam 
ııagını, illi illln ıdileoekl11rini gülerek elini Rahihiıı omzuna 
bildirmiftir. götürdo; 

Papu dudaklarını böktii: - Bo yakında pek koron· 
Borılar bıp koro 11kı tehdit- tola oldonoa mobterem doııo

ler .. lıillfoıler mütareke fartla- muz aankl b"r yerde, h ·r '''"' 
rının tanıomuını, Yonanlıların ( KoYayı millıyenın) koka•nna 
öaöne dıkileo (KoYayı Milliye) alıyor gıb11ınız. Haoi bo korod
nia en aa öç dört kilometre gı toya bırıu ılerıye götüritnenız 

ri çıkllmHtni iıtiyorlar .. Bngö- htmen b11şıncomıızda bizi gözet
aıdek hep yapacagız, edtıcegiz liyenler oldoj?ona bıle hökmede
diyornnos amma yine bir,.,y oekelniz gıbı gelıynr, 
yapamıyonıınos,. '8n bal böyle Hamdı bey Ö7.iin kolon" ge 
dıyam edıne .. 

- EYet ba bal dıYam edene •. 
Papaı Foro gözlerinin ozon 

çerek ıör"tl• dı~arı çılıtııar . 

Oz Demır: 
- O zerlerıoe atı im ıdı~ınıa 

boylu adama dikerek: hayret ıdıYornm! 
- O Yakıt n• olaoBgını ıiıı - Sen deli mi~in Oıı. Bhfı· 

anlamalı11nuı beyim .• Kerıdi ıİ- mıza iş çıkudın: 
•ırları içıode komandanlarına, Mai ünılormalı hır Fran~ı> 

idare adamlarına aiis geçirımi- lıölüj?ii çı?ınelerını lılkırılatl\rak 

yen bo kadar becerik•iıı, bn lııı- öalerıoden e;eçtı. 

dar aohr bir kabin• clö,melldir, Hamdı beyin tasalı b~kışla 

dıyiıcekler 'f'e ıısi ııJli~örecelıler .• 
Bo ıöz ıiae pılı ağır reliy<•r
ıa. da .... 

- Tabminlerioizde la:ıla ıle 

ri gldıyor1nnu:ı doıtom 1 .Mö•a· 
kaşa Ilı bo' 'f'alııt g•çirmiyelim. 
Ben yıırıo 1araya gıdıoefım. Da· 
aııt Pata ile ı:öröför, eı:ıi mem
nun edecek lı:ararlan ittiha• ede
rı z. Hır halde ina•ınız kı bugün 
ln~iiizlerin dılegi bi~im dılegi· 
mıze en· aygoo gelenidir. Mılli
oileri aıı:melr, ııyııoı ba1tırmak, 

hiikftmetin nöfoa Ye iradıııni ta · 
ıııtmak iıtiyoroıı, Bunun için 
her fedakli.rlıgı yapaoagız. 

lngıli:ı ordo&n kıımandanh

fı ela bi:ıe yardım etmelidir 
Anzayor (Pa,a) i•• giri,mi,tir, 
A leş bütiin Arıadolııyo aarmRk 
üzeredir, Birlıktı hareket ~der

Jek ona muakkak bu atetia içi 
oe dü,üreoegı:ı... (Cemiyetin) 

rında taıo~an at~ş• ~"ce karni 
tı11nda foalor gıbı parıldıyarak 

g~çen bölügün arkaeıııdsn 8itzıil

dü, dndakları biiküidü: Hak ıl"

dı : 
Ah boıılıu, bo .f"lıancı, 

ne idoki belınız ukcrler, l ar-
don her bncagıoı 9arıuışlar bıze 

nefeı aldırmıyorlar . . 
Ozıleoıir başını egıli, acı bır 

Hile: 
Hakl11ın .• Aaker deyınofl, 

yırtıcı ku,ıar gıbi ana toprağR 
aaldıran dü,oıaoL kan, oan, Yfl• 
rerek koYao, ko•abılen bıc Yar
lık bılırim ki. Yokaa, lıöylc gö
zümüz öniindı müıtekirre plan
ları knrarlarkttn 1111 çıkarmadan 

dınleınık dıgil, .. 
Hamdi bey gıçan bir ıırnha 

yı dıırdnrdo. Bıodılır. aoııra 11lı

l• Üzün othuzona Yorarak : 

öteden berı uoıdogu lngiliz da 
- Koca uker ! Ya een' Sen 
öyle değil mıaın' 

1 

manıluı da hizl her ıröçllikten Sanki daha Jön Qanakkalı 

k u rta raoa k tı r . . 
Yoluna lıRzırlıyacaktır. 
Papu itıHifkAr görünmek 

lüzum onu duyda: 
- Öyle olacak.. (Büyük 

Britanya) ayni ıı:nmanda bir 
lalam imparator n~oılur ... 'l'ürk· 
lere en elverışlı bir mandater 
afur., . 

,().ı •Htık tahammül f'demi
ıorek yumruklarını sıktı, şimdi

ye kadl\I'· lııı adamların yüzlerı

ııe alı;aklıır d ı yı hay kırarak tü
kiirmedıa; ı ııe hayret ediyordu. 

SanJalreaini arkaya çekti 
yerıı ,dın kalkmak iıledı. 

Hamdı hey onun kıpkırmıaı 
1nzune, kıYıloıınlar eı.çan gözle
rine lıııl.ı ııoa gerçek tın ürktü 
Hır ılelılık ~dH de yok yerto 
keııılını r ngilız zabıtuına te1lim 
tttırırıe hnnn yiiııgı yanardı .• 

Heııuorı genç yiizba91nıo ko
lıınu ıolto. 

- Dı-ıair, ıeoin taze haTa· 
ya ılıtıyaoın Yar. Bu kapalı ga· 
s ino ıınirleriui yormnş olmalı •. 
Haydı gel çıkalını.. Dedi. 

siperlerinde aldıjtııı yaraların izı 

geçmemi,tir. Hogiio gene üetü
müze çollananları :ıtmağa uğra 

tanlarla birlik itimizi rut getir
mek için değil midir ki onları 

diolımege tahammül ıttik. Gene 
onun için dtığil midir ki ... 

- 801, yAIYarırım anı. -Ha 
-ıro yerln J e degı!, yanık yüre-
gımi kor attı,ıer yakıyor, sanki 
yüzlıa~ı denınoe hep (onun ) hr
ılınclao koşmak, oooıı boyrot?ona 
hazır olılogamıı hıldirmek, gülle 
gılıi vatlamak, yıldırııu gıbi yıık
ıoak 11tiyorum . Bereket artılr 

çok bekleıoiy11ıeğim. 
- .·uııt. 

Oz oebınden bir kAgıt çı· 

kardı: 

l 1te ba . 
Emir alılım. Dedi. 

- o.ı .. mi ' 
Ne dıyorlar ' 
- Orduıoozun gerilerinde n 

itillil aııkırierinin mohafazıı,ıoda 
OIAn 11lahlarıo .,. g•çlrllm11i 
nya k ıı llaıııimaz halı ko•ııl

ma11 •. Sonra ilk fınaUa garp 
cephe1ine hareketim .. 

Ham.fi bey gülerek: 

Anlaştırlliak istiyorlar ••• 

IVal Altksand1 
Londra, 26 ( H. R ) - Yu 

gos avya Kral ve Kralıçesinin So~ 
ya Z" arelinrlen sonra Paris ve 
Londravı resmen ziyaret edece 
ği teevyüt etmektedir Loodravi 
zıyaret proğramı henüz re•men 
tespıt edi memı7 ise de Resmi 
log ı liz mehaiiliode bu ziyaretin 
büyük alaka ve memounivelle 

j kar~ı attacağı kanaatı vardır 
ı..u vcsı.e ıle İngiliz umumi ef 

karını ehemın iye le işgal eden 
orta ve cenubu şarki Avrupa 
mesele.eri hakkında Yugoslav 
ya Kra i ının ne dü1ündüğünü 

öğrenmekten haz duyacali:lardır. 

Burada bu davanın analıtarı 

lta lya - YuTOS avya müoase 
batının iyi ıe~mes nde görülmek 
tedır 

ıng !tere hertür lü taahhütlere 
g rışıne fıkr ne prensip itibarile 
a.eyntar olduğundan Avustur 
yanın istiklaıını tekeffül edemi 

yecekt,r. Buna mukabil Roma 
ve tle grat arasında bir anlat 
mayı kolaylaştırmak ve orta 
Avrupa devletlerinın an'aşmala 

rına yardım etmek suretıle bu 
gayeye hızmet edebilir, 

Bundan ötürdüür ki, Kral 
Aleksandr'ın Parısteo sonra se 
yabatıııı Londraya kadar uzat 
ması temenni olunmaktadır. 

Ameı·ikayı Heyecanla 
işgal Eden Hadiseler 

Maruf Şahsiyetlerin de isimleri 
Karışan ısl< andallar 

Amerikayı iki büyük hadise 
heyecanla işgal etmckted"r: 

1- Dokuma amelclerioin 

hala tamamen yatışmamış olan 
grevJeti •• 

hararetli oldukları görülmekte· 
dir 

2- Amerikayı ayni derede 
hassasiyetle düşündüren ve mat 
buatta heyecanlı neşriyata ve 
sile olan Elektrik Boat Kum· Yüzlıinlerce işçi hergün po 

· • :. d 1 1 k paoyasının muhtelif memleket-
lıs e musa eme erde bu unm• • 1 d . 1 ·ı . k . _ ere enız a tı gemı erı satar en 
tadır. ~merıka zabıtası buyük d • ·· b ı · il ··ı oyna ıgı şup e ı ıo ere mu • 
seferberlik güDlcrinde olduğu ıı·kt• A t hk·ı. t k · . . • . a • ır. yan a ı .. a omıs• 
gıhı askerı kunetierle takvıye yoou bu İşe vaz'ıyet ederek 
edilmek suretile grevcilerin va maruf bir çok şahsiyetlerin de 
him iğtişaşlar çıkaroıalarıoa isimleri karışan bu !!kanda! me
manı olmağa çalışıyorlar. Bil sul!erini tesbit etmektedir. 
hassa genç kızlardan müteşek· Resimlerimiz grevcilerle mü· 
kil işçi kafile'crinin arkadaşla- sademeleri ve tahkikat komisyo. 
rım greve teşvik hu5usunda çok nuou göstermektedir 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hır lıuyıuk •. Hıraz ııvel dıııledı· Hız tl• ıkı giıno Yatamaz H.a 

ğimiz 11dıımlar gerçek .Ak. bip .l!'ro Oenaplıırıoın dü~üııce· 

baş depolarını mı Jlioilerin lor inde ayni iaabıt ettiğini göı 

zalıletmek ihtimalini dütünerek termeiiyiz! Ne denin Oz' Ben 

kehanet laaladılu de11ne.. On · zaten 0 Keoeden bu baMlrı•ı ta 

lar ü9 güodın biiliin bo hamt aarlamı,tım, btr baldı ü9 göu

dıpelarını Frıuı11zlarıo moba- dan eYYl'll aaliarla lıar,ı kıyı· 

faza11o•an kaldırıp V erangel 'Of· tara geı:er işimisı göriiröa. 
da1una nrmegı ıahhiU ıtmı,. Çok göaell. lıtiıi de ayajta kalktılar ga· 

ıııııo1u t81'kadeeekler.di ki papa- - Ne ivi ' ıııraaıııda • eriten ltrdırl. ' . . ıı, ~' '·. ' . • . - S.ıı.ıı v. 

-
Hıtleı Vt Eıktimhaıbiyesı 

Bern 25 (A A) - Alman is Sar hükümet komisyonunun reyi 
tihbarat bürosu bildiriyor: i -dd t" f d S ı· · F d ı ı· · S 1. . m mu e ı zar ın a ar po ıaı-

e cra mec ısı arre po ısı . . . . . • . 
için İsviçredcn memur celbine nın takvıyesı ıçın kaydedeceııı 
bitarafhkla kabili telif görmiye kimseleri Isviçrede aramaktu 
rek Milletler cemiyeti umumi sarfınazar etmesi arzusunda bu· 
katipliğine yaptığ'ı bir tebliıide lundu~unu bildirmiştir. 

Leh Tankları 
Roman ordusunun 
manevrasına. i•ti

ri.ğ' ediyorlar 
Bükrcş, 25 (A.A) - Buraya 

L~h tank !arından bir kısmı gel
miştir Bunlar iki hafta müddet 
le Romanya ordusu ile birlikte 
manevralar yapacaktır. 

ilk nümayi~ münakalat na-
zın M. Françoviçi ve umum 
erkanı harbive reisi Ceneral 
Antencskonvn huzuru 
pılmıştır 

Leningrada 

ile ya 

D6.n Beş Balon indi 
Varşou, 2ö (.A,A) - Gor

doo Benneı musabakaaında şim
dıyt1 kndu 1200 kilomıtredeıı 
ibaret bnlııoarı ıo ozon muııfe
yi katetmiş bulunan balon Bo
lonya iamındaki Leh balonu 
olup dün Hat 16 da Helıinginlrı 
300 kilometre timali şarkiıinde 
karaya inmıştir. L•ningrad mıo
lakuına da dün be' balon in
mı,tir. Bn lt14 balondan üçiinön 
hli'l'iyıti malum degililir. 

Zeplin 
Sekizinci Seferin

den Döndil 

Kont Zeplm 
FRIEDRLCHSHAFEN, 25 (A 

A) - Kont Zeplin balonu 101 
yolcu ve 137 kilo posta ile bu 
senenin sekizinci cenup Ameri
kaaı seferinden dönmüştür 

Bir kişi daha yakalandı 
N eYjeuki, 25 (A. A) - Lıod· 

hergin çocuganuo kaiılırılma11 

nıueiıeinde Hauptman il• ınöt
ıırek oldugo ıttıhaınile Jammıı 

Boary ınkif ediimitlır. 

.Japon lmParatoro 
Felaketzedelere 10 Milyon Yen Verdi 

Japon lmpaıatoıu Sitanar .Mtclısınde 
Londra, 26 ( HR. ) - J•pon imparatoru Mıkado tayfrn fe· 

Jiketzedelerine ( 10 ) milyon Yen ianede bnlunmuştur. Bütüıı 
Japonyada feliket.ıedele~· vardıın için para top'anmaktadır. 

• ı - ı • • -- #' il 
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-i-

teş e, e likeyle, üpheyle 
Oynal"avı • 

everın •• -·-·-·· Yeıııf'lt'.? İ bb· lıl>te yerız , 

diişh nil ü m. 

Jıye Ytt ıııLayet Hoııe H.oj idareıioi 

zi y a retleri nHl «'n hA haot tim. 

Tıılı'a ıı sn kitı ynıaılılınış ol 

mak~ l ı ına ıaameıı yalnızlıktaıı 

nefret edentım . Zozo, hflnım 

için hiitiin hnrpiiııct-~ı ~iinlerı 

idı. ilk tayyareler, l•ipl:ınlar, 

monoplanlllr. Hoz~ar lrnrknıın 

Siirekı.;ız uı;ntlar •. Rıııı lıiitiln bu 

giinlen bırlıkt• tırnımı~lık. 

Çehresi çstıkıı. Dıt•etırni l•cı 

çatıkhı?ı biç dtı~iı;ımeden kahnl 

•tti. 

fena Tulu/muştum 
<;ok g1ıtçıııoden lın t n mı arı !a

dım. Zozo benim hak kımda talı· 

minımdfln fena no tlar almıştı. 
Mf'ktaplarım açık gelıııege loaş .. 
!adı. Polııler nimi nezaret al· 
tındA tutuyorlardı . Hlitün bun
lar heni nneye eiiriildıyebılır

dı? Zozonon nf*zautı t~msm ikı 
halta ıürdü. Hu aralık çok dık · 

kllta şavan ifşaata deatrH oldum. 
Hu halim u(,.tuınnn yenı tıiı Zo:;.o ietedı~i mal6rnatı top• 

kapri•i, Slıv nkının bir bııao ladıgındttn eıuın olarak do•tu M. 
ıiyeti ıoretinde telekld odıyor. l.f'H•pı'ı aıyaret eddrtk ~onlar> 
dom: •i)y lemi': 

Gran Arme'de - ('ok miihim hir oey keş-
~kşam cGran Arıntı aol.a fettım. Mnrtbe Riolıard hir ca 

ğındaki Jokarıtalardan birıııde ıostor. 

balnştuk: Salonda kalabalık yok Harp içinde böyJ., bir iddia· 
tu. Bırka9 za.bit, ka•alye1ız ka- oın hir Vıltanpeneı· ii?;erinde 

ıı1ınlar masalara dağılmışlardı yapaoaı?ı r efr11tle dolu t911r dü. 

Zo.ıo hınimle tekrar buluşmak şilntilııi1n. Almanların Nunyon · 

· f:'enı · Aaı'I' 
. 

Dil Bezeği Dün Gece Çok Canlı 
Ve Çok Heyecanlı Geçti 

''Türk Dili Yalnız Asyanın Değil 
ya Medeniyetinin Ana Dilidir '' •• u 

------------------------------.... ------------------------------Yüzlerce Münevver Gencin..&. aka. Ve BassaslJ'eti 
Türk Dılı (Hezep,-ı) dlin ıt.kşam Osmanlı denınin, saltanat eal, mani Te nazım efMherli~i 

Halknındt hararetle kntlulan· devrınin ba~ıtlannıaz ançlarından ana ynrdan her tarafında, halk 
mıştır. bırin i n d dılırniz11t gfiste rdıkleri içinde bütün zong-iliği ile yafa-

Hlllke vi alonn yiizlerce ~enç kay ı tsızlık oldagurıa, mıllıyettfl yan '.fürk dılını meydana koy· 
tııra f uıdan dold uru l ıun, ve genç en uıiibıuı ftmılıo dıl oldnltuno mnştnr. 

lerın başında Vıdı l\.azım pa,a, ılılımızın yRbanoı dıllen yaptığı Arkadaşlar, bizıle tekamül ta 
Cumhuriyet Halk f11 kaıı Reısı yarı.lıuıları ızalı eyledi. raftar11Jz. .Fakat dilimizi çok 
ı m~gat meb'nırn A •ni Doj?an B. ~lıtl\t bGy koııforanaının ıonlnrı uıl Te eıki kaynagından &lirken 
Mırn11a mah'oıo Refık Şnket H ua doğrıı ıon derece heyecanlı onıı yabancı kaynaklardan ıı

'fe hır çok giizıdeler yer aim14tır. bır baıde dedi ki: zıztılar kan9tırnuyacagız. Mil-
1\leruı ınA tam 1aat Rf'kız bu. Hu ıukAda~lnr bu fikirleri, yonları birhiri Hı a•la,tıra· 

vzzzzz;rz:gzrz.m.>.:z;.aZ2'tZ'Z~;G~(Z/!E~YL:LZZZ;&r::AZ'ZZ'ZX/Z77./7/~/Z7ZZZ7Y.:LKZZJl>ıW 

Dil Bayramı IVt.Ünasebetile · 
Büyük Türkün, büyük dili ö'müştü, 
uer'enerek toprağa gömü müştü. 
Ne yazık ki, yıne bunu yapan Türk 
Doğru yoldan, eğrı yo.a sapan Türk 

rlavaliler, Figanilcr, SınanJar, 
dayezıtıer, Fatlh gıbi su tanlar. 
Ü.kümüzün bahçesınde , ozdu ı ar1 
Dılımizi başlan başa bozdu.ar 

1 
Her ağızdan Türküm diye çıktı ses 
içten gelen bu ses tuttu diinyayı, 
tlaşkanımız kurdurdu Kurultayı . 

Var mı başka budunlarda bCSyJe bq? 
Gördünüz mü böyle ünlü bir sa•aı? 
Geri döndü, dirildi Türkün dili, 

tıın ıuinç <laydu~unu aöyliiyor, da halondnkları, Parıı'ı tehdıt 1 Fıkıb) ge~ti (ture) si yerine 
fakat dudaklarından dükiilen ettıklerl bir ?.amandA. Zozoııon Ön verildi yabancı dillerıne. 

ISir solukta söndü saray kandili. 
Günef doğdu ba~kanımızın özünden 
Ornek ald1m Türk ozanın sözünden. 
Çalap yeri, göğü yarattığından, 

Kaan yapmış (istimi) yi katında (1) 
Karaohklar enginlerde •aklandı, 

ıözlere çehre1i iştirak etmiyordu. illıbamatı heyecanlı yurttaşların Türk Hakanı oıdu lslacn suıtam, 
"Birbiri ardınca birçok ıoaller kafalarında alnlır uyandırmak. Yad elıerde kaldı yurdun her yanı 
ıoruyordu. Böylrce teşebbüaatım, tan hiilı Jralamazclı 'Koşuk) Jardan Türk ö çüsü atıldı 
aak~rt mebafılle temaelarım eta Bone Ruj Çeual . Yaıımıza (aruz Yezni ) katıldı. 
rafında ma16mat almıya çahtı- - Ent lion• Rnj \~•teaıle :ouvgumuzu ok~madı bu ö .çü, 

Sır strmah pusatJa ayaklandı 
6üle güle Tü .. ke doğru yürüdü, 
Dovağınıo tellerini sürüdü. 
Ülkemizden yabana dil ko•uldu, 
Şimdi Türkler ana dilini buJdu. 

yordu. Söz arasında lakayıJane münaaebatı Yardır, dıyordn.Rone [.Günden güne Türkün azaıdı gücü. 

birçok. teyler ıöyJedim. Bununla Ruj'la aerbuçe guebıJdııı Hke.. 'Anıaşı.maz bir renk aıdı dilimız Kutlu olsun bavramın ey ulu Türk, 
berab•r bütün banlar onan ara. ri merkesler araaırıda tema111 t• 'Arap, Acem ili oldu ihnıız Durma yürü çabuk •t bu, yolu Türk, 
dığ1 izahı-.tıo tamamı deği!d1. min eden •• bir çok kıymetıi d d. IJU 1 A ı - Bir ses geldi buduna böy'e e 1, uy n vn 

- Ha falanı mı .. Onu falan malumatın cliJ,man •lın• geçme- d d 
d ..x ..:ııil d ' d ı. 1 NArap mısın, Türk müsün? Söyle e i. (1) Üze otJk ttınn tsıe ya"'ıı ytr kılındıkta açum Y•r • 5 "'ru m, ıyor um. ıın~ ıeuebiyet veı 11n oı or. <j, e 

t'Türk bunu söv e loorandı bıt' kez. soam ıstım1 Kai!an o/armış. 
Bözlnimdeo fıazla af~ko lan· M. De L"11s~ p• ha ıfşıtatta:ı v.L;v.:zs 5 7 vıa~a;'f!'1l'ZY~zrzzzyznazr7.LL7~z!..i'i'~?anr~z~z-..· ~;;a;~m•m•llii 

dıgınrn farkındaydım. mliteeHır o.11\U~ Ye c.loıtu Zoııoya çokt& .Halke•ı J.:ÜHt ıuıuatıar ha ııtek lın Dnlet aıyaaetı ha <'ak, milyontarı hanen kay-
Hiç kona,madı1tımız, ıoıtu~ cnsnılukla mücadele eclen He,,n 'ubuı moaıki kolnrınn mftndo- lıne gdırıp koyan mııilı•z hir naetırscaj?ız. Türk •Hlttinio 

ıumuz dMkitafar da oldu. cı büronun adrıaıni vermı,, ora lınata takımı tarafından çalınan •ozııb 'Ye ura hat nren büyütüp e?.eli, tarıbi kıymetıni 'H hakkını 
SHsizliğin, Hlh•r, taTırlar, 1" ibbaratta bnlunmaaını taTıuye ııtık141 mıutıle haış ı aodı. •çan fUnl'la,tıran, ülkü y ıpan meydana çıkaracağız. Geoemi-

ıclalar kadar honııyetleri Yar - tıtmi,tı. lıtıklal marşını ruüteAkıp kımdır. Harıgı dnırdır. Ha de· zın dereri bn Hbeplertien büyük· 
dır.Zozo'nun ıokfttonda alışıl· O günden ıoııra anJaclım ki çahmrn fan tazı parçalar znkl~ vır Tiirk Oombariyetrdir ve o tör, ebemmıyeti onu yıllar clö· 
mamıt bir tıkirJe karotlanmak- harp ıçınde böyle 91lgınıarıa ey- dınlendi Te tıddetle atkıışlan•tı lıüyiik d• yalnız Türk milletı ntıp gıtirdıkç• daima lto büyük 

tan doıan hır 11kıntı &u:mekte- lenıoiye ıetmu. Pohıltır pe!Jımı ~oııdıtn ıonra hae mnaıhmı n •• ıçınde ıl11ıtıl blitön ınsanhk ale artaoaktlr. SeTineuk anıyorus. 
idı•. Sla• arlıadatua eskıai gi- bıukınıyorlardı. .Nereye gttstım, bık ruaarıt •mını Mı tbat b ... y mınde luynıetrne payan olmıyan FA kat her 11ne dıba fazla cota· 

bi değildi. ~ende bolonea~ ııe.zaret altında' Türk dah b•kkanda çok mü k.ahramanunızJır Gazıdır. ( Şıd rak kutlulayaca4as . .M.itat beyin 
At•tli heyecanları ıö1tmüttil. ıdım. Hundan tiiplııe edemezdım. ht bır kont•ralu Terdı. Türk deth alkıtlar) konlersnet çok alkı,ıandı. 

llnbaYerımisde eıki kahraruan. Mektoptarım da ııkı hır kootrola dılinın men"• ve ebemmiyetını Hart ınkıJAbile baş1ıyan yeni ~Jöteakıben Şair BiiH1in 
hk hatıralarına dokanmadan tabi idi· . • 1 tehuiir. ettırenk ve bılha11a 1'ı& kat'i ban ıoraat dnreıı dtl Avni hey öz Türkçe ile bir ıfii· 
geçiyordu. Bo RCamın bir iztia Bo ••zıyetı proı11to •d•hı· demıştır kı: Türk dılı yahnıs ınkılahıle tamamlanıyor. Türk rıni ondan ıonra Ömer Ü•Ykay .. 
rabı vardı. Belki dı pllrıuııdır, lirdım. Fakat •aktım yoktu. Aıyanın deı?ıl Dünya med•nı· Dıli Tıtkik Oemıyetıoin ondan tar bey birinci Dıl knrultayına 
diyordnm. Heaaba ödemek içuı Pat• müe11Me1ince has1rlanan yetınm dft ana d•lıdır. aldıta ilhamla iki üç yıllık ça· ait •iıriai intat ıttiler. 
çaatamı a9inca &ördüğü. birkaç filimin çıkıJmeııne baolanacakh. MıUnt bey Türk elitinin ib· htmaaı hayretlere layıktır. Hır Oa•kaytar beyden ıonra Oe
yüs franga öyle garıp bakıtı Tayyartt miııte .. rh1tmdan Kot malinden dolayı hnınıtt gelen mııal olarak ıöylıyeyım; tıındıy• IAl Ji;onr bey de bir tiir oku
l'ardı ki bu bakı~larda hayr6ti. Dasürde u9mak içıo möıaade ıu1yı doyan büyüklerden bah katlar ltO brn kelıme ıı, dev••· mu' ve eeki yeni dil afimun•· 
ni fÖpbeltrini okumak kabildi. almaklı4110 ıycap ediyorda. Hıtı Ye ltnııun tçın tanbten bazı rılmı.lir. lerı okunarak mera1imı niha1et 

• Gec(I Bır oan.. m&Hll•r T• iıamler .zıkretti Kelimtıı, ata ıözü, hikı\y•, mia l'eriJmiıştır. 
Hir giin Zoı.o yıoe telefon 

etti: e· 
- Ogıeaen ıoora n• yalpa- ır Suçlu 

cakıın! Kaçtı Ve Yakalandı iktisadi Ha herler .. 
·-·-·· 

Odemiş Tenezzühü 
••••• 

Aydın şimendüferoiler hirlitı"i 

d ğ•rli lzmir balkının arzu .., 
tal~bi üzertne yarıııki Ooma 
günii Öd .. mife hiiyük teaozziih 
katarı tartıp ermiştir. 

i'eııe:1.ziibe istirak .. ,decek Jz. • 
mirin kıbar Y tan111ınış aileleri 
cGöloiik yay !asın a > çıkacaklar 

İzınirin, Ti.irkiyonin İniçreaın
ııle güzel bir giin g çireceklerdir. 

Bu etiyahat ııırf Şümeouüfsr ... 
cHer tarahndan tntıp edildı1tın· 
den fiatler çok ucuzdur. 

Gııiıp Gelme 
I Mevki il Mevki 111 MeTki 

175 110 100 
Tren eahahl•yin 7,10 da Al

eanc"ktan hareket ederek Kemer 

ve Kızılçntrü iıtaayonlarında do· 

raoaktır. 

Ödemitten Akf•• Hat tam 
(6) altıda hareket edecek ·n Al• 
ıaaca~a dönecektir. 

R1 let Satıt mahalleri: 
A 111.noak ·n Kemer iıtuyon

ları kiteleri, Ker11tecilerde şir• 
ketin ŞıblT emtra dairHidir. 

Vahit Bey 
Dtl.n Şehrimi•• 

A.v4et Etti 
lrao dsahilindı af1on ekimini 

ye af yon ticaretiai tetkik• m .. 

mor edilen •1atturuc11 madd .. 
ler iobi .. rı 1.11mir ,nbe1i mttdö· 
rii Vahit bey bo Tazıfeyi ifa 

ederek htanbula dönmö' T• 
umumi müdür Ali Sami beyin 
Avrupa aeyabati möddıtinot 

kendııine ·nkAJet •Jl•mişU • .A.ll 
Sami bey A. vrupadan dôndötün• 
deo Vahit bıy de dnn lamtr 
vaporil• t•hrinıize avdıt eyle
miş .,.. •• ,zif•ıine hatlamı,tır. 

KA.zım Paşa bugtla 
sel9uğa. gidip · ge

lecekler 
Vali Kdzım Pata bugün 

Selouj?K gidecelrltr Te Efeadt 
Alma• Alimlerinden miirekk•p 

bir gorop tarafından yapılm•k· 

ta ola• tetldkatta haıır b•laua• 

rak akşam lktiaat nlıill 0.IAI 
~.,.;. iıtikbalindc b11luomak 

tizer• aontceklerdir. 

Tahkikat için 
Emir 1relme4i al? 

••• 6•ce, yatağında gündüzki 
lıuidtHlerl• kafamı 1ordom Zo
aunan 9aatamdaki parsya aU•t · 
tiğı endışıU bJ.ıkutları tekrar gö• 
rür gıbı oldom. I.ırarla tekrKr · 

Jadıgı ıorcuları hatırladım. Bü
tün bunlardan bir netıce çıka. 

Şübhe altında g@çen günle Dun adlıv• ııezarethane•ınd,. 
rimde ono sık aık göröyordom. b ı. d. 1 k ·· b ı mu fi" eme • ı me usare n an 
Hatta daha garibi Zozo banA d J L t ld k f A f 

Oaüm tıatlarını dötürmet 
makaadıJe gimli i9Uma yaptıklara 
iddia edıleo be' ibraoatc}ı töooır 
hskkındA tahkikat yap11maaı 

boıuıunda buradaki alAkadırla• 

ra emir verıldıgi haber ahn•tt 
tır. Dün Ln hnıuıta k•ndiıin. 

d•n izı.bat lıtiyen bir mnharri• 

Borsada Yaoılan Satışlar rimize Türle Ohı müdörö Akli 
••••••••••••••••·---·................. Emrol lab bey: oro an aa ı •o mev o rı 

ramıyordnm: totkuoa bıozıyor, kor yapıyordo. ojtln Tabir namıoda biri n•z• 
- Bu tulam beni bir caauı - Tayyar• miht•fSrlJğına retbaneyi temııılerken jandarmA-

aanıyor... gideceğım, dedim. ların metgoliyetinden iatlfad• 
Oılamda .kendi kıodımı kah· - Ren dı gılıyim. ,_.erek hrar etmiotir. Tabir möd 

kah•wla gülüyordum H.na romana M oya takat ettım. Zozo Tak-,, deı ueoamilik pohı memura Hu 
laJ'ınrn bakıkl hır tıpı olan .Zo- tindtın e•vel T• nates n•f-'le .tı. 

ı uıı .rendı tarabndan Kemeral 
.llo kızgın bayalile benden l>ir geldi. tmda yakalanarak adliyeye t .. 
caeuı •ıbi oüpbe edıyordn. - Bawa mtlıteprhaına ll'İ- Hm tıdılmiıtır. 

Unun içan, bit' caınıon mil- deoeıtiniae gör• orada Misini• gö· ........................................ .. 
meyyız alam•tı paradır. Zabıt. rütm•k iıtıyın bir zat var. Sızı tuw. UKrtny~ neıar•Un•, ha 
ı.,ı. aıkı fıkı mönaaebatt• bn- takdı .. edeyim. Ta möıt•tarhtına. dıger ıall 

Jnnmaktır Onan bu telekkiııo- Oan ııkıntamdan reak ver. hıyettsr makamata miiraoaatlar 
den mötHMıır olmamıotım. Bi- mi1ordom. Kendıeıne kar'ı bı9- da hulun .. om.De•Jet harp o unca 
Jaliı aatlı~tia biraz daha •l?len- hır Hrzeni,te bnluomadım. Harp ıkı tayyaumı 1atın almıştı. Ka 
mek içrn yeni bir telefonuıano içinde, ıinırleri1t haddinden fazla dınhııman yurda bııılmttt ı.traaın· 
beklıyoıdom. gergın o14lu/,?o hır ~amanda 'öp da erkeklerin ge'l'iıını katmayı 

Atefle Oynamayı Severim htıleri zeva hır heıler. Harpten icap ettireoeğin• ihtimal Termek 
A ıtı~ı ... , ı ... b lıkıtyle, şüphelerle öne• tay ya reci idım. Aıkeri ha- iatemezdım. Oan 11kıntılarımı 

oynanııJ• Bnerıın. Hatta hazan Ya ku•ntlerıne iltibak etmek 4Ja~ıtmak ı.,ın bflp &1ker)erin 

67 Ş Raza 5 25 S 25 - Hayı'I' bu haber doğra •• •• uzum 48 H Şeıbeş 5 37 S 37 delildir. tahkikat i9tn lıtnHs 
Çu. Alıcı Fiyat 45 F a lui 6 6 emir gelm~mhtir, demi,ttr. 
216 Y 1 Tallt 13 50 14 75 41 y Kunya 7 7 ·--
1t8 J Taranto 9 50 13 50 43 Y E Bencuya 6 7 6l9t i•leri 
119 Ceyab rci 11 25 12 50 35 N A Haydar 7 2S 6 25 
101 Y E 8encuya 14 SO 15 50 17 B Franko 13 13 
127 Koop ittihat 14 50 18 50 16 M J Taranto 13 13 

68 S Si eymano 13 25 8 Kethiida z 9 9 
89 J Mib•idi.a ıı 50 19 1208 Yekun 
83 De z Caıım 15 16 75 Z 
67 Esnaf Bankası 15 75 16 50 eytİny&ğl 
54 Len Recyo 12 50 li 62770 ki. mub alıcı 24 25 29 
44 M Kıbua 13 50 15 75 2500 " 1 t 69 11 69 
25 Ardıti 18 50 18 50 " 
20 M Nıyaıi ı ı 14 Af yon 
12 P KJark 12 13 50 1984 100 kilo inhisar 66 4,5 78 
12 Trifonidis 14 75 14 75 

7 S Gomel 14 75 15 Muhtelif 
6 torba H z Ah 15 16 Çu. Cinsi Fi at 

1172 Yekun 318 Buğday 3 15 4 375 

Aydan, Moııa, Hurdar, v• 
I ıparta ban liıl öt96 t ti Hini 
teftit etmek üzere ölçii ler 1'• 

ayar bat müfefhti Ali bey düa 
Avuına ıtıtmıeıır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kirahk Ev 
Göztepede tnm•ay cadd•lint 

ve vapur iıktlt1in• tki dakıka 

mHafed\!l ~ayet ba'fadar Te bü, 

yük babçt"yi baTi bir hane ki

ralıktır. Borııa aaraymda Fehmi 

Sımaaroglo beye miiracaat. 

·r.,ıefon : 3039 

•i -16 (S 5) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bunları bızzat tabrık ederım. i•tiyordom. Sıılb zamımında yap· mobe.rıpler10 bulundukları mu 
Kadınhıtımın ınce bir noktaeı tığım bizıntıtleri 'Ye ledakarhk- hıti arıyor, orduda bızmet gö 
oo . A blak11zlık iınatlarile kar- tarı harp zamanında, memlekfltin ren eaki pilot arkada~larımla 

ıılaşıream ı?Üler geçerim. Zozo benden daha hiiyük hizmetler oe,eli muhite karışmak iıti · 

nt.ı11 gün yıne g•ldı. 8ualleı·ioın beklediği gönlerde yap•akhgama yordum. Re11mt makamlıu uç
aonn geJmıyordu. Bu defa tak. · bir mani tauyvor edemiyordum. makhfıma mu•afakat etmedik
ti~imi de~ııştırmittim. Kaateo Amaçun• •aramayınca Fraau leri•• ıör• belki bir tHadlt ba 
\bçok t•Jlın oydoruyor, on•o kadın tayyareciler 1•rt•T•rJer auam111t laaıaliill• yarda• He-

incir 3 37 5 150 Kumdan 5 12 5 5 12 5 
39 ton buğday 

1899 Arpa 2 65 
Çu. Alıcı Fiat 
355 Ş Remzi s 
177 Kırk Kbım 5 
133 B Alauaki 5 50 

merak1111 arttuıyord••· Harbıy• bbhğioi knrdnm. O ıiiaden ltlUr•i. 
•eaaretını. tayyare tabl'ikalarıa.ı ıenra krtarala haı'farmaı· _,_ V•-

122 B Fruke s 25 
101 A Mütar 5 50 

lo vagon arpa 
8 so 479 Kendir to 4 50 

12 20 Bakla 5 50 
11 350 Akdari 3 25 
9 50 410 Barçak 4 

12 50 2'l2 Nobut 4 87.5 

144 ken palamut 295 430 
4 50 55 B Pamuk 38 38 
S 50 13 H ,, 
~ 37.5 4100 kilo " 
4 59 kaüuk badem ıo 
4 87.S 1 kabuk acı Ba 7 

10 
'I 



.:>.>Utfe 6 fent AAır 

Bir Aşk 
Kahranıanı 

Teni Suikastla Jlı? 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

ı-i ler Goeringten Şüphe Mi 
Ediyor - Goebelsin If Şaatı ~. 

----------------------... --------------------~ 
ürenher~ Kongre inde Goering Neden Söz Söy~ 

- 169 -

Bu Kaiala.r Parlak Gözlerini .Arkadaş
lara Dik.misler, Bakıyorlardı 

leır edi-Aimanyada Yeni Kaynaşmalar P,_ı Var? 

- Hangı kervans .ı;.}a başğın ucuna bağladığı beyaz bir 
iursak bulunabilir He!e dostla \me~~illi s~lladı ~i bu işaretten 
rınızm geceyi geçirmek üzere herıfın elçı oldugu anlaşıldı 
gidecekieri kervansarayda bun- Arkadaşlar elçiyi bek'ediler. 
Jardan bir çoğu mutlaka vardır. Herif geldi. Yambonun tercü 
Zira soyacak adam bulmak için manl:ğ.ı il.e ko?uşmağa .. başla.?ı 
ekserıya öyle yerlerde dolaşırlar. lar. Hıntlı herıf tehevvurle soy 

- Benı mut.aka bu işe gön- liyordu: . . . . . 
rlermelısıniz. işi bizzat kendim - Elımızdesınız canızda elı 
tertip etmeliyım mizdel .Amma sizi öldürmiyece· 

- Pekala! Yalnız bır adam ğiz Buna emin o'un. S!lah'arı· 
vereyim de gıdın,z. Bu adıım nızı atın Paralarınızı, k;iiptları• 
fakir Salar'dır. O mürtet Yam· nızı bize teslim edın Sonra yo 

bodan intıkam almağa son de- lunuzda serbestsiniz! Hem de 
rece teşnedir Onu kızgın yağda yo 'unuzun bundan sonrasında 
kavursa ancıık hırsını alabilir kimsenin size hücum etmemesi 

T için elinize bir de kağıt verece 
- amam tamam! Salar'a, 

Yambonun da o ecnebilerle be ğiz 
- Ne ila teselli! Bizi siz so 

raber olduğunu söylersiniz Hele 
Yamboyu Salirın öldürmesine yup soğana çevirdıkten sonra 

başka hırsızla çıksa bile nemiz 
de müsaade ederseniz işin nok- ? . . . _ 1 aan taraft kalmaz Zira öyle bir alacaklar .. D.erımızı yuzecekler. 
mundarın pis kanını Ingiltere . . Bunu soylıycn Ahmet ağa 
hük4meti sizden b.l 1 ıdı. Beryen de ardını uladı: aramaz ı e H' d' t d .1.. ? 

E t Y b 
. . b - ın ıs an a pı aJ var mı 

- ve ' am o ıçın u de· c·· k 
dig" ini:ı: mümku- d'' F k t ••t uzelce soyuldu tan MOnra, onun n ur. a a o e 1 d .. t . . d b . 
k·ı · · · b' d yo unu a gos erıverın e arı 

ı er ıçın sız ıze yar ımcı çık- . . ı 
ıanız bile Fransız ve Türk kon- bırer serın banyo alalım. 

1 ıoloslarının tazyiklerinden kur- H Sdus be zdevz~k herıf. 
tula B . 1 ay ut sor u: 

mayız. aşımıza ış er açarız 
Şimdi anlaşılıyor ya? Arka- - Şartlarımızı kabul ediyor 

daşların misafir oldukları ker· musunuz? Kaybedecek vakıt yok. 

Hi/leı söz söyltıken muazzam öbjtk/if 
anıı ıııme çtk ı·oıdu 

Yanıaraya kanbur jozenin gel- Bir az sonra iş işten geçmiş /\iima)'l~e ışt11ıik edmleı muazzam 

meai işte böyle bir müzakere ve olur. oıdıı halınde geçtıltı 
karar üzerine elmuıtu. j Bır az diişündükten sonra l'arı•, (gyifıı)- Hıtler biitiin 

Biz: şimdi Patna yolundaki Ferit: bekleııtılııre Hykırı ol~r~k Nii 
tatlı boğazda biraktığımız ark~ - Yallah doğrusunu isterse renberh kouıırellnde Yıs ,•nsülyıı 
daıların yanına dönelim! ••. z bu çöller içinde parasız, si- •ıfAlıle kıını seı;tıgını lıı ılıııııe 

Kayalar arkasından görünen lihsız, müdafaasız, aç susuz kal- ıuı,ııa. De•l•t reı•ının huna 
kafalar bir çok kımıldadıktan maktansa •u saatta Billerm kur 

T önceden kRrar nrdılıı lıılındıgı 
ıonra iki ıilih birden patladı. şunu ile ölmek daha eyidir. Her 
Öküzlerden biri cansız yere yı halde iki öküzün naaşlarını ara baldo neıl•n 
kıldı. Sonra iki kur,un daha banın iki tarafına sürükleyip al kogredo hu 
ıretdi, ikinci Öküz de devrildi tına girmeliyiz. Böy!e bir müda oıhet •ııkiıt 
Ferit: faa vaziyeti alırsak haydutlar ı;eçıloıı~lıı. 

- ı, fenalaştı! Dıye bağırdı. ta yanımıza gelince bize b r şey Diişmnn 
Elimizde tüfek yok! yapamazlar Kardeşler 

Doğru idi. Arkadaşların m•v- Ahmet ağa - Yanımıza de V ıs ~an-
kii çok zorlaşmıştı iki taraftan ğil, kurşunumuzun menziline gel ~ ii ı yel ıı? e 
yolu çeviren kayalıklardaki baş dikleri gibi b!rer birer derilerini Hudo of Hee 
lar o kadar çoktu ki arkadaş· deleriz. rn Gııeriıı· 
!arın ellerinde mükemmel tüfek-1 - Son kur•unumuz bitince gın ııaııız"t 
ler olsa da vurula vurula tüke·! ölü gibi yatarız: Üstümüze ge 0 ı d 0 k la rı 
necek gibi değildi leni boğarız. ıuali\mdnr. 

Bu kafalar parlak gözlerini Hanri - Hayır! Son kurşun· Doktor (l 0 . 

arkadaşlara dikmi ler, ne yapa 1 larımızı değil. Birer kurşunumuz ebel•,en ya· 
caklarına bakıyorlardı. kaldığı zaman onunla kendi iş man rakıhi 

Ferit, tabancasile kafalardan terimizi kendimizi görürüz, bizi ulan Goerin Fili bin 

birini nişan aldı. Lakin kurşun haydutların tepelemelerine mey· gıu "" şaıoeölyelıJ?e geçıu~sıne 
oraya varıucaya kadar soğuyup dan vermeyiz mani olmak ıçın fırkanın kav. 
istikametini kaybettiği gibi lesi- Raul - Vay sen de bu fe 
rini de kaybetmişti. dakarhk rey inde misin? 

Elindeki silahın para etme· - Ona ne şüphe! Beni kur 
diğini gören Ferit onu meyusi- taran ölüm değildi Ben yalnız 
yetle kılıfına koydu haydut Biller elinde işkencelere 

Halin tehlikesine karşı söyli- tahammül edemem Çarçabuk öl
yecek söz de bulamıyarak arka mek her halde müreccahtır. 
daılarınıa yüzüne baka kaldı. Arkadaşlar cidden ölüme ha· 

Bu halde arkadaşlar için ya· zıtlanmıştı Bu aralık Yambo, 
pacak bır şey varsa o da kolla Hanrinin elinden çekti: 

Yetli eleıııanlarını Goerin' aley
hın<lı toplaınaıta mnya(fak olmıı' 

to. Dıger taraf tan Priiaya maıı. 

yftları Goerıng'ın tııyınıni dört 

5özle beklemekte idıler. Frsn111 

gazetelerinin Zlirıbten aldıkları 

haberlere bakılıraa Niirenberı 

kongr11iııd1n birkftÇ (İİn 8YTel 

vüıenbt1glt bın çocık btyaz ilza/l/e tsmn ha17/eıle cunlı 
bir Sar kelimesı teşkil elmişleıdı 

bn şehirıle Ooeringin IAraltar cak, ezılecı•ktir. Godring Hıtle
larıle alebtarlıırı ar1<8ınıl11 ho- rin hakıflarındıın bu ıiizlerin 

guşmalar oloıu~tur. kime nıt oldııgnno aezınıt ve 
Yeni Bir Plau düşmaııl.uının keııdi mnkiini 

Yine ayni gazetelere ıı;üre, ıorpılleııı.,ıte çalı,ııklarını anla
tloktor GoelılH Hıtlere verdiJ?ı ıuıştır. 

bir rnporda Gueıingin h'.tunprene 
vo Ha.vşverin 81\bık baş kuman
danı Oeneral Sıokt ile "'kı te
maslarda bulundaıtunu idılıa .ıt

mıştır. Bo ıfşaaıtan çok ıniite· 

ussı r olaıı Hıtler ıneıuloyi kon

greılen ıonra halletmeı?ı vaaılet

nııştır. O giindeıılıeri Iıııpıırıı.tor

logun iadeai lehinde hır ıuıku
tı ilı1aı edeo&k hi9 lıir vak'a ol. 
mamıt ıse de Hıt111rirı sirıırleri 

ılk ılşaattan bozulmuştur. 

Son dakikaıl:ı Kronpreıısin 

iPmi, .loi iirenberg davatlileri ora

~ıııılıııı ıilinmiştir. Ayrıı ıaıntın· 

resıııi batlplor lieleıinıleıı ıle Go-
ering'Ju iımı çıkarıln111ıır. 

çocıığıı ba11nd11an çad11laı 

Üçlerin Galebesi 
flıı netice Hesı, Ooıbelı ve 

Ley'ın galıbeıi aayılabilirdi. 

Gnerlng ancak Hi tleri n bıı çok 
ağır ,.. tehditkar ıözlerini itit
tikten ıonra hakikt vaziyetiııi 
anlamıttır. Şanıölye notkuod" 
diyorda ki: cNa•yona 1 ıoıraliıt 
kııvvetlerini devirmek için ya
pılan teşebbütltr nerAdıtn gelırae 

gelıin derhal yatağında bogula· 

Menktıp Uzaklafıyor 

Aynı günde 11ya1i meııkup 

~üıenbergten Langvauer'e bıue-

1'ıüıtnbe11~ mtnkübıı Oomng 
ktt etoıitti r S. A alaylarının 

ınukezi burııdadır. GeeriDK irat 
etti~ı bir ııuıukta benim knrdıı 

guın S.A. teşkilatına hakaret edil 
muine ıııla müıa11de edilmiye 
oektir. Mevkii ne ka!lar yükHk 
oluna olıan hiç bir t•bıı ktıı· 
dieini eıınırltır ordnıu•an iiıtiia

de ıayarııaz.> 
Vaziyet hu kııdıır gnıındir. 

F ... ka!Aıle hiidi1tler beklenebilir. 

27 Eylill l!!il.t 

Mısır'da 
Matbuat Düşmanlarına 

Boykot teklifi 
El .Musanar J\lecmua11 hii· 

kuınetin mathaııt 

tadılıit ppınak 

kaııununda 

t eşebbiisü nde 

olmıuı iizerıne gazetelerin biir· 
riy~tleriııi daha fazla daraltmak 
iıtiyeıılere karşı: 

1 - fotngrnflarının neşredil· 

meıueııi. 

ı - Gazetelerin gelip giden· 
ltıre ait kıeınıııdıı. bunların adla
rının yazılmaıuaııı 

3 - Beyanat veya 
rinıleıı lıalıudilınemeıi 

4 - H•ımi ve bneaıi zıya· 

fıt ,.. ınerasimdl' iıımlerioin 

zı k retl ı I ınemeoei 
5 - l'ie de yapsa kendiıin• 

ait neşriyat yapılmama11. 

6 - Zammı maat veya tufli 
riitb• gibi elde edec.,~i mu· 
vaffakiyetlııu dair bir kelime 
bile yazılmamau ıoretıl• boy· 
kot ilan edilmeıini teklif ediyor, 
ynoi manen öliiıa• mabkftm edi· 
yor. 

Elmüuvnr arkadaoımızın 

teklifinıle zem, kadılı, bioiT gibi 
kanu11oa pınçeainıı dii,üreoek bir 
tehlika yoktur. 

Fakat niçin bir azda bo zor
lnkların göıterildi~inin aebepl•· 
rini araştırmıyoruz' İnkar ed•· 
bilirmiyiz ki gazel• iımi altın· 

da çıkan bir tıı.kım paçavralar her 
ı-:iin bir namaaa dil uzatarak para 
çekmek iıtiyorl Matbuat bürri· 

yeti inaanların, cemiyetlerin en 
tabii en ola bir hakikidir, mat
buat balkııı tercümanı, dilidir, 
fakat çirkef koıanlar, aantaj ya
panar, balkın ıırtıııdan geçinmelı 

ti yenler deı"til!. (Mubadeaet) 

Italyan Siyaseti 
Kabir" - Son giinlerde Ital· 

yanların diiyonıı umumiye me
aelniode Mısır biikfunetinin ııok
tı.i nllzarını kabul vt terviç ede· 
cıgi ga:ı:ete ıiitunlarına kadar 
intikal etti, Halbuki ha meı .. lıı· 
de yeni bir şey yoklar. Düyunu 
oınaıniye takıit ve faizlerinin 
ksjtıt para ile ödenmHi ilerı 

ıiirüldiiğü zaman Avrupa'ya 
ıeyahat etmi~ olan o eıradll baş

nkil ve maliye nazırlıkları aan· 
d11l.v111ını i'gal eden hınaıl Sıtkı 
paşa Rooıa'ya ela nğraıaı' ve 
Moıvo iııi ile görü,miiş T• İtal
yanın Fran1& banknotla ödHm•· 
gi kalın! ettil?i takdirde bn mn· 
vafakata kar~ı dnrmıyaoağı Ta· 
dını aldığı ıöylenmitti, 

itizar 
Yarının ha.rbı 

sıl ola.oa.k? 
DA· 

Yazımızın çokluğu hasebile 
bu tefrikamıu bugün derceme· 
dik. Ozür dileriz 

rını kavuşturup nişan tahtası gibi - Mösyö Lö Kont, bilakis, 
durmaktan ve müdafaa edemi· Billerin teklifini kabul etmelidir 
yecekleri bir ölüme sabırla kat Sonrasından ben mes'uiüm. 

Trabzonda Bir Toplantı 1Iktisat Vekili Celal Bey 
lanmaktan ibaretti. Hanri: Ö - yle amma bu haydutlu 

- işte burada bizim ıçın bize hiç bir şey bırakmıyacak 
ölüm yiizde yüz muhakkaktır. 

far. Soyup soğana çevirecekler. 
Hiç olmazsa hayatımızı pahalıca 

- Zarar yok! 
olsun satamıyacağımıza yanarım! 

- Bu çiillerde açlıktan mı 
Dedi Hintlilerin henüz işe ölmeli? 

başladıklarını gören arkadaşlar _ Zannetmem! 
Hanrıoın bu sözünden sonra bir _ Halbuki bu vahşiler 

sağ da bırakmazlar. 
bizi 

meclis kurdular. Kimisi kuvveti 
bacağa verip ya yolda ölmek 
yahut şu dar boğazdan çıkmak, 
kimisi bir vere kımıldamayıp 
halin neticesini beklemek, kimisi 
arabayı siper alıp müdafa vazi
yetinde bulunmak falan gibi rey· 
ler öne sürdülerse de hiç biri 
de faydalı bir şey değildi 

Arkadaşlar henüz ıu müza
kerede iken Hintlilerden birisi 
'·ayadan aşaı{ıya inerek bir eıi-

- Sizi temin ederim ki ha· 
yatımıza ilişmezler. 

Bil haydudu arkadaıların şu 
dikçe söyledikleri sözler anla
mıyordusa da her halde tavır 
ları fena olduğunu görüyordu. 
Bu sebeple işin nihayetini çabuk 
g-etirmek için: 

Acele ediniz. Yakıt kal 
madıl 

• 
- Sonu vor -

············•··········· .....••.........•..•.... . ...................•... ~ ............................. . 

Tayyare Cemiyetine Yardım için Fabrikaları Gezdiler Ve Resmi 
Candan Faaliyet Başladı Ziyaretler Yaptılar 

Trabzon 26 (A.A) - Yıliye- Trabzon 26 (A.A) - Dün Uşak 26 (A A) - iktisat ve rikayı baştan aıağıya g-ezdiler. 
timizde tayyare cemiyetine yar Vali Rifat. beyin riyaseti altında kili bu sabah Ankaradan gele Fabrikanın imalat kudretini art· 
dım için çok faydalı teşebbüs b_eı_edi_ye. ve. tayyare • müf~ttişle· rek Şeker fabrikası önünde tırmak için yeni iiive edile11 
lere girişilmiştir. Tüccarlarımız rının ıştırakıle fevkalade bır .! 0.P trenden indi. fabrika vekil beyın tesisatı, melezden Şeker almak 
çiftçilerimiz cemiyete yardım hu· Jantı yap~ldı. Bu ~oplantıda b~tun ziyareti dolayısile bayraklarla için yaniden vücuda getirile11 
suıunda daima ileride gidiyorlar Karadenız mınta aıında cem.yet F b 'k k t b tesisatı tetkik ettiler, ve fabrika 

· varidatının artımına yardım ede· donatılmıştı a rı anın a a •· 
Trabzon hanımları arasında da cek mühim kararlar ittihaz lık müstahdimini vekil beyi se civarındaki Pancar tecrübe tar· 
cemiyet uğrunda büyük bir faa edildi. limladılar. Celil beyefendi fııb- lalarına giderek alınan neticeler 
liyet ve gayret başlamıştır. Ha hakkında izahat aldılar. Öğle· 
nımlar umumi bir toplantı yapa· H D v •ıd• den' sonra Uşak'a gelerek kay• 
rak iş programlarını hazırlıya· Stalin asta egı ır makamlık dairesini, Fırkayı v• 
caklardır. C'emiyet hanımlar der- belediyeyi, müteakiben Yılancı 
neği için kendi binasında bir ça Pariı, 26 (B.R) - Moıkondırn gelen haberlerde M. $tali· zadeler dokuma fabrikasını zi 
lıtma odası yapmıştır. Talebe ve nin agır 1nntte hut& lıulundııga bıtkkıadaki lıaherler tek yaret ettiler. Vekil bey yar111 
gençlik arasında da yardım der zip ediliyor n jıhtat•ıriin oınobl ltnıyada ııtılıralıattıı. oldağu aabah lımire harekat edecek· 
nelderi hazırlanmaktadır. bildiriliyer. !erdir. 
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~ Son Dafıanın. Piyasa - Vaziyetine Unınnıi B kış 
Hububat, Zahire Ve Pamuk Piyasa arı l~araretlidir. Kuvvetli Muc.
meleler Olmaktadır. Palamu·, Afyon VeZ. Yağı Piyasaları Durgundur 

incir Jl'.iyasası ilk Açılış V azi:vetini Muhafaza Etmektedir 
•• •• uzum Satışlarında Durgunluğun Ve Fiyat Düşkünlüğünün 

Son ba tta ı ç inde lzınir ticant Te zahıre bona~ın" lHçıl et-ıdilik makin ve tabııdır. lbracat rece morlını hBYi malların be· iyi olılo (l u ıoyleumHinı ra::tınen 
tirilmit o lan borsaya dahil menılı tıoarıye Htıf miktıtrile haftalık içın köllıFtlİ ınıktıırıla ıniiba l ııer modinioı 72 kora' fiat tak · haHnınin ıüzme mal fiatları 
aııari. n azamt fiyatları ' " şekilde icınal edilmi• bnlanmaktadır: yaata beniiz haşlanmanıı~ o ' da- dir edildıgıne göre yüz<le 11 de · geçen ee111t paçalları ile bir 

NeTi M i k t arı Aıgarf fiat Azami fıat gnndan pamuk pıyaı ıuıuın iıtik rece morfınli malın beher kiloea ayarda dır. 

Sebepleri 
5 s 
6 
7 

Muhtelıf huıtday 4880 çn'l'al ! 10 4 75 hali hakkında şimdı ık kat'! bir 792 n yiizde 11,25 nıorfinli mır.· Alakadarların ıöylediklerine 9 

160 
H:39 
2!78 
3S66 
9515 
7377 
1392 

9 50 
11 25 
12 50 
13 25 
U. 25 
15 70 
17 75 

tl 50 
11 50 
12 75 
13 5U 

14,375 
16 • Arpa l:H68 c 2 65 3 aO şey söylırn&mem.,kte<lır. lın h~her kılorn ıl• 810 kam, nazııran lnbiur idare•inin hıırda 10 

Bakla 685 < ,l 50 5 00 Şu kııdar vwr ki mahalli ih tan nıuaınıle gilrnıil' demektir. mübayeatı Tt SoTyıtlarin iııcır 11 
Bnr9ak 220 < 4 00 4 00 tiyacRtın teminınden sonra tide G•ç•n hafta da gene inb11ar ınilbayıa1ına kartı ilk açılan 12 

19 50 
21 

M11ır darı 33 < 3 25 :ı :!75 kalacak miktarın A nup:ı lıatla - tarafından yüzde 8,75 Te yiizde tiatlarıoı mnhafazır. etmekte olan 
Akd"rı 12:! < 3 25 3 25 rilı tııınamen ıhraç edılerek ear 9,75 nıorlinli mallar beher mor· incir piy111111 birR:ı daha yükHk 
Knmdarı 1098 < ,l 375 5 50 folnnacagı kut''l'etle talımın e<lıl · fıni 66 karat fııttla mubayaa fiatlı yeni ıipari.leriı kar,ııa,-
F81alya '!O • 7 00 7 00 mekt.,dir edilmış Ye ayrıca 1000 kiloluk madıiı t11kdirde ihracat meni-

Börülcı 65 • 5 00 6 00 Palamutlarımız hir p&rti dı kıloıu 888 kuroş minin nihayetine kadar bu Ta. 
Nohut 38 < 5 Gt5 6 25 fıyatla horu.ya kaydettirilmişti. ziyıti mubafa:ıa eyliyıbilıoegi 
Kenılır tobnınu 186 • ( 50 4 75 :::.ıııı hatta ıçındıı borsaya kay- Geçen 11nı Eylftlünün ıon Tt bundan ıonra da elde kala-
Si11ın 156 • 9 00 9 :.!5 dettirilnıiş olan palamut utışla· haftasında bonaya kilosu 6t7,5- cak malların daha ncus fiatla 
Anason 37 < 17 16 17 16 rı kıntalı 3!0 karnştan 41 kon- 624 kuruş fıyatıa 1637 kilo ıkiı- aatılmaeı lhtioıall meTcut göröl-
Paınuk pre.• birinci 531 Balya 38 00 38 00 tal tırnak, kentıdi 297 kuruştan trı•ına neTi n kilosu 600-616 uııktedir. 

< < üçüncii 2<!0 c 33 00 33 00 197 kental tırnııklı "' kentali koraftan 260 kilo keat boşaltma Meu11lm lpt1da11ındanberl 
• kaha hıriacı 15 harar 38 00 38 00 275 kııraştaıı 100 kental kı c• ne'l'i afyon 1atışı olmu,tıı. Satılan Miktar 
• < ıkiocı ._, < 38 00 38 00 man 338 kentald•ıı ibaret ha· fnbiıar idar11i müharaata Menim iptidatından lıngüaı 
< çekirdeği i5500 kilı 2 6~5 2 ti<!5 lonmakıadır. d•vam ıylemıkte Tt tiyıatların kadar boruya kaydettirilmi' 

Tırnak palaıııot 41 kental 340 00 3.10 00 G~ç~n hafla ise ınohtelıf ne- ınalda mncut morfin dereotsıoı olan incir 11.tı.ları yekunn 
Tırnaklı • 197 < \!97 00 2!17 00 Yilerden 7;;4 kHnfııl mal eatıtı giir• takılır •dildigine mebni 78,84.0 90Taldan iharet olnr bu 
Kaah • 100 • 275 00 ~75 :.ıo tucıl ettırılnııt "' tırnakların ınüAtah~ilı tatmin eylemektedir. miktar mai J. ile li koroş ara 

390 430 tırnaklı malların 297, Geren •enenıu bu bafta"ındakı' Afyon muhtelif 810 kilo 72 00 7:.! 00 [l'J , a • 11nda muamele ){Örmüttör. 
kah11 palaınatlaıın 224,25 - 273, fıatlara nazaran hu eene ıon Pi .. a111 ilk anılı' Tazıyetini Zeytınyllgı 2000 • 26 17 ~6 17 J y 

ı·orov.luın 204.75 ve kamantina hafta fiyatlarında 80 il& 100 ku- hal& mubafaz" etmekte Ti mna-
Oglak ıleriıi 

• • 11karta 

3500 
'l ı >O 

300;! 

adet 
( 

28 ou :!!! 00 ) 
lt'ı;o lt 50 nevınin ıle 2 ~ 4 .:.!i>koru~lan maa roşlıık bir fazlalık hesap edil- meleltr 1akin T• tabii l>ir ~U· 
t6 

00 0 
mele giirdüklerı anıa,ılmıştır. mektedir. nttı dnam Tt oerıyau ıylt· 

Tatlı batle111 iQi kilu 

..&.cı • < < 
49 O Geç.en senenin bu haftıuıııdR Pıyua ukın Ye muameleler mektedir. 

38 00 38 00 ile lııır.,.ya 123 kental kaha pa tahıl bır ••kılde dnaın ıtmek-
Kllbnkln tatlı badew ll3 çunl 

1710 kiln 
10 00 10 00 ( mut atı ı kent li ' 70 knrutlB tı!dı r . 
11 25 il 25 

Çekirdeksiz 
Üzüm 

• 
Ha ı ıyat malul\ uıonut oıau bebır ıoort io iiurını tayin 

ıdilmif bulannıaktadır. 

Haftalık bor111 eıı.tışı bıı ın- n .. elki baltaya nazaran bir can · 
retle icmal Tt tesbit edildikten !ılık ıniişahedı edlimi~ u kılo~u 

ıonıa hanlardan lıelli başlı ib- 4,5 knru~ıan 1:19! çnval eııtış 
racat &fyaHını teşkil ıylıyenlerin olmaştıı. 

baftalıp piyaaa nziy etler i vı Bn lıaltıı ise vazıyetio ulahıo 
flat bareketlerile teıııRyiillırüııe doğru ı::ittigıni ~iir•n utıoılar 

miitıdair e!de ettı gimız mali'\. geçen lıatta'Ii fıı1tl~r:ı ka~ı ıniiı

matı lıırnçlıi atı ~rzevlıynrnz. taı:aı ı;örnnınü~lır ıse dı yine 

Arpalarıw ız: 
Yokıırı ıl•kı uyı l arııı t~ tki 

kind• de g iiriilece~i iizere ıon 
balta içi nde horaada 124ll8 çunl 
arp" utıtı o lınn~ Te fıatlar 2 6:> 
ile 3,5 kuru, ara1ınıla lııılun-

• nu~tor. Geçen bıAlta ~atı~ mık

tdrı da 1:.l,593 çanla lıalig ol
ma, n 7, :375 ile :ı,ıo karaş ara
sında kıAydolnnmııttn. Geçen 
Hn• Eylfilünün ıoıı haftaeında 

iae bonaya 1,75 kurut fıatle 

boreaya yalnız t :l6 ço nl arpa 
muaoıalHi tHcıl ettirılını' idi. 

Son Iıaıtanın arpa ntı~ları 

aıktar itibarile geç•• haftaki 
Htıtlar dıreoeeind• olmakla be
raber mnhıelif lıusnst ,eraıt ıle 

ıatılan hazı partı arpalar için 
ftrait dolayısile nzıdilen fiatler 
lıtiına edı ldiğı tekdirde, alelade 
eatıf fiatlerind• paırn itihuile 
"bir yökttklik m•hıoıtiiı. 

Arpa Ptyuası 
} ükselmet}e Müsaittir 

.M.oamele kıyfıyeti ~ıçeıı bat
takı lıararıtini mubafaıa etmi' 
Tll alıcılıH hararetli miibayaalar· 
da bulnnmu,ıardır. Hair hububat 
Tll ııebair liatltrinı niıbıtl• ar
pa tiatleri balın gayet ,.i\1alt 
tılA.kki ıdilmıkteılir. Anap" 
arµa tiatlırındı fıTkalade bir 
hartkıt görülmediği tskdirde 
arpa flatlerinin bir mıktar daha 
yükHlme•ı •htiıııali me'l'rınttor. 

Piyaıa ııca I,; ı, • 

Bakla 
ı •lı•ıı ı.,.klıa pıyıuıuıııın E.r 

iti ıptıdalarınıla ı:öıtırdıı?ı dii' 
kiinliık iızerıııe hır t~ukknf dn 

•• ueçııeıı hakla pıya:ıamı~tla 1 

bAzı partiler Al\tılmı~ Te bııftanııı 

ıon ~iiııiinde 410 çornl bakla 5 
kurnt lıatla ''•lıtııııştır. 

Ueçeıı uııenin lııı baftuınd" 

kiloıu 2,82 korottarı 6063 çuYal 
bakla ut11ı olmuştu. 

~ıı lıal& güre eou lnfta liııt

ları ~eçeıı h~fı,. fiatlarına oi~ 

betle yiikeık telakki edılınıkte 

u geçen Hae fıatlarının oısfına 

yakın hir fazlalık irııe ıtmıktı-
dır. 

A![ıkadarların tahminlerine 
göre hali hazır talepler kartısınıla 
alıcı larııı giiıterdıği iıtiğna tiatlıı

rın biraz yi\k111lmeıioi 1'I Ajloıtos 

fiatlarıos müıııvi bir dereceye 
gılmeıini ınt11ç ıdeoek gibidir. 

Bakla plyasasma şimdilik 
terelfüe meyal nazarlle bakıl
maktadır. 

Pamuklarımız 
Y enı ıeoı ınabıiilleri bol mik

tarda piyauya ınmi~ 'l'e ıon tıııf

ta içinde kilosu 38 kuruştan 531 
baly- pre1e birinci, 15 barıı.r ka
ha hirınci n 5 lı:ırar kaba ikin. 
ci mRI 1atıloıı.1 TO pı11a üçiinoii 
nniden 220 halytt pamukta 33 
knrnttırn muamele görmii,tiir. 
Gıçı• baftı.ı kıloou 38 karu,tan 
321 balye preH hirioci ,.e kilo 
ııı ~9/31 lrnroftaıı 119 bl\lyı 
prne iiçiincü pamuk muamelıaı 

olına~tur . 

Geçeıı sene Eylıilunııo ıon 
b,.ltuıııda hor1aya uıoil ıttıril

mi~ olaıı pıuunk ıl\tışı ıniktıırı 

preıe hırincı ııe,.ıdeıı 88 lıalyı

lleıı ıharet olııp tıyat :il,20 ka
m~ olauk ıııukayy•t haiıırıı..ak· 
laıl ı r. 

l'anıuııno ı>iyua TaıiTeti ıim-

m uamelı k11ydottı rı lmı,tır 
lleuımı bnli'\1 etmış olmakla 

beraber hor~aya teıc ıi 

ıntktı olan muameleler 
ettıril

pık az-
dır. Oiirünii,~ nazaren palamut 
ılıracRtçıları ku .. 1'6tli miibayRa· 
tarını dograca ıatılıul mıntaka· 

farından yapmal,ta olmaları ılo· 

lnyıaılo muameleler borsaya kay
detı i rılmek lıdı r. 

::;in katlar var ki yaptığımız 

tabkıkntR giire palamut f iıttlRrı 
iıtıkrarıoı mıılıaf:tza etmekte 1'& 

t omız mallara !alıp balnoın>ıkta

dı r. 

Zeytinyağı: 

incir 
lncırıo ilk piya1a açılı•ı ile 

son haftaki Tazıyeti ar111ıoda 

fıyat nokt1111nılan hemen lıemen 
bir fark yok gihidir, Fıyatlllf 

ayni ,ekilde devam etınektı yııl

nız satı' mılttarları yiikselm•k· 
tedır. Son halt&y• ait giindelık 

satışlar ~n ııırelle toplanmı,tır. 

Tarih Salşı mıktarı 

19 19/ 934 
:l9 < • 

2;! < < 

23 < < 

• < 

çu nl 
S6 

• 

550 
5955 
4842 
7535 
3314 Uzın :>.aınaııludaııberı hona 25 • 

hültenl~rıııde zeytinyagı satışla. Y ektıu 22,282 
rınR tısadiif eılılmeılıj!'ı halde 
son halta içind~ kılom 26,17 
kuruş f iatla 2000 kilodan iha
ret bır pıuti ıuuameleıi görül
miiştiir, 

lnciriıı nevi itibıırilı haftalık 
satı' ıuikdarı Ye en atağı n 
ın yakarı fiatları a•aıtıdaki şe

kilde teıbit ıdilmifti r. 
NeTi 1atı~ miktar ARgari A:r.amt 

Geç•n halta n geçııı une 

Eyltilüliiniin ıoıı bafta11nd11 da :3ilzmı 
boreada :ııytinyagı muamıleei 

Ellımı 

Paçal 

çuTal fi at tiat 
2238 7 50 13 85 
15313 6 00 10 00 

olmamıştı. 

Geçen haftaki nı,riyatımız

da da arzoluncloga üzer• zıytin
yııııı piya1a11 dorgan olop ınoa

mıleltr dabilı Y• p~rakınd• 11-

tı,ıara münbuır kalmakta Tt 
piyasa tışkil •di lıcık yükıek pır· 
tiler eatılm"maktadır. 

4497 4 00 5 25 

N atiiral 233 ' 25 5 00 
Yekun 
Geçen balta 

fiatları iH: 
Sü:ııını 2t4.ı! 

Ellımı 11907 
Paçal 5246 
Natürel 496 

22,28~ 

utı• miktarı n 

8 00 
5 50 

' 00 
' 50 
4 00 

14. 00 
10 oo 

6 76 
5 375 

'00 

Şebrimiıı tioare~ Tt zahire 
bouuınca tutulan rakkamlara 
n tanıim edilmekte olan ra
pırlara nazaran bu1&nt çıkir

dekıiz üzüm ınahıulüniin piya-
1aya arzı tarihi olan 4/8/93i ta
rihinden 25/8/934 akşamına ka · 
dar boruda 111tılmı' olan çeki r• 
dıbiz: üziim miktarı 14 löi7 
çuTal Tt 359 torbadan ı baret 
o lup bu müddet zarfında fiatlar 
5 ilı 23,5 aruında bulnnmnştur, 

Gıçııı 1enı ayai tarih• kadar 
bonada S2501 çuTal Tt 151 tor· 
bıı mal eatılmı, Te tiatlar 7,02 
ilı :l3,40 kurut arasında bir dt· 
gişi klik göıtermlşti. 

Son Tt gıçın .. nıu in ayni 
hatları utı,ıarı göndelık itıba

rilı '" 1Uretlı cereyan etmiştir. 
Son Hatta Ge9en .. ne 

ayni hafta 
Tarih 'forbaQnTal Torba Qo'l'al 

19-9 15 184.2,5 5 4.961,5 
20-9 20 4002,5 3925 
22-9 2 6545 4 3630 
23-9 3362 " 5:!90 
24. 9 4.65,5 :}866,5 
25-9 383 4390 

37 16600,5 13 26066 
llı:i haftaııııı gündelik .atış· 

ları bu Hrıth telhiı ıdildıktın 

sonra nnl noktaaıodan utı• 

miktar Tt fiatlan da a•aiııl" ita Yeni ınabınliin 

az zaman kılmış 

piy111anın 'imdılik 

idraki ne pık 
old nj!ıı ndıın 
bn nziyeti 

Horda 
Yekun 

retrıalJli.ti r . 
20107 5 numaraian 12 11amaraya 

mubıofaza erliyec•gi Ti mnaıne

lltın yıni m•lunlün piya1aya 
Gıçın 11ne Eyltılün •on bat- !radar 1ıruıle: 

arzile hırabır inki,af ıdıcıjti 

mıılı11lı:kak te!Aklci ediliyor. 

Afyon 

taaı incir mnamel~lıri a•aiı çı

karılmı•tır. 

Süzme 4249 12,4.8 111,5 
Ellımı 9891. 9,36 14,82 
Paçal tlU 2 7,02 13,26 

Yakarıya ışuıtledığiıniz bor. Nator•I 69 7,02 8,58 
1a haftalık Hlıf liıleslnd11 <le Yıkılıı 20,354. 
teaadiif edilecıgi üzere 1011 hafta :3ın lıafıa 1atı• aikdarı n 

içinde ııyufturuuu maddeler in· fiatlarında na:ıarı iikkati calip 
bi1arı müb•yRatıniRn olıın 810 bir farlı: mtTcnt olmamakla hı· 
kilo afyon bonaya kaydıttirii- raaer ıon Te gt9H 11n11nin ayaı 

ınıttir. Mezkfır afyonun 730 ki- battaları tiatlarınd" bo1tn• fi
loııı yii:ı:de 11 Ye 80 lı:ilota yügde atları aleyhine olarak büyük bir 
11,25 derıcııindı morfini lhtiTa dıii4ildlk Tardır. incir mahıu

ırlımıkt• olup iuhi111roa bu dt· löuiia IJHını ceç•n ıea•ı• göre 

Torba 

35 

37 

çan! 
32 

779 
1500-
2278 
534.4.. 
549(1. 

751 

aegarl 
Hat 
8 75 

10 
11 75 
ıs 

13 626 
14. 50 
16 25 

4.19 17 75 
16600 1/2 yekfın 

azami 
riat 

10 
12 50 
13 50 
H. 25 
15 25 
Hi 50 
17 50 
23 

Gıgı• hafta iH ~ornda ya
pılın•• olan çıkirdekıiz uzum 
fA&•• miktar T• flatları 'ıı ••kil 
dı tı .. it ohınmuot11: 

672 
26899 yekı1n 

Geçen •en• Eylülünün eon 
baftuınd" iH keza boreada satıl· 
mı' olan çekirdıuiıı füııüm mık· 
tar Tt fiatları hona kuyudntında 
•u ıontlı t11pit edilmi• bolun. 
maktadır. 

Bış nnmaradan 12 aumara· 
ya kadar 11ruilı: 
Saıı, mılı:tarı .Aıgart ~:r.amt 

Torba QuTal Fıat Fi at 
7,(1 

8,285 
9,165 

5 
4 
2 
1 
1 

13 

36 6,24. 
342,5 

2171,5 
10027,5 
10997 

2714,5 
470 

94. 
27153 

7,80 
8,58 
9,:l6 

10,li 
11,70 
16,38 
18,7~ 

10,835 
13,06 
16,77 
18,52 
20,28 

Sen hafta ilı geçen hafta Ey. 
UHüaun ıonnncıi hatt111ıoda 

9ıkirdıbiz ü:1üın Tatatl fiatları 

mokay11eıi: 

Gıçıo aene EyJı\. 
• 

Adıt Son haft11 lünün son baftuı 
5 9,375 7,02 
6 1 l,"1! 8, 19 
7 12,85 8,97 

9 
10 
11 
12 

13, 77 9,75 
H.,53 11,00 
15,95 1:3, 16 
16,95 17 ,55 
19,33 19,20 

YnkarıdRki rakamlara ~öra 

ıon hafta fiatleri ıı;eçın .. neııio 
ayni haftası fiatlerindın Ti 

umumiyet noktasından yiik11k 
olmakla beraber yükıeklık lııl

ba111 5,6,7,8,9,10 nnoıaralı iiziiın· 
l1rdı daha fazla bir mıktar ar· 
:r.ıylımıktıdır. 

Son haftanın fiat Taziyeti 
hakkında okııyucularımıza hır 

tıkir Ttrmiş olmalc içıo haftanın 
nınhtellf "ünlerine aıt Htı,lar« 

aşaiıda itaretliyora:ı : 
No. 20 Eylul 22 Eylul 25 EylU 

liatları fiatları fiatları 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

TllHtİ 

11 50 
12 75 
13 75 
14. 50 
15 50 
17 

Tan ti 
12 00 
13 25 
li 00 
14 75 
16 
17 50 

TaHti 
11 00 
12 50 
13 :!5 
1! 25 
15 50 
17 00 

Şu bHaba göre il:ıüm tiatları 
ıon hafta ba,ıarında g•çın bat. 
taya niıpetlıı yiik11lıniş Tt bıı 

yükıelme keyf iyıti 23/9/931 ta
rihine kadar dnam eylemio ı ı 

de 2i tarihinde tiır.tlar yirmi n 

25 tarihind• de keza yirmi para 
daha kaybederek 25/9/934. ak,a
ını bu dütkünliik bir korof" ha
lit olmn~tar. 

Ynk:ırıdaki giin Htlfl rakam
larının tetkikinden aaıa,ılara~ı 

üzere 111tış mıktan 22/9/93( 
tarihinde 465 çuvala tıoızzül 

ıtmi• n ıon gün i11 383 çnnl 
11\tı~ kaydıdılmiftir. 

Alakadar .. e 111labiyettarlarıo 
ıfadelerını göre .atış ınıktarııııo 
azalmau u t ıatluın ılii~uıui 

fnkalade bir mal ~eıtildır. 

Eylı'ıl t11liıni alınelerin ta-
mamıle tedarik edılmi' 

- Lütfen cevirıniz -
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IV:iizhkereler dört nokta 
iizerinde toplanmıştır 

Keclp .&il Be7fn Kutku 1 " .. • . .. ~ ............ } ..................................... ;·; ........ ; Koçuk Haberler 
Istıkbalın Normal ReJımı Serbest .. ~Ün.den.:a~ez~~;;A 
Mübadele ReJ·İmİ Olmıyacaktır nsm~nadr~aıy:h:ıvr.kıd•i"ı·f e:~~d: Haydar 

------------- --- urho~ oldnı:tıı 
R . . 1 Ü . d B F hh G . • • e·· . k E • • halde ava taarruz 'l'O polie~ 1ı .. -e1 ım er zerın e azı ransız ura ası azımızın uyıi serlerını karet ettiı:tinden ıulbcezı. nıab• 

Münakaşalar Oldu OCethe"'erken: "Bu Memlekette insanlar Zeka k•ın~~;~:/::.~i~.:~:~'iu::;~~· iııt 
lstanbul 25"(;\'.;\')''.::"'j>'~;i~-, hi;;~~· .. ı:~·;~·;; .. ~·;;;; M. Loven Ve K alplerı·ne Go··re o··ıl" ··ı·· Dedı· tabki~.atın açılmaıı için birinci '"cu ur" ıuüatant ı klt"f> ,.erilmi~.tı"r. mentolar konferansı umumi he berz Türk hükümetile. birliğin -'----------- " 

yelı bu •abah 10 30 da Hasan Türk grubuna, genış m:safirper- İstanbul, 25 (A.A) - Parla· noktai nazarından ahenktar ve fından alınan iktisadi tedbirler Mezuniyet 
Z•ler mektebı mn&llıınlerin· Bey el endinın riyasetinde içtima verlikten do ayı teşekkür etmiş mento.ar biri ığı konferansının bu normal bir tarzda iktisaden inki- den bahsederken hatip aynı za 

G M H d b ı den Emine La!lııua Lir bu~uı. ,.,,. etmıştır Reis evvela umumi ve azi ustafa Kemal azret sabah celsesındc Necıp Ali bey şar e e i mesi için bütün millet manda mazı ile hal arasında ~ , 
1 • 1 ı dk mezuniyet .,..rilıniştır . katip M. Buuye söz vermiş ve erının eserıne derin hayran ık- tarafından söy.cnen nutkun met erin en sa ı ve en normal esas mukayeselerde de bulunmuştur. 
!a rını bildirdikten sonra Türki d lar ve vasıta la r üzer.nde muta- Sanayi MDfettlşl mumaı.eyh Yugoslavya murab nı şu ur: M Robinson bütlin bu hare- :Sanayı ışlerı n ı teltif etmek 

h h t . · k ·ıı· • · ye ile Lebislıt n arasındaki mü Hanımlar. Efendıler : bık k almalarına vabestedir. ketı"nde teşkı" ta• tı e•a• "ıye kanunu as ev e ını n re s ve ı ıgıne, • • üzere bir iki giin e ,.. ı Kalaya 
meb usan reisi M. Kasta Ku naseba tın samimiyeti ni t ebarüz Yalını z bazı memleketlerin Saldhlyettarların Tetkikleri dairesinde kalmış olduğunu ve 

et tı. r m"ı• tı'r k d f d Bu h ususta en salahiyettar gitwi ~ olan aanayi ma rettit i Na· .naud y ı ve lr la nda heyetinin de , i tisa i aa liyetıer i oe air i statıs . büylik ekseriyetinin tasvip ye · b d k . 
1 

. 
1 1 1 zevatın yaptıkları tetkik cu ne· zım ey ora a ı te t ı ş erı u i bi-

azasıodan M. Bennetti Mumaileybin bu cüm e eri tikl~re i s t ınat ea ilece k olursa in· " itimadına dayanarak iı gördü ti rerek a,.det etmi• t.i r . ayan 
teklif ı. f ·· ki " ı • t k ticeye varmıştır. , ey lediğini bi ld irm iş ve KO n erans a zasının sure ı a - sana neşe ve emnıye verece ğünü tebarüz ettirmiıtir. 

k 1 1 k 1 H · b b ı F istikbalde beynelmılel iktiıa Tayin 
bükiımet ta rafından siyasi bir 
memurıyete tayın o lunduğundan 

do l ay ı kQnferansa iştirak ede
miy en Mısır heyetinden Rat ip 
Bey bu telde konferansa ı ş ti 

rik edemediğinden mütevellit 
teessürlerini bildirmekte ve 
konferanıa ınuvaffakiyet temen 
oi eylemekte idi. 

lngiliz Murahhas heyetinden 
M Davis söz a laralı: dünkü mli 

ış ari e arşı anmıştır . atıp ir netice elde edile i ir. ilha- Hatip aözünü şöyle bitirmiştir: Odemite bağlı Bademye •e 
bilahare demiştir k i: kika bu vesıkalara bakarak bü· Amerıka birleşik devletleri Adllgide belediye tabatıet ine Dr. 

Kitıbi umuminin şayanı dik· tün dünyanın muztarıp olduğu ilı: · saade tinın diğer milletler ile Naıııım bey tsyın edilmişt i r. 
kat bir raporu üzerinde cereyan tisadi buhranın azalmağa baıla· su ıbpenerane ve dürüst bir teş Vazifesine Nihayet Verlldl 
eden müzakeratın semeredar 1 dığına hükmetmek kabıldir. Fa· riki meıai ile tev'em olduğuna Borno.-a Zıraa t mücadele 11• 

olması için, şu veya bu mem.e kat bu buoranın bazı memleket· tamamen kanidir (Alkıılar) tııeyono aalı tıını Felatun bey in 
ketlerin umumi teşkilatını ten ler cl e ortadan kalkması maale· F-ranaız MurahhaaınınBeganatı ,.azir .. ine nihayet ,.erilmi,t ir. 
kit etmekten ise htr heyeti mu set beyne . mıl el iktısadi vazıye- Bundan sonra kürsüye Fran Terfi Stajı 

1 

rahlıasanın kendi memleketinde tın günden güne salaha doğru ıız heyetinden Guadelup meb'usu Vilayet jand..rıua a lay k ıı· 
yapılan icraat ve gayretleri ifa göstermekten çok uzaktır. M.Kandas çıkmıı ve raporunun mandan vekili Çeşme jandarma 
de etmesi daha iyi o'. acaktır 1 edbtrter Meıızlldtr sarahat ve yüzuhundan dolayı komırn4snı yü?.ba'ı F ethi beyin 
Devletler barba girmemek üze· Daha açıkça söy.emek iıte- kitibi umumiyi tebrik eylemiştir. tt.ırfl ıtajını p ıyade alayında yap. 

zakeratın dört nokta üzerinde · k d ' l b"' d re bu sabada birbirlerile re ka- rım i ittıbaz e ı en utün le Bundan sonra layık ve cum- maaı tekarrür etmi' Ye flmri 
temerküz ettiğini bunlann da bete devam edebil irler. birler nihayet mevzıi bir matıi- huriyetçi Türkiyeyi selimlamıı ve gelml,tir. 
ıulh ve ailahsız lanma ihtiyacı M Lovenherz bundan sonra yetı haızdir Buitüne kadar za· Dtnizll meb'usu Jlıecip Ali bey Gazi Muıtafa Kemi! hazretleri -------
ticari mübadelenin daha ziyade sulhün tarsini için manevi sı· vallı beşeriyetin baştan baıa di münasebetlerin ıabit Ye nor· nin yüksek idareleri altında ıon Karsta 
ıerbeıtlenmesi arzuıu, işsizlik lihsızlanmaoıo ehemmiyetini te muztarıp olduğu bu beynelmilel mal rejımi tahdidi feraıte tAbi ıenelerde ricuda gelen bliyük Kadastro lşlerı 
ve kooperatif devletin müdafaası barüz ettırmic ve su ı h arzusu buhran hastalığını ortadan ka l dı- o lmıyan bir ıerbest mübadele ol· inkicaf ye terı;kki eserlerinin K 

... " ars, 26 (A.A) - Kan Vi 
meselelerinden ibaret bulundu· nun ve sulha ıtimadıo halk küt rabıımek için ş imd ye kadar haki· mıyacaktır. moethü senasını yapmıştır. (Alkış 

liyetinde yapılmakta olan ka 
iunu tavzih etmit ve bütün bu leleri arasında inki şafına ça ış ki bir formül bu unamamıştır Milletlerin iktisaden inkioaf lar) Türkiye ile Fransa arasındaki dastro tahririni tetkik emtek 
meselelerin birbirile alakadar mak birlig" ın her azas ı nın ma Bunun en bar ı z de.ili henüz bir- ederek sulhun ve beynelmilel münasebatın ananevi ıamimiye 1 T K d üzere ge en apu ve a astro 
olduğunu söylemişfir. nevi bir vazifeıidir dem şiir çok mem leketlerin bu buhran emnıyetin resanet bulması için tini tebarlb: ettirdikten ıonra M. Başmlifettişi Kadastro Reisi ile 

Hatip buıünkü bulanık va Hatip nutkunu Lehistanın ıztırap l arı ıçınde çırpınmakta tabii mecrasına gireceği muhak- Kadas Türkiye için çok ıayanı birlikte tahrir köylerini teftif 
ziyette bütün milletlerin mes'u gerek dahi lde gerek harıçte 1 

o duklarıdır. kaktır. iftihar olan ırk ye renk müsava- etmişler ve dün merkeze avdet 
liyeti bulunduğunu zikretmiş ve blitü devletlerle en iyi mü.nase Londra Konferansının Aklbetı Milletler cemiyeti müessesesi tını tazim Ye hürmetle anmıı ve eylemişlerdir . 
Demokrasinin insaniyete en fazla bat tes s i nı tem n edecek bir i Bırço k konferanslarda müte- mılletlerin sulh hakkındaki umu demiştir ki: Başmüfettiş tahrir iılerinde 
iyilikler verecek hükumet tekli siyaset takip etmekte o duğu- addit müteboı ssıs l ar umumi buh mi arzuları arzu arından doğan Dertlerin Rengine Göre azami sür'at çarelerini müsta 
olduğunda ısrar eylemiıtir. nu söylemekle nihaye t end ı rmiş ranı zale için bir çok tedbirler maddeten va manen bliylik bir Deifll Zekdya Göre celen tatbik etmektedir. 

Bundan sonra ıöz alan Le· tir. !teklif et tıle r Fakat ba tedbir eser O•makla beraber kendisin Bu memlekette insanlu deri HıJA l , . d 
a Eczanesın en ooüne geçı.em ı yecek müşklilit den ümit edılen net celeri daha lerinin r•nklerine göre değil fa 

HaA kı·mı·yet'ı·n .,,..a .. Kalesı· ı ile karşı l andı Londra ~on teran vermemiştir Mılletler cemiyetini kat zeka ve kalplerine göre ölçü · ' Tebliğ Ediliyor 
lf ~ sı bu husus ta parlak bır m ı sal kuvvetlrndırmek iç•n yapılan !lir. (Alkışlar) Hatip parlamenta Muhterem lzmtrlller: 

• • ""'"""'""""""-'""""'"""""'"" addol unabılir. Şımdıki vaziyete teşebbüs l erin akim kalması gibi rizm rejiminin halen geçirmekte Izmırde uzıın senelerden beri 

Dil Ulküsünün yakınında Oldu-. bakarak ıktisadi kalkınmanın ••z •yetıer suıh taraftarlarını olduğu kararsızlıklardan mliked :!ı':~~ ;:r::.:~:~8 g: 
J' yeniden serbest mübadele uıu · mükedder etmekle beraber bu der bir sesle babıetmiş fakat rekse mileaııeııemize eeref verecek 

ğumuza Sevinivoruz,, ıüoe rucu ııe kabi~ o abileceğin- bnynk sulh müeuesesinin bey- ba:ı:ı mahzurlarına rağmen haki- derecede nec.1 yaptığımızı yine 
den ümıtvar degılım nelmilel bir mliessese olarak katen kuvvetli blikdmetlerin an eizlerin kadirşinaslığından ltitiyor 

Ankara 26 (A A) - Hakimi- kalmaz Dılimizin_ du~ula~~~ı ve 914 Vozıyetınde De(/tUz mevcudiyetinin geçen asra n is cak parlamentarizm rejimi ile ve gOrOyonız. 
yeti Milliye Dil bayramı dola- yazımızın eynel duzenı Turk du Mılletlerın 914 ten evvelki betle ileriye doğru ebemmiy.,tli yücut bulacaklarını izah eyle· Bu defa; zevk, san'at ve beda-
yııile bugünku- baı yazısında daklarında Türk gözlerinde ve . d b 1 d ki d b' d ld • k . . mı"ıtı"r. Ali bir arada t.oplıyan ve bilton 

Tlirk kulaklarında anlatılmaz bir vaz yetın e u unma 1 •nn • ır • ım 0 uguna anıyız . Anupayı kaplıyan yeni ve fevka-
diyor ki: . . • iz bırakacagı günlerden uzakta j şüphe yoktur. Ve o tarihten be· 1llrltlyentn Sulh Slyaaett M. Kandas beyanatının ikti lıı.da bir koknyu 
. Dün o!muş gıbı anagımdadır. olmasak ta daha varmı, değil ı z. ri de milletlerin iktisadi ve bu- Hatta yakında kararlarını sadi kısmında eski liberal mek e•G•• •• ı 
ilk dil kurultayının örünçlü [ı(Ün- Gelgelelim yoldayız Her yürü· kuki münasebetlerıne dair bir- mevkii icraya koyacak vasıtalara tebinden olduğunu söylemiştir onu •• 
!erinden birinde idi. Ulu başka- yüşte ve her sava~~ oldu~u gibi çok nazariyeler meydana çıkmıı maıık olacağına da ümit ediyo Bundan ıonra söz alan Macar kolonyası iamile hmire takdım 
nın ılireli bakışlarından hız ve gene başımızda bulun Turk bu lır . ruz. Milletler cemiyetine menaup beyetinden M Lutacs hassaten etmiş boltınnyonız. Izmirde her 

1 k d d 1 - · d d b d k lu elil k yaptığımız kokuyu ta1'lit etmeğe, güç o ıua ora a i uzerın e ununun _ •tın a u~u . ş e T'ı'rklgerle Sanaylcllt!r mılletler bu yliksek müesseseyi e alliyetler meselesini mevzuu 
1 b r b k bl Ulurak " ısimlerine yakın isimlerle ııatmıya ıöz eden ve edilen sözleri dinli- açı mış 1 ayra 2 1 k' b t k "t t kt · · ı·b b h t · A pada ve haa 

1 d b
. k d b' d'I k başbuğumuz var lşte her yıl bir Şunu demek istiyorum ı . u en ı e me en ıse ıs a Ye mu· a se mış ve vru . . kalkanların, nihayet kokulanmızın 

yen er en ır ar • a, ır 1 e müta 'ealar istikbalde milletlerin vaffakıyetı için ne mümkünse saten merkezi Avrupada tarsını k fıbına varamamaları y1)zllnden 
·ı . li dli B k it 1 Tli yo l bu dil bayramını kutlu l ayı 1 k 1 • -h- ld 1 d kaldık! o n ı erıye • r · u uru ay ar r b d"I b k hayatında birer yer tutacaktır. yapmalıdırlar.Memle etimizi ıda itinde bu meae enın mu ım o uk an yer e arını g rı -
k- dT . k k O 1 d ıımız u ı savaşını aşarma 1 yornz. Bu defa yeni çıkan (GOnlll) 

un 1 ını arışı sman ıca an ye amacımıza Yarmak ı'çin ıeg·it Meseli Türk bükümeti mütead re eden bliyük liderlerimiz muh ehemmiyeti olduğunu söy e· 
kolonyamızı Izmirde yslnız Hilr•I 

iiz ve duru Türkçeye götllrecekti tiiimiz iUkünün biraz daha yakı dıtve acı tecrübelerden sonra ken" telif vesilelerle söyledikleri nu miştir. ecaaııeelnlo yapbgını itaret ediyor 
onun için ilk kurultay toplantısı nında olduğumuza ıevinişimizdir. dı ihtıyaç l arımıza tekabül ede tuklarında Türkiyenin ıulb ve Parlamentarizm Yafıgacak taklide yelteneceklerin yine ayni 
tarihini bir dil bayramı yapalı~ B~ baı:.ramı . direkle~imiz_de ~:ı: cek mılletımiz ı n beynelmilel Ya- müsaıemet ülküsüne ne kadar lıyeç murahhaslarından dok mevkilerde kalaealı.lanna emin 
re her yıl onu ~u~l~layalım dedı. Tu~k _koklerınden ~u~emıı aoz · zıyetine uyabılecek memleketin tarattar olduğunu ifade et tor M Pauli bazı memleketlerde hulonuyoroz. Aziz İzmirlilerin {Gö-
Bu bayram bıldır ılk ıez olarak lerı bırer bayrak ırıbı gererek umumi refahı seviyeııni yüksel· miılerclir. Memlekette suı h, dün parlamentarizm rejimini yıkan ndl) i~ınile Kemıl Ktwıil iamini 
ırntlulanmıştır Bu yıl ise ikinci o.sözlerin k~r~uğu eoıiz düzenin tecek surette sanayicilik ittihaz yada sulh. ve diier bazılannda halkın inti ~,:;:~::~:;:_1 tanıhaltızum 
kurultay toplantılarının Yerdiii bırer ııık gıbı tutuıturarak kut t · f Türkiye milletler cemiyetinin bap usullinde olan itimadını ıar· 

. .. • . Iulayoruz. e mıı ır. d b b Hilal Eczanesi 
yenı orunçler ıçınde daha g~n.~ı Bugün hiçbir memleketin yal muvaffakıyetine böyle bir haleti aan ıiyaıi buhran an • setmiı 

15 
_ 

6 
daha derın kutıulanıvor. Ülkusu Zilede intiha.bat nız zirai bir memleket gibi ka· ruhiye ile çalışıyor. Türkiyenin ye kendiıinin buna raimen par· lilr:ıımza;u:;ı .. ıı.ı:.a::z:;ı:zı(llzııııımrmıııi 
ne varanların duyacağı büyük ve !arak az çok refah ; .. inde yaşa en az arzusu yürllyen terakki ve laanentarizm rejiminin daima ya· leketlerde . görülen iktisadi ıyı-

Zıle, :ı6 (A A) - Oombori- ,. 
ıonıuz sev ı nci esertıyi anlatmak yet ballt tırlıaaı beledıye ha ması ihtimali mevcut değil gibi- medeniyetin unsurlarından biri fıyacağına emin olduğunu ıöy- leıme aliimine rağmen bir milli 
değem ya:ıganın • ıi değildir. Fa namıetlerinl llAn etıuıttır. Yal· dir. Bu şerait altında bizim gi- olmak için çalışabilmektir. !emiştir hodbinliğin devresine girilmiş 
kat $Una ınanıoruz ki, ülkü nı:ıı kaaalıa niitoıu 17,~05 itıbar bi sanayıini yeni tesıı ile meı - Balkan MIMıkı Bundan sonra doktor mösyö bulunduğunu tasrih etmit ve 
yolunda ııönlli ınan Ye yüreğı edılerek güsterılen Aza adedi 45 gul olan milletlerin takyide tlbj Balkan misakı i,te böyle bir Pauli eskiden parlamentolar kon eğer bir insan kendi memleke· 
6mıt dolu yürüyenJerin duyduğu kışıclır. Hıınlardan rey ıırııaı ı e olmayan bir serbest mlibadele emel ye böyle bir programın feranıına iştirlk ederken buıılin tinin iktiıadi inkipfını diğer 
taşkın duytı'ularda ona varanla- .:.!5 aaıl 2 de yedek Aza olacak- usulüne taraftar o lmalarına ih anubaaıalaaadır. Milletler cemi· hapiıte olduklarından dolayı bu milletlerin inkiıafına bağlamazsa 
rın duvduk larından ıı-eri ve eksik lu ılır tımal yoktur. yetinin rehberliği •ltında imza nu yapmıyan meb'uslardan bab bu inkişafı vücuda ıetiremez: 
•••••••••••••••••••••·····-··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••• k T b' J d 
buıunııı • •• ve tıauuıı y en ı ! pıya1aııu1 bıua retııdır. KuYntıı Eminim ki münasebetleri glin edilecek bu gibi ınisa !arın mil se tmiş ve onyea me uı arın an demiştir. 
ıiparıt l er :ılınmamıo bolonmaaı muameleler cereyan e ı wekte .-e den güne tezayüt etmekte olan !etler cemiyetıne dünyadaki Ya mösyö Kalnins ile refikalarını Hatip ayni zamanda Lehista
bngii n~ ii dorgunlnk ,.. tıaı düş- lıer cını mal t ıat l Mıuda şayanı milletler için iktisadi vaziyetleri- zifuini tuhil etmesıni bütün serbest bırakacakları ümidini nın hiç bir döviz serbestisi preo-
günlilıtııne aebep tetkıl eylediıtı ıneınnnnıyat hır hal görülmek- ni hususi mukavelelerle tanzim kuvvetimizle ümit etmekteyiz. ızhar eylemiştir sibinden inhiraf etmediğini kayt 
.,.. hu tlurl{ ıınln ıt on Tetrın ı evnl tııdır. etmek bugünün ihtıyaçlarına ve Amerika Murahlıasının Bu esnada söz alan katibi ve Lebistanın Almanya ve Sovye t 
bıdayetıoe kadar de,.am edeoeıtı Palamnt .-e sfyon piya sa l a rı hakikat• en ziyade tevafuk ede- Beyanatı umumi M. Kalnins refıkalarınıo Rusya ile yaptığı gibi diğer dev 
ve Tfş rı nı e•H l ııparıtlerın ,.il- H kin zey t ınyağı pıyasaaı dar- cek bir tedbirdir Müteakiben Amerika Birleıik tahliyesi zimnında M.Pauli tara· !etler ile mali ve ticari muka· 
rodıle bera ber moamelita yenı- gondor. Son zamanlarda kendini gös devletleri murabhaslarındao M. huda ızhar edilen ümitlere par· veleler yapmağa hazır olduğunu 
elen ke~ay ıf geleceıti ka,.iyyen Yumurtalarımız teren milli cereyanları geçmi ş Robinson söz almış ye Amerika· lamentölar birliği konseyinin beyan eylemiştir. 
ümit edılmelıteclır. ve fındıklarımız zamanların cebren kabul ettirdi da tatbik olunan Ye yeni ıiıtem de tamamen iştirak etmekte Reis Hasan bey öğleden son · 

Şımdılık mnamel•lar dorgon Trabzon, 26 (A.A) - Bar- ği ıeraite tetabuk etmiyor Bil teamiye adilen uıuller hakkında olduğunu heyeti umumiyeye bil · ra murahhasların emrine amade 
elop 25/9/93t aktıtmı piyaıa ıo· aelon tıcaret müme11ili Oabit tlin mılletlerin en basit ve en izahat Yermit ve yeni zamanda dirmeğe mezun olduğunu beyan tutulacak otobüslerle ıehirde 
•k olarak kapanmıttır. bey buraya gelerek yumurta Ya normal eaaılar Ye Yasıtalar Gze- milli kalkınma itinden bahıedil· etanittir bir gezinti yapılacatını batırlat-

Umumt PlgaMI Vul,,.U fındık lfleri üaerında &a&kıkattı rinde mutıbık kalınılan her mittir. Son olarak söz alan Lehiıtan mıı ye nat 12,20 de celseyi 
li•ba~aı, A'1ıre Y• vaanuk bDhıamqtar, milletia bevaelmilel miinuebab R .. iC111DhDI' ltRUP.ıt tara· murahbaıı M. Suamki bazı mem· tatil eylemittir. 



Yeni AMf 

K • d 1 B ı d• 1 t•b b t \ hmir blrtnoi ıora m•murlu-

ııınsanlı tın Dal j lı ayser~ e e e ıye o .1 a a 1 100;:~~,. bAnımın möttnlfiyt 

g~ -Yaza~; ~d.re ~aıro §1 ilmi Tetkikat Burdurdı Meb'us Rasih !~::d11en Ma~~::;:ın oı!:nı:.~~/ı~ 
§E '.rü.rk.9eye c;;::e'Vl.re~: :N'as-uı:ıı ~ .. a-c: E=I Kayseri, 26 (AA) _ Fran· 

8 
, ·tk malilm•ye mukabil h1tozedll"n 

~g - - - - ...:: Birinci Kısım _-- s sanın Dıjon OniYersitesi Jeoloji eyın u u Karantınııda Arap Hasan çeşm,.ıl 
Lt Old ~ B G J l t•- oin.rlndıı T• lılııırlı oıtddeıi iize .:Korkma-. & Us U aşına. e m • ı:; Profesörü M. Sapo ve latanbul Burdur, 26 ( A.A) - Diin 

-r- O rinde kain budotları tapnda ya-
.: Amerı"Lalıl&l" Kredivi Keaiworlardı :=. niversite~i Jeo'oji Enstitüsü Anta tya meb'nın RKıilı bey be-a ., ., zıh Y• tapuda bir bap damı hı.Ti 
: - 76 - : Müdürü Profesör Hamit Nafiz lftdıye intıbabı etrafında aydın-• • m'\ kerden bag mukayyet oldrıj?n 

Büyük bir k11fH l9inde, bir yii banklleından sonra ho konoı~r- bey Pınarbaıı Kazasının Hale lııııcı bır hitabede demıştir kı: halde ıe jtı kıaın•a kl\bili zer ve 
KıırataTııjto dızlerınin üzerınde sıyomo tutmamk Fran11ıı lıiik(i vik köyünde iki ay evel bulunan R•y Termek tahıl hakkınııı kı8m•n kayalıktan ibsr•t tamamı 
tutan hi r hoy, şoförün .yanında metı için imkanıuıdı. Fakat,Fer. üçüncü devre ait bir hay•anın dır. Ho hakka ri11yet eden ona 280 lira kıymetli 8271 metre 
b•kllyordn Valeri bo Karata't'u · ral'ın yardım beklemesi için do korayım Halk lırkaaıdır. Her ıtı mı.rabbaı tarlanın 960 ıehim iti· 

bulunduğu yerde jeellojı tetki 
~o geıirm .. ini Ferral'deo rica l<'rıın1anın ümidını ke1memiş ol. muv,.lfakiy•tlt bışıuan fırka ön · baril• borçluya alt 205 ıebminin 

ili d · h d katı yapmak üzere •ebrımıze almi,ti. Oıomohıl hareket edınoe muı zım 1 • yanı erşey 11n Y oünıiiznn ıöyledıgi gibi •ımdıden mülkiyeti için açık artırma ıur•-
oebındeıı hır mektııp 91iıarırı okıı- eT 9 el Qınde komiiniıtllıtııı flzıl gelm i ş ve beraber.erinde Maa " """ da m ı ll e t ı ne rehberli it et tıle •• bl rinoı arlırma11 28,10,9St 
ınaga haşl a dı . Hır ayrlanberi ınell iktıZI\ •derdı; Şanka.,şe'ın rıf Müd ürü Hüsnü bey bulundu ııı•y ı şı"r edıııeocktır. Klımize Paur ıziinü aaat 11 de yapılmak 
korkmakta olduıtu şıoy lıaşın11 Tılı'iyetlerin bAkimı olwui d•rnek g"u ba:de mahalııne gıderek k üzere Hlıh"a konuldu . Hu artır " Çın şımendı f erlerınırı in'a Adıl l{ ~ç11n ana yort ha rap, bıt ın hır .., 
gelmi•t i: Aınerikalılıır 09ınıt ol · ılmi araştırma ar yapmı•lardır hRlde ıdı . l'ırkamız ynrdnmuza ıoada utıt lıedelı tahmin olunan ' meıi demekti. Verilm.eı düşü " 
dokları krediyı ke11yorludı. nülen borç 3 mily"r altın franktı Knyserı, 26 ( A.A.) - Vılii · ıın"r etmeye, ı;:ünııe,urıneye kıymetın yüzde 75 tıni boluna 

Aydan aya "eni•lıyroek ıken b et d lı ı · d · d ·ı ( 25 ) 1 t t •- h 1 · 1 k " • u J a bır çok mı iyon lıağıt para Y a ı ın e ınşa e ı en azm~ mış ır. •n çc .. artıran" ı a e.ı yRpı aoa 
edıyordu. Vakıa ınalzeııı•nın 11 mektebın küşat resmı önümüz 1 \'~nı bel~ılir• Hıırdoro fırka akıi bkdirde ıın ~ok artıranın 
parışını Y"lnız kend111 alacıık deki Cumhıırıyet bayramında rır~ n• ı plMı d .. bıtınıle ıınarı ga1e tHhbiidii bllki klllmık tartile 

~ııhU'e r 
~· 

Her Fiata Satış 
Acele Müzayede ile Sıbş 
Onümüzdıkı Onma günü 1ani 

Kylftlün yirmi Hkizirıoi günü 

eabahleyin alafranga eaat on bn· 

çııkta Birinci Kordonda Gündog

do M11'ndiye caddeıinıo Batlan

gıoında Bakkal Hafız b•y karşı-

11nda Sade ıokagında 7 numara

da merhun Matmazel Danılriya 

ait bir çok liikı mobilyalar bil· 
müzayıd• ntılaoaktır. Gerek 
Blutlıner Almaıı pıyano, lükı 

etajer, koltuk takımı, kemanlar 
J apoıı Tazoları, yRlı boya leTha
lar, Hdtf masa, maTnnkötüphane 
kitaplariyle, 6 Aıucrıkan 1andal
ya, 4 kcişe ııııahtarlı maoR, aay. 
bor, yazıhane, bakır manl{al, Bil· 

hıbinin uıi çanta graınofoo plak· 

larıyle, ~iş• tllkıınları, Kaşık ça· 

(tinden gün~ damlan pıysaa l ar 

için açılını~ l a hrıkaların faa
liyeti için Hıodıçıni nınunı 

valilijti kafi degı ldı: Koueeni . 
yom'nn dınıti te~ebtıüsleri açık 

veriyordu. Feraal mahye gu 
rubona ınensnp bankalıırla ona 
bagh Fran11z mail grupları 

tarafıodan Pariı'te tntnlmakta 

degııdı; bugün Şaokaytekı mü yapı acaKtır. edıu .. c~ktır. 
dalaa eden de yaıııı:o kenıl111 ol -
madıgı gıbi.. Bundan başka, 

Amerıkau bankaları komünıat ZABITA VUKUA Ti 
-Barakayı Soyanlar 

ıalıt onbe' ~üo daha uzatılarak ıal bıçak, waTnn t•mşiyelik 3 
ıkinoi artırınuı 13,11,934. Salı al•ktrik lambaları, muhtelif kar· 
giinii .aat 11 de yapıl•oaktır. 

yolalar, bozlnk, termo11fon ma• 

liJ?ın muzaffer olmaaından da kor· lt•••••••••••••ml 
11.ıııc ko dnıı<ltt •~yyar satı 

oı Moaıata eteııdının baraka11na Rn arttırmada satış bedeli yine 
tobmin olunan kıymetın yüzde 
75 Oİt:l bolarH 2:!80 Dllllillralı 

k•nnn mnoıbiuce eatı, geri hıra 

kılacaktır. I-.bu gayri menkul 
üzerind• her hangi bir tekilde 

banyo, 1arı kRryola mayataklar, 

laTmanlar tuTaletleriyle, komo· 

dino, tek n 9if te kanatlı ayna[& 

dolaplar, dınr eaatlMı, yatak• 

!arla dl .,an, muhtelif kanıp• kol-

yorlardı. Onan düşüşü bankala· Tutuıanıar 

Qryırlıh11bçede Halit 
gıren hıraıa tıırafından ba:ıı eşya 

ojfln ç&lınnıı~tır. Hıreıa aranmaktadır 

amele Meb nıedın harakllıırulan 
Gavrımerıkul Malların 
Açık Arttırma ilanı 

bır maaa aaatı ÇRI an 

randa Ahdullab ıle ıa ya,ıaıın 

olan bi11a 1enetlerinio piyaaa-
11, frangın iatlkrarından beri, 
enflaayon teıiriyle, dorwaku 
zın dü,üyorda. Fakat konıer

ııiytmıın bankaları, ııanayit mah . 
ıoı hı<m maddeler ı11r11ali 

ve bahn101 kauçuk şirketini 

1ayeainde kuTntli idiler. Sta 
T•n10n plAoı [ 0

] .kauçuk piya
ıaaıu 16 çentten 112 ye 91kar
mıftı . H iudlçinidekl bena zira
atı dolAyıııla kauçuk möıtabıill 
elan Ferral, İfleri lngilia iti 
olmadıgı için, iıtlh1&llltını azalt
maksızın ıı .. ı yök1elişinden fay· 
dalanmıştı. Bunun içindir ki, 
µli\nın A.merlkaya •• kadar pa· 
halıya mal oldnjtnnn bilen Ame
rika baııkaları, ekllmit tarlaları 
kartılık alarak kndi açmı.lar· 

dı . Fak~t Holanda Hind iıta ı -
daki yHlı mabıollue Breaılya

da, Libuya Te Fılipin adalarıo 

da Amerıkanın ltaııçak ytlittlr· 
m•. tehdi tferi şimdi kau9uk pi
ya1a11oın yu•arlanmuını mucip 
oluyordu. Amerika haııkaları da 
kredileri, onları açarken göa 
önün• almıt oldukları aynı ıe

bepler dolayı•il•, ba Hfer de 
kapıyorlardı. Ferral bir yan. 
dan k•ndlılnl tntmn' olan 
l•lr mabıulün f la tındaki dütüt 
l iiktea n bir yandan da Aae
rıkan kredilerini• kaldırılma11n· 
dan mötee11irdi. Hllmlyor deıtil· 
di ki bo krediler kapanınoa Pa· 
riıin T• NııTyorlı:on bütün bor. 
eaoılarının hi11e unetl•ri fiatı 

nıo düşüklüğiind•n iıtifadeyt 

kalkışacaklardı. Şn halde 0011 

ancak maneTi teıirler, yani Fran
Rıı hükt\meti kartarabilirdi. 

rıa Taziyetini de tRdil edecektı. 
Tutnnıoıık içın Frao•ız hükd 
metınd•n yardım ıstemıyeo11k n 

bükt'lınote de bono yeni hır mRll 
rcııalete teroıh edeoektl: Kredi

kredıleri da .Süleyman zabıtıoca tııtulınnt !eri nkıa Amerı kaıı 

l:ıııoır ikınoi icra meworlo bak tRl•b'nde bnlnıun ellerinde toklar, goraloı Kula halı n seo-
gun•laıı: ki nıml Yeaaikil• birlikte yirmı oadeler Tt Hir bir 9c-1' lükı mo-

idi, fakat hiPH eıınetleri il• meT• 
duatı Franıiz bı11e Renetlnf •e 
meTdoatı idi. Elindeki bütiin 
kozlar Çın buhranının hıı kadar 
bld zamanında herı kazırnam•z · 
tardı, Fakat Taktıyle Ste<ren8on 
pi Anının kooser~ıyom u naha yaı ını 
temin etmi' olına11 gıbı bn H 

fer de konmintangıo zaf~rı ona 
kurtaraoaktı. Fran11z frangının 
iıtıkrazı onuu aleybında olma,. 
tıı. Çııı komüniıtlıl?ı nın ıWşiişü 
de onun lelıınde otnrnlı idı. 

- Sonu var -

!ardır. 

Silah ve Bıçak Araştlrırken 

littmıırde Kemalpaşalı .Kmının 

üzerındıo bır kama, Bayraklıda 

Fethı n Mehmedı o üzerlerınde 

bırer bıçak Te am•le Abmette 

lzınırdt Halil el•ndıyı ipotek gün zarfında birınoi icraya ruii bilyalar lıllmüzayhde ıatılao ' " tır. 
ıenaJıle 200 l•ra itaıına borçlu raoaatları llizımdır. Akli halde ' Satış p•,indir. 
t)üleyınaıı elendıo i n Ahm•t ag, hakları tapa ılcllinoe malt'lm 

mahallesiııde 1aıtı mutaflar çar 
fiil aolo hafız .Mehmet efJndınln 
110 rınmaralı dükklinı arkaıı 

olmadıkça paylatmadan hariç 
kalırlar. Satıt petin para ılı olııp 

Saman iıkeleei Büyük Kar• 

diçalı İbrahim bey lıau 40 au-

hır lahanoa bnloııaralt sabıtaoa ınerhnm bacı Emın efendininl02 

mlltteriden •yrıoa yiiıde iki bo marada Emniyet mö.ısy•d• aalo. 
çok dıllliliy• ücreti 15,10,934 un müdüri1eti. 2-2 (543) 
tarıhındeıı itibaren ~artnauıe her 

müeadere eJılmışur. ~o in dükkanı önü mutaflar Çil? keH açık bolnudıırnlRoaktır. Ta- P••ll!!!!D!P!O!!!!llKl!llll!l!!!T!!!ill!!O!!!ll!B!!!!!l••lll!!!!I 
Elmas KDpeler Gltmı, ~111 aralıgı ile mahdut 10 • ıo,ı lıplerın yiizde yedi buçuk temı- ' 

Uazıler malıalleıınde llıdaya yeni No. in T• 9 meler 25 ıanti nat akçe1i Te bank ilıbar mek - H t' o"' [ t 
80kaj?ıoda Jliuım efendinin eTI" metre morabbaındaki tRbminen tubn Tb 930/1583 dosya llUIUR• a ıp u sa ! 
n• gır8n hır8ız tarafından 135 500 lıra lı;ıyaıeti nınbammerı•li ueıle bırinc ı ıcraya ınürııoaat- 1 İ 
!ıra kı1metıııd• bır çıt t elına• dükkan tarıbi ilAodan itıbaren luı ılan olunur. 40S6 (552 ) 
küp8 ıl• ellı !ıra kıymetında al-r / Bu pltın /nf!ttır imparatoıluf!ıı 

içinde kauçuk istıhsalınin tahdidıne 
dairdir ve o :ıamanltu çok ınmiş olan tın bi l zık ve ' O lıra kıym tın· 

otuz gün müıM•tle açık artır. 

maya çıkarı\ınıttır. talip olan : 

!arın kıym•ti ' mnlıamm•n•oin 
yüzde y•di boçujtu n i ıbetinde 
pey RkÇHİ nya mllll bankanın 

temıııat ın•ktnbu Termelori T• 
arıtırmR 27/10/934. tarıhin• mü
ıadıf Oumut11i günü taat 11 de 
daırede icra olunacaktır. Mü,te 

rilere alt 34./1292 numaralı dosya 
irae oionablleoegi gıbi fazla iza
hatı !Azım• dllbı nrilir. Talipler 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Dahtlt Hastalıklar 

Mlltehassıaı 
Hastalntıoı Her güo OıtledPn 
sonra Reyler - Hacı Imaoı · 

lar sokRjtınıla 

kauçuk ıiatını yObeltmtf!t maıuıtnr. d• bir altın madalyon 9alınmı~-

ltıaıın yaklatmaaı malt grııp· 
lara, menıop oldukları milleti 
•iddetl• hatırlatır. cfaearrut er· 
babının ıoy o 1 maeınıt> •!ışkın 

olan bUkftmet ler, onlarııı ümit. 
•izlljte dM d ü•m•l•rıne razı ola
mazlar; kaybettikleri paraları. 

kumarbazların lcuTntli ümidiyle 
ı:ünün birı de tekrar bulaııakla
rını um An P t:uarrufçnlar, yiırı 

te1elliyı lıolmnt dıımflktir. 
Bun•laıı anıa,ılır ki Qın 1ana-

Muilada 
Tiltiln Rekoltesi 

Iki Bu9uk Dlilyon 
Nngla, 25 (A.A) - Vılf\yet 

lçlndt tütünlerin birinci yuılı~ı 
bitmiştir . Bn yazılı'& göre o mum 
rekolte iki buçuk milyondur. 
lıİhi1ar idare Tt tütüıı knmpan. 
yaları faaliyete g•çmitlerdir. 
BaTaların ıyi gitme1iuden tütün. 
ltr batka Hnelne göre çok 
gü1tl Te baatalıkıızdır. Eski H

ne mahıulünden 1600 balya 
kadar aatılmıttır. Ambarlarda 
Hki sene rekolteıindeıı hemen 
hiç bir •"Y kRlmamış gibidir. 
Balihalırda tüccar •linde 600 
balya kadar tütün Tardır. 

iş becerir 
Fırka. na.m•ıatleri 

Trabzon 26 (A.A)- Fırka ve 
Belediye seçilmelerine bakmak 
üzere buraya gelen Giruon 
meb'usu Münür Bey çalışmaları
na devam etmektedir. Dün ak
şam Münür Beyin reisliğinde bir 
toplantı yepılmış ve Belediye için 
çalışkan ve i~ becerir fırka nam 
zetleri seçilmiş ve listesi tespit 
edilmiştir. 

ristol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Hlitün lzmirJiJer Burada Buluşurlar 

:-;ıcıık •~ wguk akar euyu, banyolu odaları JIJarmaraya 
ll•l ice nazır güzel manura•ı ile lsıanbulan en ınimli oteli 
R r i a t n l dıır. rıtirabat etm•k istıyeuler behemehal bu oteli 
t err. i lı l'tfftırler. 

.'IHJt<f('rfrl : Kırk een•ilHberi ot•lcilık yapaıı teoriibeli 
l 1111 rın çok iyı tanıdığı 1abık Aıkert oteli müıltoiri Umer 
Liiıtti ' • •y<lır. 

Dl.kkat.• Bütiio .Egelilere 
BeyoglunJa 

O • otelini 
smanıye ~• .. •in ederiz. 

Bristol 
(54. l) 

Sirke · 
oid• 

• tı' , ...... \.. • '. ~ ' • .,. - .. •• 

tır. l:iırıız zabıtaca arıtnmakta. 

dır. 

Kadın D6voıar MO? 
Kemerde Kooat•pe ıokıtl?ında 

Haınıt iınıindt biriıi, aıaların

daki geçımıizlık yüııilnden karıeı 

Hatice hanımı dö't'düğünden v• 

bıçak ç~ktıp;ınden yakl\lanınıthr. 

Dolandırıclllkla Maznun 
.Melım~t ogıo lları •lendi 

namında bıriıini dolandırmakla 

maznun Salim oğln Ahmet reı

mi •f•n<li nlb c11za ınıtbk•m•

ıinoe teYklf edılnıiş n /ık tab 
kikatın açılma11 ıçın enak 
üçüncü m iiuan tık 11 l!e veri lmışti r. 

Kurumlar Ate, Aldı 
'l'amaşalıkta Servılıtepe ıo· 

lrngında Hyyar ıatıoı Ali Te ge 

lini Zebra hanımın eTlerinde 

laTada zeytinyagı kızartılırkeıı 

baoad1tki kurumlar alet a : mıi Te 

yıı.ngııı çıkmıtaa da yetişilenk 
ıöndüriilmü,tiir. 

Gramofon Hırsızı 
Karşıyakı<da Bahaettın eoka

ğında Hf't'i efendi ksr111 Zışan 

hanımın eTioden yüz lira kıyoie. 
tınde bır gramofon 9alınmıotır. 
Mezbuunio biraderi .Ahmet 
ef11ndıdea oüphe •dılmektedır. 

Tabkıkat" denm olunmak . 
tadır 

Üzerlerinde 
Esrar Tutuldu 

Bugün adlıye bınasında ne
zaretb"n•y• hapiılerle giirü,mek 
üzer• g•l•n Eşref Paşanııı ıöTa• 
ri ıokağında 1 Numaralı lıanıde 
oturan tatar Klldri .,. yine Eş

ref Ps~nda Hamidiye mahalle 
si ııd• molla A b met •oknğında 

nomara11z hanede oturan Rtoıtp 
oı:ııu tatar Necip ıfendilerın ü
zeri eri 'iiph• iizerin• jandllrına
lar tarafından aranmış n yirmi 
gram çubuk ter~r çıkmı,tır. Her 
iki ıuçlo İbtlıu mllbkem11ine 
tHli~ edllmiıl•ıdir. 

bu boauınn daınye talik olu 
nan açık artırıııa 'artnameıi-

nı 16/10/934 • tarıbioden itıbaren 

okuyabılırler. hakları tapu 11ci 
itle 1abit olmıyan ipotekli ala
oa ıdılarla dıger allikadarların ve 
ırtıfak bak ııobiplerinin bo hakla 
rını Ti hn buınıta faız T• murafa 
daır olan iddialarını •nakı müı 

Memleket Hastanesi 
Dahıllge Mütehassısı 

Mnayeuehane Birinci Bey
ler soknttı numara 36 Tele
fon 3956 

Evi Karantinn Lramvay caıl 
desı karakol karşısıorla No. 596 

Telefon No. 25<i5 
(363) 

Dr. Ali Rıza 
Oogum Ve Cerrahi Kadın 
Hastalıkları Mütehassısı 

bıtelerile 20 tün içındt ıcra ~aştnrak Kestelli cadde· 
daırHınt bildirmeleri ahi halde sinde 62 numaralı muayene-
hakları tapa eicılile 1abit olma hanesinde her gün saat 3 ten 
dıkç~ Htıt bedelinin paylatma- sonra bııştalarını kabul eder. 
ıından hariç kalacakları Te tayin '.l.'elefon: 2987 
eılılen zamıııda artırın• h•deli _.....;:s_~-- __ ... (248) 
ııa1ri meokuliln yüzde y•tmi' ;.;;;;;;.;;;...;.;.;;;::;:;:;:;;;; 
h11,ınl bolmadıgı takdird• •o son G" T b"b" 
artıranın taahhüdü baki kaluııtk oz a 1 1 

:ez~~·ıtar:~ı~~:~~ ::r:;i·,=ü~l~;~; - lu .. tf u.. Kır~ar 
934. taribiıı• mtisadif Pazar güııiı 
ııaat 11 de gayri m•nkul en çok 
artırana ihale edilecektir. Satıt 

blemleket hai!lo.nesi gaz 
rı•tın pıua il•dir. l'ılal bed•li alın- hastalıkları mütehassısı.· 
madRn teıliın edilemea mal bedeli 
verılmezH ihale kararı ftıbedi- İkinci Beyle r •okagı ~o. 65 

lir T• kendiıind•n eTnl 4'n yük- Telefon: :!055 
111k teklifi• bulunan kimu ar- R. 7 746 

zetmi' olduğu bedelle almaga =============~ 
razı oiur18 oua ihale edilir, 0 <]a Alıuanyanın 'l'ürlıın~en daıiil 

fünuon '.l.'ıp fakült cıi 
zazı olma?J Teya bulunma.na icra ıııuavinloriııden 
dalr•s ince hemen on be' giiu 
mii<ldetle artırmaya 9ıkarılır,bo 

artır ınayı Rli\ka'1a rlara t•blga 
hacet olmayıp yalnız ihal• ile 
ıktıfa olanarak en 9ok artırana 

ıbale edilerek: her iki halde bi
rinci ihale ıdil•n kim111 iki ihale 
ara~ındalı:i farktan Tt diğer z,.. 
rarlardaa mH'•I oldoğn Te tapn 
barcının Tt yüz<le ild boçnk del
llllıyenin mji,tıriy• ait olduğu 
il:ln oluanr. , 4089 (560) 

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve tenasül 
hastalıkları mütehassısı 

Mnay•ııehaneıini Birincı 
Meyler sokagı ( Ji~lbamra ei· 
nemllıı ark11ıod11 ) f>5 numa . 
raya nakletmi,tir. (1U5) h 3 

No. 1ıt - Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder 

TF EFON No. 333t 
( 1 () ) ~.7 

lzmir Belediyesinden : 
Kar~ıyaM:a sıı ıtl"rlnd• knl

lıuıılmak üzere hin sekiz yii:ıı 

nıetr• uzunlngunda altı bın ılo

koz yüz altmış altı kılo gramlık 
knrtıın boru kapalı zarfla ıııö· 

nakHa ile 20/10/934. te saat al
tıda ihale ıodıiecektir. I:zahat al. 
mak Te şartnameyi ~örmek üze. 
re batklitipliğ• Te lştı rak için d• 
ayni giia u şaatte bel•Jiye da· 
ımi encümenine müracaatları• 

( 519 ) 26-7 
- fzmir imarat Te ınşaatı D• 

ınnnıiye Türk anonim şirketinın 

emli\kinden wiilenllit tanzifat 

H tan Tirat nrıı i borçlarını ka. 

ııuni müddet zarfıodn ödeınedık

lerınden bir borcun ıabııli ıçin 

şirk ~ tıu ıılıde11nd11 tııılıınl\n l:!'•"· 
zl P•,a holnrı üzerındeki 3i 

N. lı adanın 46, 47, 4~, 4!J, 50 
ve 51 N lı •e 1754 lıra 20 hu

ı a, nıoharrer kıvmetli Hdahrı

nın tahsili emf'RI kanonunun hü

l;üıalerı dıtir1111nde lıacz e ıı ıatıl

ına11 uehıılıye daimi encümeni 
tBrafınd ,ın ıttıhaz o lunan US 
IS. lı ve lS/8/ 93 1 tıııihli kararı 

icalıında n ho l un nın .- olın11kh ta. • 
r ı lı i ilı\ndan yırmi g iin •onra ilk 
ihB l~ıi ve birınoi ih1tle t:ıribın

den 10 gün .onrn da kaı'ı ılıa

leaı yapılmak ş :ırtile yukarıda 

ın•vki v• numnra l arı ı.rfüterilen 

"rular aleni ınlizayeılB ıle •alı· 

faoaktır. 'fnliplerın ,~rtn n neyi 
görwek iizer• belediye nı ı ı: ıs•· 
huine ıııiıracıatları Te .,. na-

Y" iç in de müzaveıl•n iH .ı , • rıı 
eJeceıti !1/10/9:3! tarıbıııe n, , , r 
arttırma hedeli iizerioden .fİİ4•lt 

yedi lıııçuk temınat akçe.ini hıı. 

ltdiyeye yaııtınalıtrı ilan olunur. 
4.Wi} ( 547 ~ 
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Sahife 10 

Makine Ve inşaatı Bahriye Mlltehasımıı 

ETUP UEllAL 
ı\lakine Jnıalathanesi 

Halimağa Qar,ısı .Numara 50 

MüeMJesemin 
uıanınhltı 

olarak 

:1.4 
makine 

lzmirde 
faaliyettedir. 

Alakadarlıı. -
rın bu makine
lerin faaliyet 
tarzları hakkında malumat alııı"l"rını tavsıve eılerız. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lfl#hane Ve Un Delftrmenlert 

lçin hilamoın alat VA t>ılPvat ıınnl edilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gaznzyen Bilumum Deniz lşlert 
Dorbinler, tnlambalar ve 

tesisatı mibanikiye asan~i\r ve 
v:ııçler ve sair ışler <lerııbte 

ve kahal Pdilir. 

Her boyda ve her kuvvet 

her o[ııs mahrukat üzerine 

Fesçi Zade 
Telefon 2254 

Mefrnşata ıııüteallık en son moda uH 1~ıııelik kaılile, 

Gobelen, Ingiliz kretooları, file, cibinlik vo penlelık tiiller, 
hRKır stor ve keten perdeler, bronz kornız, 9nook arnlıaları 
ve sandalyeleri, taban, otomobil, masa wu~:ımlıaları 
saire huluour. 

lzmir - Yol Bedesten Nu. 29 
:! "l (j 

Hasan Nuri 
ti oarethaneAine mli raoaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neıı! çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden lfıvhalar ve bunlafln 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosı/onlaı ve her clns 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teterruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Bütan Markalar 

En MDsait Şaraitle 
Mağazamızda Satıhr 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 

II.......A..C::: --
Ha.mdi Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başda rak Büyük Salepcioıtla ban kınşısında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.::- 1 -.·, ·~ • ·ı '..:' ' . \ • • ,,.. . \" .. 

En son sıstem mide, kaıın, baj!ırsak, böbrek ve doğum 

netıoesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk konalar, 

kasık lıagları, diiztabaalar için taban kı)rsaları gayri tabii 

do1taıı çocukların vücatlarındRki igrilikleri dogrultma ci
hazları, kemik hastalıkları netioeıi husule gelen kambur
lukları doJtraltıııak içın konalar ve kendi ihtirıumız olan 

miiteharrik el ve ayaklar, talebelerin çalı~ıııa esrıaeında fır

layan kiirek kemiklerinin gayri tabiile~ıııesine mani olmak 
içın korsalar. 

1 ürk/genin yegtJ.ne müesslsesl ve eserlerlle rağbet ve 
itimat kazanan sun'i aza dmtl ve mütehassısı 

Fa1hri Biza 
Hey tarafından yapılır 

Kabul Hatları : 10 ila 12,30 öğleden ıoııra 
kadı.ı.r. 

Adres : lzmlr Kaymakam Nihat bey caddesi No. 20 
1-20 (355) s 7 

reni Aııu 

~ 

Sahibinin 
Sesi 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR LiSTESi 
J\IÜNIR ~URRTTtN Hf<:Y 

Yıldız '.lürküsü 

.Ay Doğdıı Hatıııadımı 

RLARNl<:T ŞÜ({RÜ fl1':Y 

Suzinak Taksım. l\larnetle 

Hüz"ııı Taksim Klarnetle 
RUHAT HANii\1 

Şen Dudı.klar<lakı Hırndeler 

Hiizaııı Şarkı. .llfızralıı Guindiı· 

Rlı:Y Y .A \" HA 1'I \1. 
Kelebek. H om ba 

Bahar Qiçej"?i 
81i:VtM HANI~[ 

Karcıgar Şarkı . Hayın Heııı Aldattın 

Aman Aman Sarı Kız 

MUSTAFA HRY 

Hiisııyui Şar~ı • .Lebımde Açarken 

Oiiıt•iimdeıı Kaçıp Gıttin 

"'l<:Dll\11<~ HA~T\f 

J1:,velcA lituıııu 

B~n Ağlarken 

f:\ on R y Iı A RE n R 1 v I~ HANT \1 

Huz>ıııı :;\arkı. Oiirdüıııdo s~ni 

llüllıiilüın Var 

mmtil 

CEBBAR ZADE 

Yorgancı Muharrem 
Usta. Ma.hdumla.rı 

Hlsarönü Yorgancılar çarşısı No. 7 - 9 - ll 
TELEFON: 3755 IZMiR 

ıı:uştiiyii paırıok ve yün ıle her mo<lel ut.erine el ve ma. 
kine dikı~Ier srın moıl:\ f:ırıtazi yorı.:anlar ve karyola takım
ları, süs yastıkları ve ı~ferrııııtı, kordonla yataklar, tül ci. 
l•inlikler ka<lıfe vtı kama~ lizerine farlıalabos Te güneşlik 
perdeler, kanaptı sandalye kılıf Jarı, şark oda tııkımları ve 
saire maı?azıımızd11 imal e<lıluig-ıodeo ucuz fıyatla tedarik 
edelıılırRınıt.. Toptan ve perakende ıipari' kaha! edilir. 
Pamuk iizeriııe dA ıs yapılır. 1-13 (440) 

Temizlik! .. Sıhhat!. Gft.zellik!. 
İşte Radyoliain Hediyeleri 

Dalma Radyolin her zaman Radgulln kullanınız. Dlıleri 
inci gibi yapar. Radyo/in diş macunlarının incisidir. 

27 J<:y 1111 193·! 

PI~ATT 
l\lakiııa J!'ııbrikasıııııı 

NAMDAR ÇIKRiu-I 

1 ürk/ye l.Jmuml Acentesı 

G. D. GIRAS 
IZMIR İSTANBUL 

Yeni Manilataracılar car<ısı Saffet . . Asır efoadi caddeei 
Haker hanı ~okagı 1'i o. 3 1 ele/ı>n No. 2413 

P. K. No. 234 Po ta kutusu : 416 

iZ Mi R , 

Pamuk Mensucatı Türk 
• 

Anonim Şirketi 
Şirketin l\lerkt>z ve .Fabrikası: lzmıı·de Halkapınardadır 

Yeril Pamuğundan At, 1aygare, Köpekbaş, Delfirmen, 
Geyik ve Leylak Markalarını lıa .-i her nevi Kabot bezi 
imal eylı•mekte olup malları A vruparıın ayni tip meo11u . 
catırıa faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 306'7 

Telgra.f adres: Ba.yra.k lzmr 

içen Çocuk 
Neşeli Oıur 

Per. 

Gürbüz Olur 
Sıhhath Olur 

Her Yerde Arayınız 
HilkO.met karşıeınd" şekerci Ali Galip 
SEViM paHtabaneeinde. 

Depoıın : 

6-26 (468) H 3 
... ... .. 

' . .. 
S~ğır .. D~si~ .... V..e Körler Müesse- Haraççızadelerin en lüks 

sesı Mudurlugunden: v ...,, · . _ 
Müee~ueoin 1934 mali senesi ıt ihtiyaoatına yeniden mnhım- e çok saglam mobılye Ve san 

menat Tazedilmiş Te 15/10/934 tarihine müaadif PazıırtHi günü dalyelerini tercih ediniz 
11~t 15 de ihalesi yapılmak. üze~• tekr~~en .. "e 21 -~ün müidı~le Izmir ikinci Beyler Soka.k 102 
munıkıuyı konmoştar. Talıplerııı. ,eraıtı gorwek uzere her gan 
müe11eae idare bıyetinı, yeTmi mezkftrda da 11bbıye müdüriy•· TELEFON 102 
tinde müteşekkil kemiıyona müracaatları il:1a olunur. 4082 (551) HARAÇÇIZADELER Mobilye 

Ticarethanesi 
Devlet Demiryclları 7 nci işletme -------------·'. 
Müdürlüğünden: lzmir ithalat Gümrüğünden : 

i l A Manifeltoda. yaptırilaoak 2 maea Te iki dolabın müaakaBıı~ı / 
an 25/9/934 Salı günü ıaat 15 te idi. Talipler lazımgelen THaiki 1 

lıımir • .Aıa.-hlr, lıımir - Soma ara11nda 011ma günleri işli- ibraz ıdenııdikltriııdın ba münakasa 2/10/934. Salı günü aa .. t 15• 
yen tıne:ııü trenleri bıuı-a• için IAgndlldi. talik ıdilmittir. Taliplerin Ttaikalıı.rını hamilen gelaıtleri. 

2'1 - 28 - 30 '-081 - (664) 4.088 l 568 ) 
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Fratelli Sperco 
Acentası 

:N. v. 
W. F. H. Va.n Der 

Zee & Co. 
Royale Neerlandals Deutsche Levante Llnte 

Kumpanyası AMMON Tpurn 24 birinci 
URE8TRt:! Tapuru :!O eyliilden 1 · d b ki · '>8 b'rı'nc'ı . . . eşrın e e enıyor. - ı 

25 eyliile lısdıırdoıtrn A1'VhR8 . k d A"'VERS l'O'J' 
teşrıne 11 ıır ~· t , .~ -

RO'l'EHDAl\1 AM8T.EHDAM TERDAl\f, HAMHURG ve 
"f' HAMHUHG içın hamııle 

tlacakt ır 
~·ı EJ.LA rnpııru 20 eylfıldeıı 

25 eyliıle k•ılnr ılol!rn .:'di V ER8 
"" A~l~lEHDAM için yiik 
ı'acal\tır. 

~,.\ 1 uıo. us vapnrıı ü~· 

t•~rırııe>•~lcleıı sekiz te~rıni;•v. 

BlU~l'ılE!\'e yiik alacaklır. 
I•'RIESLA!\D vapnru 9 1 ci 

teşrınde lıeklenıyor. 15 1 ınci 

teşrine kadar A ~ V El{S, ROI'

EHDA l\l llAllRUHGve BRE 

~lEN lınrnnl:ırıııa bıuııııle ala-
ca k t ı r 

• IEDEWALO vapuru 27 PY 
'"'" J,nchr ı\nv..-, Hottcrdanı 
.Anısıeıclaın ve Haııılıur'-( ıçirı lfıldo lıoklcıııyor 2 hırınci t~~ı·ıııe 
yiık :llııc:ıktır. l•aılar AXVEHs HOTTERDA:'tl 

111· HKULl·.8 vııpıııu 5 ıe~ HAMHUHG BHIOll•:~ ıçırı yiik 

1 ı 1 alacakıır. rınH'VHI<" ıek erınıekte olııp 
h:ınıııl••ıııı ıahlrye ederek Bour A:\OOHA oopnru Haııılıııı~ 

J\ii8 ıerıre ıçin ve Bertıınenden yük çıkarmak ı;:aJ.ı, \'A ına ve 
yii:. nlacaktır 

Suenska Orıent linlen 
HEMLAl\D rnotürü 2 terini 

iizMe 25 birırıci te~rırıdtt ıı.ı. 

l11nıyor 

Armemenl H. Schuldt 
AUGUST Ll<:O!\HARD va en•ele bek lenıııf'klo olup ROT 

TEHDAM, HAMRURG, KO- puru hal1ıu limanda olap yırıııı 
PEliHAGE, DA.t\TZIG, GDY beş eylôle kadar AllVEH8 
.Nl.A GOTEBORG veSKAXDl ROTTERDA~l ve HAMBUHO 
:NA V YA limanları için yük limanlarına lıarnule alacaktır. 
alacaktır. ARMEMEN1 DEPPE 

V ABLAND Taporn oo ıekiz Ol RONDJ•: vapurıı :.15 ~ylı'.I 

• te,rıoıııvnfdu üeklenmekte olup le doı:trn beklenıyor. DÜ,\:l\J<:JU\ 

dogro Donkerlc,Roıterdanı,Haııı · ve ANVERS ıçirı yiik alncakıır 

borg Oopenhage, Dantzil\", Got•· 7 HE EXPOR1 S1 EAMSHJP 
borg Ye lıkandina•ya limanları CORPORA1 JON 
için baınııle alacaktır. 

Natıonal Steam Naulqatlon 
Co. Ltd. O/. Greece. 

PiRE 

EXllıOliA vapıırıı () 1 incı 

teşrinde bekleııiyor NRV \'()l{K 

80STON Te FIJ,aDEJ,FIVA 

Şimali Amerikaya içın yük alauaktır 
montazırnı eefer EX.\IOUTH Vapora 21 1 cı 

TA~SATLANTIK BYRON teşrıııde hekeıııyor.~EV\OHK, 
npıırıı 30/9/934. te beklenmekte BOSTO:N ve FILADELFIYA 
olnp 1 reşrioievyeldo dogrn NEV 
YORKA hareket edecektir. için yük alacaktır. 

c"'L;PTU "'• RF,A NA V 1(1 ATI. 

Olivier Ve Şü. 
LJMJ1E1 

Vapur Acentesi 
Cendelt han Birinci Kordon 

1el. 2443 
Dhe Ellerman Lines Ltd. 
1 ahmli için beklenilen 

uaourlar 
Lonılru Hattı 

1 VO.\ ~ E vapnrn 25 Eylfılde 
LO!\ DHA ve LEtTH'e. 

GROD!\O G 'l'. evvııl LON
DHA v<> HULL'e. 

A l)J U l'A !\ I' vopnrıı 16 bi
riııcı teorıııcl<> LO~ DH ,\'ya 

Lıueroool Hattı 
OIT\' OF L,\~CAARTEH 

v:ıpuııı '!7 Er.ıilo k•rl:ır l,ivC'l'
pool ve lınclP!ıu :!!) C'ylul& kadar 
Dnlılın ve Ola•:!O\\' ıçııı, 

~:o YTI A;>.. vttpnııı 11 lıiriııci 
le~r ı ııde 1.ıı v<1 r1 ool ve (~ lüsgowa. 

Brlslol Hattı 
PE!\TU~;ı.;~;H v••pııru 20 

Evlfilcl" ıınıs l'OL ve r\ VAN 
~10UTll'a 

1 nhllue için bcklenılen 

vapurlar 
EO\'l'I'IA!\ v•puru 22 •V· 

141ıl" LIVEH.l'OOI, veSVAN-
Sltr\'clan 

1 Ista o bo 1 Sürat Yolu 

SAKARYA vapuru 

Her pazar 

::::::=:.~ günü ıaat on 
altıda limanı· 

mızdan hare
keti" dogro 
1 stan bola gi
der. 

.Fazla malumat almak isti 

yf\n lM Hi rinci kordondf\ VA· 

PUROULUK şirketi acımteli-

gine müracaat. 

Telefon il(;58 1 
J RDANSKA 

PLOVIDBA O. O. Susak 
Jzmlr, Pire 1rl11este ve Susak 

için muntazam haftalık Postası 
Seyah:ıtın miiılıleti lzmır 

TrıyeRle {j,112 giinılür 
Her pRzartesı giinü mnvaPa 

Jg t ederek ça rşıun ha günleri Öı!· 

leyın harrlıel edec~ktır. 

ilk hareketler: 
26 Eylill : SRBIN 
3 Teşrınıevvelde Beograt 

10 Te~rınw•vnlde : Rl.ıd 

Garbi Akdeniz Hattı 
01 LTA Dl RKRG.-\MO va· 

paru ~O evlfıl sl\at 18 de Malta, 

Bekla.m. Yapıyorum, Size 
Bir Şey 6ğ'reteoeğ'im. 

Bu Usul Reklamı Üstat Kemal 
Kamil Bey De Beğenecektir 

lşıldak ~~ 1:; 
ci 1 a tozu oınsalrne faik 
vtı daLa ucuz oluıasına 

rağıneu iki türlü hizmet 
ıfıt eder, Knıuıu yirmi 
kuruştur. Satış merkezi 
depoınozdıı r. Toptan alan
lara iskonto yapılır. 

OHOD~~; vapnrn vırnıi 
Evıoı.ı., A~VEH.S, HULL 
LO~ fll{A 'darı. 

beş ~lııuılya, Oeııova, Napoli, Li.-orT 
Te no,~lessina, Oatantı ve Palermoya 

tıareket edecektir. 

Asker markalı hakiki 
flit, Fayda, Kileekt, Ati

li\, Rlak Flag, Flayozeo 
eioek ilaçlarının her boy

da kapalı kotaları Tar
dır. Dökmıısinin litresi 
yalnız 100 kuruştur. Son 
parti naftalia geldi henüz 
tedsrik edemiyeoler biraz TH U HSO vapıırı:; tPşrin ba~

laıııııcın<la AliVJ<:ltS, HULL n 
LO~DHA'daıı 

!\OT: Viirııt tH•hlerı ve va 
porlarırı ısııulerı iiz.,rırıe mes'u· 
lınıı kRlıul edılnwz 

Pire Te Triyeste yolcular için 
fiyatlarda tenzılıit yapılmıştır. acele etsinler. 

i olcn ve navlnn ıçio tafsilat 
J. PUSSlOH acentesıne mürıı ARTI• kamaş boyalarımızın tecröbıısini yapmıyan lra\1 

madı 15 knrnşla rengini atmış ip.ıkli pamuklu 
cuat edıniz . yünlü elbiıf'llf'lriniv.i iıtediğiniıı renkte boyarsınız. 

Kordonda Oemal Oendeli han Resmi robdatnameyi haiz LEYLEK uıarkalı rastık saç boya-

T R 
tlo. 13/14 sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. Keoaf için toptan ıatış mer· 

. B ov e n e es 1 =-·( '!!!ı 8~9.> ~-ı!"!'T·e·l "·'11!'0
n"'!ll!: !9125·4·8-= kezi depom o zd il r. 

v11 ı--11 Lıııııt"'l Çcıcuk Hestalıkları 1 Toran toTalet sabunu ECE Tim toza, Kaol Brauo, pire tozu, 
\' anur Acentesı· karpit, çay, kına, ıakız, di~ m11ountarı, kakao, kolonya, kola, tnt· 

Mütehassısı 1 he Cunard Steam Shıp kal, demir bindi, limon tozu, her neTi asit, lı\atikten mnşamma, 
lompan

11 
Ltd. Doktor mustarda, çi9ek boyaları, zaınkı arahi, çamaşır için soda, turçR, 

20 teşrirıieTnldeNEVORKta ~'" "' HAOIHI:\ :.18 •y fi'clen diirt leke tozn, sabun tozn, löke ~aboou, fare zahiri v.s. 

HuchpP•I fP~rııııevvı•lo k•ılıır LI V ERPO Al' A A ~ Depnmnzda eatılmakta olan Mersinli kola fabrikasının hoş ko-bulnnacaktır. 

'f olco Te yük kabul hiDlltır, 

Service Maritlm Roumain 

ON OOMPA:\\' Lı<I 

UUliA vaparu :!t erırıı .. OL ve OLA~OOV Jııııııııları ı ~a la paketlerinden on adet getirene bir dolu pRkot Tııriyornz. Fır· 
doııru loekleniyor. DOGBU (). ıçııı viik n:ıcakıır. eatıan htifade ediniz. 
LARAK VAHNA, OALATZ HO-<~IA l'ı·şrınıf'vv•I lıa~- TELEFON: 3882 ALBA JULIA Vapuru oıı 

ıekiz te,rıniıTTlede gelecek 
Te ayııi gönde MAL'lA 
BAROELONE MARSTLYA, ve 

OEliOVA'ya har.,ket edecektir. 

RELGRAD, l\10HA0s, BUOA-
lnn(!ıccrıtl• LI \' EHPOOf, VI' lkaınetgiiblarıuı Bırinci 

OLA~oow .ıarı ıreııp ıa1ıııye<1c· Kordonda Tayyare Hinemı<sı Eczacı Kemal Kamil 
PE~1'E ve ViYANA ıçın yük lıuluııııcnk v• aynı zamanda cıvaıında 222 liumaralı eve 

Yolcn Te hamule kabol eder. 

SUOEA VA vapuru bir 
Te~rinıe•.-elde PiRE MALTA, 
OEZAIR, VALENSli A,MAR
BlLY A, Te OENOV AYA hare· 
ket edecektir. Yolcn Te hamnle 

~~~~;TON LJNE LJMJ1ED ~~~~~~:';ç~:lo}u,ll~l~~~~a~:.:.~o'- :ı:~';::~ış;~ri.nc~a~:;',::ıosıoı::. ı Kolonya ve 1 sansları 
NUl': Vıııut ıarılıl•rı ve Qında 84 }.nrnııralı wuaye-

QERNMORI<: Vııpurıı A!\-
vııpurlaıırı 1gı11110rı iizerınclo mea neııanesıncle kabul eıler. 

VKRS ve LIVEHPUL'cbn _vlik ulıyet kahııl bdıl ı n 

kabul 11der. 

Holland Austalla Lino 
ALMKERK Vapura 24 ey

lüı.le beklenmekte olup BOBAY 
A VUSTA.LYA ve YENi ZE
LANDA için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerinde

ki değişikliklerden acenta mes'u
liyet kabol etmez. 

Fazla tafsiHit için ikinci Kor
donda Tahmil Tahliye Şirketı 

binası arkaaında FRATELLI 
SP EUOO acentelij!ine müraııaat 
edilmesi rıca olunur. 

Telefon: 2004-2005 

çıkarmak içiıı 10 eyliild~ lıek-

leniyor, Bnlgaristıın ve Hcıınarıya 

limanlarına yük alacaktır. 

GANDlAN PAOIFIO STEAM 

SHIP AND RAILwAY OIES 

Lıverpul, .ılonınal, l:)t. John 

Te Halrfake tınikile KANADA 

nıo tekmil şııhirlerı Vtı ıraıı~at

lantik Tapnrlarla şiıııenılıferler 

arasında miirett"P s0ferler. 
Vurnt tarihlerı ve vapurlı<rııı 

ısimlorı iizerıne mesıılıyet kabul 

eclilmez. 
N. V ,V. F. Hanrı Van Der 

Zee & Oo. 
Bırıncı Kordon Telefon N o. 

\!007 • 2008 

Hıır yıt~takıınız ıçın lı:ıymetlı 

1&çlar k•p•kleoır, dökülür. Kepek: 
çıplak im ne k dı:re üziilmeyıuız. 

bir zıııettır. iyi bakılmamış 
zail olmaz ?.Rnnetrneyiz, başım 

FE~ 
Hu gıuı arızaları jtıderm&k ça· 

relerını lrnlınnştor. 

Ferit Saç Suyu 
•flO fıınııın yegaH hnrıkaaı uu 

ilaçıa topl:ınruı,ıır. 

Başk'ı ı li'içtan memnon ol mı· 
yanlnrn tanıyen FRRll' SA.Ç ftuyıı 
k n lla ııaı 11 I ar. 

llk ~iindı• kepek: iider. Saçlar 
kuTTıotlenır. 

M. DEPO 
S. FERiT 

ŞiF A ECZANESi 

~ 1 •~z JJ;vın '.J:eleforıo: 3053 
T. BO W K~ illi ES '" 0 Şii. "1 uayenehane Telelono: 5342 

Lt<I. Bırıııcı h'.orclon 1'eltıfoı l:I: 3 (25) 
]'i o. 2353 

, ......... :' "" ...- __ -.- r • . ·, .. • 

Saç Losyonu 

Komoien 
Kanzuk 

Kepeklerr ızalıı ve 
MÇları b~slPyerek dökiil-

Karızıık •aç lo~yono 

mümuılleri gibı yaglı 

degıldlr. Tesiri kat'i ve 
ıay1lıaeı latif bir los · 
yondnr. 

Tanınmı-:; ecza ha· 
nelerden ve pa rf ü

ma ğaza lar
ından arayınız. 

993) 

-

I:czahanesi 
Müstahzeratı 

' - .. '" .. ,. .... ·; -

H ılaliahmer Merkez Umumi
sinden: 

E~kişehır Hilıiliahıner arılıı.rında ba~la nakliye arabası, arpa 
kırma hayvan kırpuıa makinaları Çf'ki knyışları ve kolanları halat 
ve saıre 22 l:\stık kaynak ve tenekeci kordon makinaları demir 
clestı-re, planya, torna. zımpara taşı, makkap tezgahları .,,. aalre 
23 kapalı Te açık Voksol marka binek otomobili Ye kamyonetleri 
Ye ayrıca motörleri 24. preH, torna, 'erit deatre, makkap aımpara 
ıaşı tezgahları T& tranımiıyon milleri 25 demir Tarıllıır eıkl ılı· 
tem Ford otomobilleri Te binek karoıerilerl Ye 111ire 27 Eylül 984. 
tarıhluiııde aatılaoağından taliplerin müracaatları. 

21-23-U-26-26-27 811116 (618) 

1 

lçırı lzmıre, İzmirlilere reklam yapmagı 
fazlalık telakki ediyornz. 

Bütün Türkiyede 
Şehrimize şeref veren bo 

büyük eserleri 

Yeni Zait Şişeler 
içinde Göreceksiniz 

Bahar çiçeği, Altınrnya, 

Fulya, Leylak, Y asemio, 

Amber, Menekşe, Ak

şamgürıeşi Gönül 

koknları 

Taklide esasen imkı\n yokta, 

olamıyordo, ve olamıyaoaktır da 

İzmir Esnef 
Bankasından: 

Ve Ahali 

Bankamızın nama mnhıurer Hıı•e ıenetlerinden bedelleri ta. 
mameo ödenmiş olanları oari ayıa on betıoden itıbareo de~i,tir• 

meg ba,lıyacağız. Alıikadar hi111 ıııhiplerının bedeli tam ödenroiı 
muvakkat hiBıe 8eı:ıetlerıla birlikte Merkezımize Ti 'obelerımızt 
ınüraoaatlarıoı ııca ederiz. 14-16 (440) 

lzmir Akşam Ktz Ticaret Mek
tebi Müdürlüğünden: 

Talebe kayıt ve kabulüne başlanmıştır. Bilgiıioi arttırmak 

iıtiyen her hanım knrıa alınır. Kayıt moameleıi l/10/934. tarl· 
hinde nihayet bolaoaktır. 

ikmal imtihanları 8 il& 16 EyHH tarihine kadar deTam e•e 
otıktlr. Fısla izahat almak lıtiyenler mekttıp müdüriyetin• möra. 
caat Mebillrler. Telefon No.: 8785 7-12-17-23-27 8768 ((22) 


