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7 Pleton : 2697 Cumhuriyttin vt Cumhariytt eurleılnin bekçisi. sabahlatı çıkar siyası gaztltdiı 
Yenı Asır nıathaasıntla hııı-ıılmı~tıı 

Temizlik 
Mücadelesi 

Bulgarlar IstanbulunDaKendilerine 
Aidiyetini Propaganda Ediyorlar 

~ -
~uriyete layık Bir Mat-~ Ziraat Bankası Almanyaya Yüzelli Bin Kilo 
Hayati Yaratmaklaıım 1 Buğday Sattı. Dahada Talep Vardır 

Oıerinde en büyük bir titiz- Istanbul, 5 (Hususi) -Bulgar-
\'e kıskançlık ile muhafazası ların emperyalist emellerini gös · 
llilen hakların başında gelen- teren neşriyat devam etmektedir. 
il biri de matbuat hürriyc· Matbuat bürosu tarafından Trak

Bu hürriyet Cumhuriyet ya üzerinde harp idd;a eden 
hiç bir gün ayrı kitaplar her tarafa dağıtılmak

•~az . Gazeteleri tam bir tadır Son neşrolunan eserlerde 
ıyet çinde çık~ıyan bir Trak adan mada şimdi de Istan-
~lekette Cumhunyet re· y . . _ 
ınin mevcudiyetine inamla· bulun Bu!garıstana aıt oldugu 
t Bu böyle olmakla beraber ve olma.sı Jazımg~ld~ği .gösteril
ttiyet mefhumunun yanlış an ~c~t~dır Bu gar.~p ıddıalar mu 
ldığı bu hakkın hudutsuz sa· hıtımızde tebessumle karşılan
ığı telakkisi zaman zaman maktadır.Avrupanın her tarafına 
İnlerde yer almıştır. İstanbulu Bulgar hudutlart ara -
8u yanlış telakkiler her za- sına koyan kartlar propaganda 

hürriyet mefhumuna zarar ma~sadile gönderilmekt~dir. üzerinde Giiıünç Jddia/aı Serdedilen Güzel istanbuldan 811 Manzara 

iştir. Bunun misallerini uzak lstanbul, 5 (Hususi)-Alman- bildirmiştim Bu müzakereler alacaktır. Bankaya yapılan ilk 
lerden aJacAk asırlık tarih - ların Ziraat Bankasından külli- kısmen naticelenmiş ve Ziraat teklifte kilosuna dört buçuk ku· 
en getirecek değiliz On ıc yetli miktarda buğday mübayea Bankası Almanlara yüz elli bin ruş fiyat verilmiştir. Banka 
ık Cumhuriyet hayatımızda etmek istediğini, bu hususta kilo buğday satmıştır. Alman mukabil teklifini bugünlerde bil· 

ll!an yanlış yollaran matbuat müz•a•k•e•r•e•le·r~in~~d~e~v~rı~n~1 ~e~t~t~ifi~i~n~i ~h~ü~k~u~m~e~ti~ -~d~c~ay.rı=c~a~b~uiiiiğiiiidiiiia~y~s~a~h~n~d~ir~e~c~e!iiklıitllİir•.~---~---
tıyetine, inkılap hamlelerine ~ 

kadar zarar verdiğini gören A k H lk • G •• ı 
•ezen nesil bizleriz. Bir imti 0 ara a evı uze 
•ahibi olmak, eli kalem tut-

• ' ölçüsüz konuşmak umumi 8 • K v d • 
r önünde bağırmak için bir ır arar er ı .. 
teşkil edemez Hürriyet na
birçok vatandaşların namus, 

~f. ve haysiyetleri ezdirilemez. 
"ıatbuat hürriyeti denilince 

feyden evvel hududu ka· 
.l•rla çizilmiş, umumi nizam 
11ltizama uygun bir gürriyeti 
d Önüne getirmek zarureti 
ır. Vekayi ve hadisat gös· 

.. iştir ki Türkiye cumhuriyeti 
'-le layık bir matbuat hayatı 
lltıııak huausunda bir az geç. 
"ııştır. Bir Takıtler hürriyete 
lllış Türk milletinin önüne 
11lıuz bir hürriyet havası es 
~il gazeteler çıkarılmıştır. Hu
"2 müsaadenin aksi neticeJer 

Bir Heyet Kurtuluş Kırk KiŞ.ilik 
Bayramım),za iştirak Edecek •• 

İği rörülünce gayri ta hii ve Anka1a Halkevi 

Amerikada .... 
Sabık Reisicumhur Hü· 

cumlara Basladı 

bi bir hava içinde tüzumndan .Ankara, 4. (A.A) - Aldığı ilerine menıup ıukadatlar ittirak 
hürriyeti tahdit eden ka m'z malfimata göre; Izmirin etmektedir. M. Hooveı 

~r alınmıştır. Bir iki kelime knrtaıo, bayramı şenliklerine Güzel 1ao'atlar 'ubHinden Nevyork 5 (.A.A) - Sabık 
'1•de etmek lizımgelirıe ifrat istirak .,. dördüncü beynelmilel 'H memleketimizin değerJi ••n'- reiıicumhur M.Hoover ilk defa 
tefritten kurtulunamamıştır. panayırı ziyaret etmek ve bn kA.rJarmdan Ferhunde UlYi Oe· olarak dün ıiyasi bir nutuk ıöy• 
'rakın mazinin bu acı habra· yetil• He de bir halkeyl temaıı mal banımlAr Nttodet Remzi &emiıtir. M.Hoover demokratJa-
lbemnuniyete fayandır ki bir yapmak ıçin .Ankara halkeyio- Uhi Oemal 'fe Ömer Refik bey- rın ıiyaaetine hücum ederek bu 
~u hatırlatmış, matbuat mü- dtn kırk kifilik hir grop cama ltr bir kouHr 'fereoekler, temsil ıiya•eti hürriyetin suiiıtimali 
6~ünün s2n teşkilatına vücut ünü trenle halkni reiı vekili 'nl>eıi de Himmetin otlu piye- olarak tavsif etmiı ve cumhuri· 
~ftir. itiraf eylemek lazım· !oktor Ragıp beyin riyaseti ıiııi temıiJ edecektir. Ba tem•il- yetpenerlerin tezini müdafaa 

~l altı yedi aylık bir hayata altında lzmire hueket edecektir. de eaerin müellifi lbnirefik Ah- ederek fevkalade salihiyetler 1
}) bulunan matbuat umum . · 
ti ı··w.. . . . . . Bn aeyahatı evın nrnhtelıf şube- -Sonu 3 üncil sahifede - -Sonu 41Jncü Sahifepe -

l I' ugu ıstıkbal ıçın bıze çok .•••••••••••••••••n••••••n•••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tr vadediyor. nı bir tarafa bırakarak üç beş ku- az iıtirahata kavuımak yolunu ve havsalaya sığmıyan yalanlara 

. Son güulerde ıstanbulda on ruşluk bir menfaat yolunda şan· bulabilmiştir. Bu vesile ile ha- sUtunlarında yer vermektedirler. 

1t~ıete ve mecmua icra ve· taj yapıyorlar. Müesseıata teh- tırlatmak ~ıteriz ki matbuat ha- Biz kendi bcıabımıza bu ha
ttı heyetinin kararlJe kapa· dit savuruyorlar, Adeta matbuat yatında temizlenmesi icap eden reketleri de bir nevi şantaj te
lbı,ttr. Bir gazete veya mec- hürriyetini bir tethiı vasıtası hadiseler yalnız şantajcılıktan lekki etmekte, vakur olması Ji. 
~'1ın kapatılması matbuat hür- olarak kullanıyorlardı. Bunların ibaret değildir. Cumhuriyetin va· zımgelen cumhuriyet gazeteci· 
· tti namına gözyaşı dökülecek namus mefhumuna sığmıyan bu kur, ıerefli, şuurlu bir mat~uat liğine yakıştıramamaktayız. 

hadise telakki edilebilir. Fa çirkin hareketleri yalnız kendi hayatına ihtiyacı şedittir. Öyle Binaenaleyh mesaisini takdir· 

Baymdır kuıtultış ba) ramı intıbamdan 

Bayındırın Kurtuluş 
Bayramı Emsalsiz Oldu 

Bir Hava Flosu Mahirane Uçuş
Halkın Heyecanını Arttırdı )arla 

Baymdrr kmtuluş bayramı intıbaınaan 

Bayındır 4. ( Hnınsi) - Ba- ltafile balindo eijrnri ve yaya 
ymdırlılar diln kurtuluş günJe~ olarak akın etme~e ba1:1lallılar 

rini misli görülmemi~ b i r "l~ka saat 9 buçuk raddelerinde hal • 
Te heyecanla tes'ıdettiler. Daha kıtı bu yiikeek eUrnruna iştirak 
sabah karanlığında bayrakları etmek üzere hmı rdf'ıı gelen ii9 
önde biitün köyliiler . merkeze - Sonu 6 mcı Sahi/ede -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hapishaneden Deni• Banyosuna 

t biz bu kapatılma hadisele· şahıslarında kalmıyor, matbuat gazeteler tanıyoruz ki üç beş lerle takip ettiğimiz matbuat 
~~n teessür değil derin bir haystının hakiki mensu]larının da kuruşluk menfaat mukabilinde müdüriyetinden rejimimize layık 
,11lç duymaktayız. Hareketleri vicdanlarmı eziyor haksız yere~yüz iktisadi haberleri teşviş etmenin bir matbuat hayatı yaratmasını 

bir dolandırıcılıktan bqka terini kızartıyordv. Bu yüzden neticelerini göz önün~en uzak ve gazetecilik ıerefine nakise 
t~ty olmıyan bazı kalem sahip duyduğumuz izhrabı ifade etmek tutmaktadırlar. lzmir için ayrı veren hareketler için teşkil edi· · 
•ı oıatbuat namına hertürlü mümkün değildir. Yalnız matbuat mülhakat için ayrı nüıhalar bas lecek matbuat odaJarma selihi-
--)eti irtikiptan geri kalmıyor· müdüriyetinin , açtıjı temizlik maktadırlar. Güya gazetelerini yeller yerilme.tini istiyoruz. 

1· Şeref ve namus mefhumları- mücadeleıile vicdanlarımız hir reklam edecekleri icldiuile akla baı•ll ~akk». ~ .-....._ Ayıkla plrlnctn lafını bakalım _. 



reat A•r 
2 

Mı.hmut Esat Bey Ef.ye 
Patawa KutOM Serisi s 

HABEBLEBI Môlakatlarım 'EDiB 
Mılletleri yqayıt yolanda ba~ıoa yatırnıış, hangi mill~t • ,._ .. • 

urekete getıren hii_vük iradele Debaıı olmadaıı, ışınde, ıözönde - 14 -
... .- _.. BAb t l•m'ırı'n şo''hret lca•anmıc bit rtrı, !cık YA cana ıinen kun·et- Hnay&Rı olınadnn k.endıni oıb :ıa ~at'll Suyu .. ~.~ ..... ::.::~ ... : ... ~!.~~ .. ~. . ~ y 

erıdır. Barıo hen; diınyaımı tı•nıtmıştır. Yoktur ve olamaz. ~ '/D •• k• 
1 1 

• M•• d•• •• Kadri beyi vardır, hangi Kadı• 
lll,,) an clı\ml rıııa uyarak bıl- 13eıı, berııw gıbi g<izlime k·ıra - • - Mus ırat s erı u uru beydir, bunu tarif etmek ıt. 

b 1 b 1 d .. .. .. şöyle başlıya ım: Kagıw tçı Kadrı 
11 ew kaçıncı defa tekrar ediyo- ağ ar a~ anıp pnanyn ıışu ru • J t~•k t H d Akt" •t • -e t 8 8 'o 1,1 esi bey, ressam Kadri bey, bet,ir 
rum Muhlereın meb'uı, mfinevı- leoegim zarnan tok YO irndeh izahat v d. er 1 Kadri bey. Mevlülhan ve ga 
,.\tlll yuk el hooalarınd n lıırısı hır seıın beni ahfandırma•ule Çok Ol~ugonu eu·sterı'yor xelban Kadri bey, scyy .. 
) " ı.ahrıuuaıı du.vgulu Türk gükremif, ba~ımı çözmli,, ba~- ...J 

• -· -·• Kadri bey, hikiyenüvis Kad" 
'il uıda.,! lıyanlnrın elınj aya~ıuı kırmış Şchrımızdo bulurınn zııaat Pı·yasaya Hurda lncı·r Geıı·nce bey ve ahiren de sporcu Kadri 

~ \ onı \ ı '· ·1 "1111 tını, Ve ben • ben ki 'Iürk - azız 
' 

611
" 'a o .. uuo .. l • ,. b b enstıtiife.ri lahoratuvatlnr ~efi su bey. Ve işte hep bu Kadri bet 

:sıl~ , ıtCait z 1 ·" zınln hırınoı hır ·~urle era or k' k . K o ı. ~ lnhı·sarlar Mu··bayaata aşlıyacak ı . b' . . . " Din hakbu ün ...... nce din ha at ımya erı erım ruer ueyıu ...,a. erı ır araya getırarsenız mef"' 
deı 8 '" bırn" n yazıyı yazmak g Ut:": Y şal ıoyo memlıaırıda :radyo aktı- • • _ • _., • hur Karşıyakalı Kadrı bey mef• 
cc kon ugurıu v rdi: Ben Jrcn- Demekten zeYkalmıştım. vıte tetkıkllt.ı yaproağ ~itti&tini Ü?.iinı "fe lıarda ıncir nınba- Hu meyanda bir mıktar- dana çıkar. Kendisi bir hulasa. 
dımden pay bıçtım lçımızde SilAblrnacagJz dıye gür vo d'' ı ·· ·· h d t k yaa11 iııleril"" yakından meşgul da en iy.a· c•tıı ıniiıklrat üati- bir zübde, bir komprimedir Hel . un 111 nu11 &mız a yazını~ ı . " u • 

yatan ..,. Y••1ra11 hır aralan nr, gc,g ümdeki kahı amanlık telını 'l'etkil nt Tali Kôzırn pa~anrn olmak üzere şebı·iınlze elml' mü al..mmı~tır ki bu üzümler telden çefar, kulübün gülüdiitı 
buno ıaınan ıam:rn uyandırmııli, inleten ae1ın ! alımut ltaat rei"li~i nltında krnıyaker Sal!i- olan iobiearlar amum müdürlü· de burada Bayraklı hayat fahri· Bülbülüdür. Her kesi sever ~ 
mırnıaıun ıoapların" gukrctruek ı bey ; Haoa ne ge?!t duygular batııo, ffımdah, sıhhat müdürü aü miiakirat işleri müdiırli Mii· kasında şira haline getirildikten her kese kendisini sevdirir. la 
lazım .'Bn daygn ııınmez, ya ar. verdı. 1tt• ku.,ntlı ıradflerın doktor Cevdet Şakır GUmriik nir Hüsrev beyi bir mubarrui. ıonra ~arap fmı\I edilmek User• mir iıgaliode geri hatta kahra• 

Onn haşkaları ölm i4 KanmJş. bir eaerı daha .. ~oyl yio, 1azın v.rant müdi.rii Suplıi' beylerden miz diıo inbinrtar bat miidür- Tekirdsğındaki Şarap fabrika· ~·~lıkları vardır. Kulüpte kel 
tı Dumhıpınarda Ye ,]aba evTeli d111lıyelım, okuyMlun, oo~ahm, - k'· 1 h t t f d ıana ,,.uaderilmittir. dıııne en çok oazı geçen Fır .. • muıe ... ep 1ır eye :ıra ın an liiiliııde ziyıuet etmiş Te iizfim "" i 
gUkreyeo rnham, (}ü manlarımm çok kaleım e blplerımi7:. var, fe11oi bır ,eki lele yapıl.1nı,tır. incir ınUbayaaaı etrafında ken Mntahauıılar miıketten ya- beydir. O bir gazel veya bir h 
gözünü fal taşı ~ibi a9tı, unut- - ge9ın~"" nr ın - o11mı olse de Korim Oıuer bey, bu ın l9in diııle görü~miittür. pılan ,arahın çok nefıs oldogoou kiye rica e~t.i mi Kadri bey.dl 
tuaunu ııcı acı batırJaclı batır nurn aonmez Kemahuıın nara k 1 1 d kt 1 •<·,·ylemekteclı'rl"'r derm. •.n ke.sılır ve hem. c.\l el~ ' 1 d b d 1 Ya ı e ça ı~ınış., o or arıunz. Münir HüıreY bey mubarri· v d k H 11 laruaktan "faz geçemez artık a trn " orıa u a l}'E't o yaşayan . . Dört ıene , .... el ... tzrnı·rde e ı ıncecık anımeh sıgarall 

... d ı f h' ı · dan 1zab t almıt, ıayun bulun· rlmizin ınallerine oeTabea •u • • u K 
J$tm horada Yarh.rtımı ~irnoek yf\- ıra 8 ı, ı..R a ea ıp erımız var. . ... b .. .. ıöndllrür ve yalellc başlar. ell' 

• fi'> • Zıunanıwız daınıa te vık da· doj!u muhıtio toprak, ıo .,., Je izahatı Teruııttir: Fran11z şarap muta a11111 M.oıyo d' . . .b. 1 k k ~ 
Pan ıraclelı Kemalımı bulma~ " ' J • k b. i t k k it B f f d i k 111nın naaı ı o mıyan arı o 

... k l k k '· o 011 uııyeı llt et ı •e teap l k d . k o er tara ın an m ı etten bir h·k.e 1 . I t K d . b b-1 . .. . .. . ımll nura oş urmA ve ·oşıua" · • - l in •unu arat eyıoı l ı aye erı ana ır. a rı ey .. Kemalımle yurıımu!'ltum. i A t 1 d ... kt ap yapılmı•tı B ~ zama:ıı .• Bız cotao bır milletız, etmı t r. yraoa. ıayon op an 1 hurda incir henüz lzmlre gelmi~ mı ar şar 'f • 
0 ••· sene bir Avrupa seyahatı yapıt 

Da,ıwızda; lıs,ka nıılletlerde 01 ,:011ruak i•~ın coftnrmak l utı- ğı <lepotla arılan a11zında H "cf!•· rabı aatı,a çıkarmadık, Çünkü fakat bu seyahatı niçı·n yaph.:r.,., .. dtt ı 1 ı b k 1 'f >" " Y ... değildir. Hor<la incir gelince 15 11 0 
pRt Rtaoa c ,a 1 ny ·ut I\• yorıız. Bız Keıualınıız, 1 meli m laıdı radyo aktıTıle tetkikatı d h 

1 
"b l b 

1 
k 'b bir şarap plyaıada tutulduktan kimse bilmez. Bahane olar•~ 

rı, Çanakkale harbinde öt.rken nıızlA yaşarkeu ı nın Ye enısalın ynpmıt1tır 6? n mu 1t.yea a aş ıyMıt ı . ı-oora arkuııun gelıneıi IAzım· Londradaki biraderini ziyareti 
parmak: ısırtıcı ttıhametlerle Tar- gıln coşkunları dınlcdıkçe, oku· Dün ııhbat daireli bakt ri- tıyaoı~ız kadar alao gız ."'e ka". dır. Halbuki hu çını fıtr.la tarap gösterir Hiç bir ccenebı lisaoJ 
lak göttertlik, lın eocaatler iıtık- dn&.ça daha çok CO\mcağı?.. Ha- yolojılrnue11le Memduh beyin Tetl• limit ederım ki müıtebıılı elimizde yoktu. biJmediği halde tercümansız def 
JAlımıae bırer şehadet oldu. yar için haynh nıtıhk r eı.ien lahoratuvarıntla tahlılı\ta deT w ruemrıun edeoak bir tiyatle hor- Şımdı Tekirda~ında nıieketten riilem ıeyahatı yapması zekası11• 
Sana dar 9elmlgecek makberi mıHet oldugııınazu gö terccegız. edılruıştir. Mahallıo~e ynpılnn dayı alacağız. yaptıraca~ımız şarabı ikı ii9 ... kifi bir bürhandır, seyahatta bt 

. kimler kazsın Böylo oldııkça bıze ıne) dan oka: tahliller oyun rndyo aktivıtesı- Horno.,acla ela bildıginiz gibi ne eıkittikten eonra eatı~a çıka- senelik giyecek ihtiyacını teoııll 
G/;melim gel aenl tarihe desem yıoak çıktın kıuşımıza •• Gel ceğı nin çok oldoganu göstermiştir. yaş fizfün mUbayeatına deTam raoak Ye badema her aene de eder. Meseli iki franga Frans• 

sığmazsın Tarla gCireoegı ele vnr. Sud in ıerbe t gazlar da ar· e<lıyoro.ı. Hekolteaı bir mı iyon mleket IJ&rabı yapacağız. dan aldığı ,apkayı her kese pr• 

flercllmerç ettllJln eduara da 'liırk arkada! :Sözıı aan çe· rıra totkık edılmektedır. Alınan iki yiiz bin ktlo raddesinde hu- :Miıket ,arabı meYont şarar· zanla eder, bir bcçuk lngiliılilı 
yetmez bu kitap .,~rıyorum; Hıçım ız lrnbizm zev· eu rıfirnunelori iızerlnde çalışıl- lunan yaş ıızümün eYnlki gün larıınıza yeni bir tip olarak: ili elbi1tıi, su geçmez paltosu tek 

Senl ancak ebedl1Jeller eder kındtm, ıuanaaız zo•k n kıolla.n, makia .,e andaki biitiin baaalıu akşama kadar yedi yiiz bin ki- ve edilecektir. mil yiraoınca tanılmıştır A 1• 
istiap aşk znkınd.~ı~ ·'Tarsa· vaz geçt teElpıt edılmektf\dir. Joya yakın bir miktRrı mUlıayeR ,.'*. hayatından bo,ıanmaı, ticaret 

Diyen ş&ire o giinlerio oot- Tırnak buyutnp modanın fohı:o Kerim Oınor b d" ı· edılmiştir Ye miıbayeata dnam lnhı11arlar ıdar11i tarafından işine gelmez, san'atta yafpı• 
na eapmRk. atı<·ak şarııız. tarıh· ,. ey, un va ı _r 

konlngann nren kudretler bi· Kuzun pa aya muhte ıt tabhlle edılmcktedir. Qe~medo anaeon mobayaaıına de Kurıun kalemle eski ~ofta reSPI' 
zirndı Türkiindü Te Tflrklio Ke· sızı- mılletlerın 8efıb erl~eklı rın rın netıoeJeri hakkında izahat Burada eatrn alclığıwız üziim· nm olunmaktadır. Mabayaaya yapmağa münhasırdır ve işte bİ' 

ya~ı,ır. , 
maharndı. Hız içimizdeki kayna>1a ıa,. Termıştır, leri soma imal cdılmek üzere lmşlantlığıudan şimdiye kadın bir İflc alikadar olmıyarak hası 

.M iJletleri ya ayıt yolmıda kıulık -.oren knfTetJi iradolorin Haber aldıJtımıza göro vila• dojtrndan doAruy" fstanbula ah nan anason miktarı 35 bin ki · yiyicilik yapan bu Kadri be11 

har~ket• g tiren biiyük iradele. ıözlerim dioliyehm, yRzılarını yetçe Şaşa! meınbala:rı cıvarında g<SııderiliyoroV,;. Orad" Çongel loya hali~ olınaştar. Mubayaa nerede ve ne zaman görsen•• 
ria tok Ye cana •inen kuYvetle- okuyalım, onlar da dluna ıöyle· (f{ôr) evleri Y·•pılaoak ve lıoraeı köyiin<lcki fabrikada eanıa yapı edilen anaeonJar doğrudan doğ· acele ile yürüdüğünü görürsünll'-
rıdir; flemege lıak: nrdiren ha ıınler, daima ynzsıalar <lftj kaba- ııhbat anyanların toplantı yeri laokktır. ruya t tAnbnla ıovkedilmektedir. Her kesi sıkan işsizlik Kadı' 
on,.oo,, bn ougı yakın, öliimü rau ıtögsürniizo tarilıin toktıQ-ı olacakhr. Şaşal membaı ın:ohi· beyi meşgul eder Sır çok lll~ 
..arlık, korknyu eglenoe gösteren kahramanlık .,1 ırfao ni anını tındeki baYada da ne miktar Mes'ut Ve Kaldırım Yapı• rifetlerine ilave olarak bu mart' 
ku .. nt hernnıdi. Türkün j 9inde temiz ~o ustl göğıümüzde g<>rıı· radyo aktivite buluodugo anla- feti şayanı gıptadır. Yakındl 
f8flf80 ıradenindı. lim. Ya.atalım, karlı dntlarda şılmak 1910 tıtbllller yııpılaoaktır. Reufi Beyler lan Sokaklar kulübiin intıhabatında reishi' 

- mevzuubahistir lnıaallah muvaf 
Mahmut Eeat bey 1 Sııkaryayı, maydan oku1en, ıolugu duman At• Ş k t B RmlA.k ve Eytam bankaaı J{arırntina.da Durnloprnıu ~e fak olur bizden dualar .. 

Dnmlapınıarı "e ötelerioj ya- olmuş atımızı ,ablnndırmaıını, 1 eV e ey idare meoHıi ikinci reiıi Mee'at Mahmudl1e eokakl&rı, .E•refpa- ' ... ş.._yt:~, ... 
tlltan ıenıııo, benım, biziz, oıbanı a~ınayı, cıhana ıığoıama. iki aydan beri Ankara "fe Vt idaro meolial azHıııdan Renff da Aşureci "fe Çe,medere ıokak· _ 

Tilrktiir. Karlı dağları atacak, gı, namn11 ve şuefimi•i koruma. ~ıt~nbulda bulunan gazetemis beyler dün :Kg• vnporile htllD• ları, Yapıaıo~lund" Kurn9eşme1 
ıırtı boğul•, ıolngn dam&n da- yı bilirken 110 ı:ök kablıecle- T• ımtıyaz 1abibl Ali Şnket be1 . . Haımabane llt111yoıın cfvarınd"ki Olçü işleri 

.. buldırn 'ebrımize gelmJ,ltrdır. meydanın yer.iden kaldırım dö 
rnau atının üatiindcki cihan sa. onun altınd" bulunan weçball\te, dun Ege Tapurıle maft ail .. ••h l\l , t R fi b 1 b 1 . . . eı o Te cm flY er şe r - 'enm11i ''' ikmal edilmlftir. bıbi ttirlrtiir. ılimlere, medeniyete ayni kah· rımJH aTdıt etmı~tir. . d b .. k d k 

1 

Ot9Ultr başmhfettı h~i ıuO 
fettitlcri ndon l hsau lwy ıuouıO' 
bavebile ibı al·at ulerindeki ötıı• 
işlerini tetkik• lıa,lanHf n y•' 
pılan teı kıkat aırıumda J •" 
rnüatıse11eıintle kanuna ınuga!l' 
buı öJ9U ı•l•rlııe tuadiif euuır 
tir. MlieaseH hllkkınd" kanu01 

mız e on e' gna a ı&r a a. 
l..Akin ,qnu ıtiraf etmek mec- ram nhkla kafamızın da Hıv.ın& caklardır. Mahkemeler 

f·uri1etintleyim: bn biitiln 1a1- Yerelım Tllrk oğla. ilk Mektepler 
;a 11 d 1t ı Tok Dil Mektupçu Veklletl B .a ._,99 • 1 uı.ım ...,. ıayaroa ıbım u u ya- -·- Bogün biitlin 1 lk mektepler- agun ...., R.18 D8 
ıay1.1larım ya,ayan ulu irade Bedri Bey de aınıf ikmal imtihanları yapı· Mektop9u nkaletine tayin Ba,lıyor 
adamlarımın, yaftyan kahraman· fnblurJar miitettışi Bedri B. lacııktır. Bir taraftan da bütiin edilmif olan KnşacJaaı kayma· Yaz tl.tıli yapmı, olan mab· 
Jıgııuı uyamlırmasınclan ılıri bugiiıı mezunen htanbola gide- l1k ınektt'pJerde ka1t moawele kamı Dilaver bey dün gelerek kemeler bugiinden itibaren 11kf 
celmittir. H11ngı millet başh oektir. eiııe deTıun fldilmektedır. nıifesin• başlamıştır. tarzdA me1ailerine baolıyaoaktır. mnarn11le1e lıa.'f anm.ştır. # 

Tefrika N6. 45 EylQI 1 tee&1ir, dü,üoceli doruyorHun kı çızgılıu Vl\r •• Ülkü iyileşti, ~im tdewedigımdendir. gasıoı anlatacaktı l>ıroen yol• 
bu halin beni <le meraka <lü,tlrli· di ıen mi haatalanıyouun' Onu rneınt etmek için icap kuudu iiylıytııbtdı. Nu•ber, IJil' 

Ben Seviyor Bu? 
1'4u.Jıa rr1 .,_..1,; R el:>:la .A..r11 

- HJlmıyouıın. Bıras e .. nı lauşına mim koyuyordu.• 

]\ter horada ıdi. Hı.na Halftkla .Eve~ .. Ülkii bu temi• alnı 
eYlenmek ııtedi,?lni söyledı Te lıu keıkln bakı,larilt bir ıo9la 
y ,rıhmıruı iıtelli. Ben de arala
rınıla ki farkları anlntma~a ve 
uytıfı.mıy caklarım iıaba çaho 

lırn. Hı<ldetl.,ndı; henı dinlemek 
iııteınıyerek daraldı gıtti. Belki 
•nun hu uahi!'eti bana da '10-

l.: a11mu' olacak •• 

olAmazdı. 

Yalnız mee'ot ta değildi.Hal· 

bukı ona mes'ut etmek i9io ant 
etmiştı. 

• 
• it 

Ab11h erkenden, teklifıia ıı-

oak ıtı•gili bir aada kö,kün içine 
yayıldı. O Yakıt ozurı bir münakat•· 

,lan çı kmıt olanlara hu bir 

yorKunlnkla hayılaoaınuı aula· 
"111u. 

Ülkii beuüz yeni kalkm1' ol
dogn için Bülent •••ğıya koştu. 

- Oh ne eyıl Daha çakma 
c1o~ru1a dın mı! Böyle erken ıelinoe Hol 
•e her de yakalamış oldum. Ulkö aault 

Hfilent yine onun 
açıkça •H_rlemımeaıne 

kelıoıerı tartarak tan• •aut ~il· 1 Ru ıun ~öultrde o kadar mü. 

ror, Bir tiirlii aık ıık ugrauıa· Gülme~• çahtarak : tderH kendimı feda etmege and lendı t~skiıı etmek, lıu y ol•: 
dan 1apamı7or11ın. - Kadın navHehıri ! bır şey e1hımişken o,gen\liğinf, doyguJa. kErunluları, knfa ıııdan 11iuıe 

- Teşekkür ederim. O, çok yok .. Yanlı' göriiyonon. rmı i9ioe gömerek kendınl bana için ya.nana geçti Buz gıbı eti• 
e1I .r:~ nber .• Hen öz yeni kalktı Nober iuanmıyarak, başını feda etti aanıyorum.. rini ellerı arnııııa aldı. 

da inemedi. Şimdi gelir. O gelin- ealladı: Ben hn fikir, bn taH altında l91i bir lıiiyiik ahla a!Rkl'•11 

oeye kadar henim odada görü Biilent dı bu seTgili kadına eziliyorum. IJu çok agır htr ytık .. cnap nrıh: 

•elim... biraz a9ılm11k kıodioi ezen lıu Naııl taoı1a1ım.. Buna ben na- - Biilfınt 
İ• odasmın kapııt•t Herek yükti bira• hafifletmek iıtedl: 111 tatıyayımt. Ülküyii balı\ çocuk ıu,ııı~oı 11

11 

y il' b d .. ı•' ıneri girdiler. - EYet ba1ta deRiliın fakat Yatkundu, i9ini 9tkti : ~Y~t en e onoe aanll onu 
;, ,.ı"omekten Rakın demiıptım. trıı Riilende bnrada, çok ıeTgili viodani bir asap lıenl ısiyor .Ne., - Btlaen kendi kendimt,k"9 

bir hemşirenin kar~ıııncla l•ul•o- her .. Ben yanlı' barek;t ettim. dfjfadır •Beni ııyJyor mat Beni kat ikimizde llldanıyoı ruuf'' 
mak, onunıa konuşmak, birhir- Hono 'imdi anlıyorum. HTiyor mnYt diyorum da kendimi doıtnoı.. Ülkiiye yılklutrık~ 
ferine bakhkna rnblarını olen· NeYberln ~·•kın ,aşkın bak- kaadıraoak bir kelime bulama· onuu oiddi, uglaırı mııhakt'111 

Y hırıni, ~aşma?. roı iişlerını ..! 11 

111ak ona t11ir ediyor. tıgını göruek tekrar etti: yorum. dükçe ha krnırı 
611 

olgun, Y"~ 
Ktındiıioi anlıyan bir kalbe -.Knt kabahat ettim, .ent - Fakat!.. .., 

b·ıf' başlı lıauımların bile göıtere 
a9ıJmak jbtiyJ\cını du1oyordu. diolemeli idim. ttlkttye doydu- - Nı dl1eoeğini ı ıyerum yeoekteı 1 metanet, uzırn .,. ıt 

NeTber bir şey ar1t,tırır gihl goru kovntlt .eTgl, onan geo9• onun her hail her bakı'ı beni deye Hbip bnlnnclu~aru ghrd'' 
etrafa bakıyor ıonrıı bu bakışlar lik dileklerine yeter aandim. HTdifini göıterlyor değil mit BUl~nt atıl timdi yanılrıı' 
Btilentio üzerinde toplanıyordu. Hayır, bayır .. 'Olkttden, o Ent 1eTi1or, ftiph11hı. fakat •a· tan aakın!. Ülkiı yaptı~ını bil 

- Sen hüıbütün degi~tin de. temia kadından kötü bir ter ıılt Btnlm oan ındiflm (ibl reli yapınıf, .,.. yapac"klrr•"' 
gı,uo BUlent ! Halinde bir dit- ıadır olamıyacagana imanım Tal' mit Hayır... da ölçü•iinh hulmu,tnr 
•ilklük Jilıünd') ierlo anlısılma1 Fakat ilsUlltiim ona ttabU1ar Barada BtUıat, Kleri• kay - Sonu VdP-



ekteplerde • 

••••• 
,, b ... '"" ... 

itllre TlbCÜI far u .,ıaı bef••tmıı.,ı pan•1•r1· Anka m"I ft s .. 1,..... G • H ti •ı 
tı..ıer .. Ort.. ınokı.plet• ::ı:::::ı:ın:~.~:.ı·::ıı:!~: ra~ "'Cu porcUlill-ı. hZI azre erı e 

ıalebe telaaolmll olda- ıata•ra1 n.m •••llilllMrindell s hri • Geli ı M. Hı•tıer Arasında 
•• bötun mttr•caat .ed•• ota• Miriz .. n.nk kr1•11etu ma 6 IDIZ6 JO" ar 
.-se, mDdUrlllllterlnce alllmUk ll•1•tına •••P bal•aaa .l. 

olm .. 1tı için namsıt olarak t .. ıru r_, ZtJ..Ul• Mr paa. ........................ • ................ - ıs • f 'P.J.,...aflar •eati 
~edildiklerini 7a&DUt Te o:a. yır hüln•nlıl latthaahaı .. - Bu Aktam bmircle Balunaeak- am1m • ~· 1 • 1 

..... ıeni• Jlaarif •ekli .. reıle aulatmakra.ı.r. AMva. 4 (A.A)-AJ=· r•• ••He lllllatifana. Çek ,.., ... 
•• 1eruldo~UDll bildirmi,lık. 9 •11• 1 panayın~~!•SJlft i~~ lar yarın 11... y ...... ~ Llanlu ,. .... niliı-- ...... - Udlrwtw ......... ,. hı 
llaarif •HAle&i, terclilt ... uan neli• ar•h ... en • 11141• ._, •.....--- a.,.u. llai8ic ı •• Gui .... - ıica ec1.-. 

1aıraeuı eden tale~enin :::" ,~d~it~~.;.~•tl:I t~::; Aakara 5 (~•-') - 7 ~ 911an tara&acla ı.r.r.tle teni Wa Kı•!~ ..._.tlerileAlr-.,a . 6ul MıJf.,. .sd 11•1 
n .. ,oat DMkttplere ka t .. I t hfr .. ,1 E,ttl tarilalerüMle ........... ola•Dfl•· Mlet .... • ••ıt1hP •laıl Tlrldp itilin •.. ... 

Ha& arının ars •• et · • y · .a__ r..-.- C • nı 1 -re&mlttır. chtı pa•yoodor.. AlbMrcla Ye Altar taka.ıarile aa ...... - ~ y••• A• n11ls lb. •••• .... tllla Kımıl ....,..... A ... .,. 
:r.a.., Jılullim •e Orta mek· Jleaktr m .. herl t~qla .aea iki 8aaf ,.....k kere ,.a... e: Ankara~ lduba!ll* ta• 1t•ak5 Wp.&.r a.ti el .. Vuif-• r,ıılı=• w•1•ilı 

• birinoi 11011 laf'ı i9m Htırl.rin en caahtı btmt •1· jiai ...,_ nnlilia Aakara Şifi il m~-4 '!'::' f•"'A,: Mtice tw: .... eımek lltfanü ..._ 
IJ• kadar miiracaat ıdeaale· dörl•ri Yalılu Y• Beo•i ..,._ ıımpiJ- A.kuatkll lpOfctl .,: m ap •

7 
30 ela arar 0.let nili il. AtWf Hitler teltriktea clola11 ......... tefek

.._, HO kit•1• baliJ elmat feadı ercUr. Ba iki lıta& aut- lan ba akın• 20 kifilik Wr ka· tr•~t:-' ....::.~ ' eleceld~ Huretleri 8-lia lıı:lrieıimia kaa.I •ı•wl•ı••t 
~r K7lt"e llRJI& ... kat>61 kir mımlek•tlmlaia Y8t\atlarllı file ballDtle " Afyoa tmildle lıliufirl • . ae. lbi illikW Almm ...._tillia • J'kıek Db ~ rica ....... 

•l•ioe •ib•1•& Yerıl•r•k ıftibıl' ettili pek pzide f&bli· ı.ain •ltnecciMa banket .t• ~~ e~ r ilk ••k••- iatilıı.....,. Mla,.U. Aı.- tlnleti •11•ellili 
1•kt. H Vek&let• blldirll· yetlerdendir • .Ke11ıdiler1nin T• ta· miılerdit. ı.t--- ha..a: kalaH Albaord u'!· al ~b .Ad~= • ._wı tebrildmlai __,.. Allol/ ""'-" 
• bel . . .ıı • h 1 . d _,_ T.. a .... 7ap acaa r ı •• ı • •• 

le erı~ıu ueatl ma aret er111 en hkb. EJi netice almalan t-•• ve Baltkair temulanadaa80ara •• " Mili • • 
"•kll•t yekin• ıör• ..... çıkan dılrll~· tablolar, n.t.,ı.r aileri ", ......... " •n•··- bu .. p... bmir i .• eok •Ü· Buyuk et Meclisı 
aaııaı da yaparak açılma11 Te ıalr nefuı •ıerler, salrlerlnl hareket ecln lpGICular arkatlaı· himdir. 9 

ı•leo tabeleri buradaki hayrette lnrakt11tı•d• flpla.. K T •ı• y 
arlar• bıldirmittir. Ha be- yoktor. Sıvas Kongresı· ı• ati 1 apmıyor 

göre metoot Li111 Kıa, Er Haktı ••.Necmi beyler artık 'C 
muallim mekteplerı Orta tarib• Dl'J'9D laatato nıfi ... en A • • - • - • 

8 
• • .. 

ttıplerin hirıncı ırnıf ları ••• oali ... taUk 1••&l"r1D da 1•ı'· B TarihAı Ha ... -l!--nm· Yıldo"nu"mu·· M. Vekiletıncle Yenı Bır Baro 
ile Jirmı hqe ibllt olana· ne tiıtadıclular. Bilbaua ba paY'· D lll8C ff • • V kjJ• • G•d• 
'· 1ooa .ı,.reı haa.aaood• ,., .. u 8 •• iik. H . K ti I d arıcıye e ımız ı ıyor 

V'ek&lett•n handan me&ada feYt etmemelerini hütthı ••t•n· UJ eyee&D 8 U 0 &D l lstaabsl, 5 (H--1)- Fuka teha•••• getirilecektir. Ka....-
lrteplerl• .MaaJlim mektepleri· d.,ıarıma faniye ederam. Sitaı,' (A. A) - SiYU ko•·ıı•v•t yapılmıttır. Halk baıüaft koagnei MaJ1•ta top&uacatna- Jarda yapüacak ._ taclillti MI 
•e L•Hlflrin ilk denele_riuin E I B.' 11

11 grNinin karal•aganan yıldönil• ınin9 içinde geçirdi. Kongrenin dan Meclisin buene kıt tatili ,.p tetkik biirosa tesbit eyliyecektir. 
~ıt • ., kabt\I mnameleıinan ~O n 8 Y mil olan bagöaii hötün 81Yaı top1andıtı •lon ye Gazi hazret- mıyacağı •6yleniyor On&mllz· l.tanbuJ, 5 (ffm111i) - Hari· 
8! akşamına Ye L 11eleran lzmlr .. D Ceqtl balkı candan teulliiratla katlu- ıerini• naeaai odal•n btittin halk deki Martta Meclise verilecek ciye Vekili Tevfik Rliftl ber 

ı dıvreti l9ia de 24. Eyldl 1 935 br..t · · N' b -n .. V ...1:L t ·k·ı C Tahran ıl'tımiz Eı111 bey dftn ıaaı. Sababl•JlD JiM hinaıı tarafından aiıaret e.tildl. o an u çesını wan sonu aA- enewa arı ı e eaeY. 
tet ına. kadar aaatılmaeıoı lıt"nboldan gel•n Ege ırapor1le önünde Te Oambari1•t me1da Gece de fener alayları tertip na kadar kat'i ıeklini alm01 reye bareket edecektir. 

mı,tır. • gelerek Pıreyo geçru\ttir. nınd• toplaaan halka belediye edıhnıt •e tehir hattaabata ıiiı· muhtemeldir. • lıtaubut, 5 (Hasuıl) - Hafif 
Dk Tedrısat Ayni Tapıırda .Kahra elçlHfl reiıl Hikmet hey tar&tandan kon· lenmittir, Ba meıat gftnftn 'er• lstan.bul, S (~usual). - Mahye •~rette rahatsız bulun~n '!-~••· 

la .. ı· · l · K · batkltihi Oelıi.l be.y de lnılıınmak- grenin tarihnHl anlahlmıt "'' f in• halk fırkaımda bl71lk bir Vekllebnde bar tetluk b&roau kıl lımet P•ıa tamamıle ı,Uer 
"IU ettış en ongresı y ·hd ı k b b" ı · t• . ta ıdı. handan IODra bftyttk bir rtııml sıyafet Terilmlttir. 1 as 0 uaara araya ır m mıı ır 
fit tedrı•t milfeUiflerl koa· ....... • .. • • • a 

.~:~:.~~:.!;~:·: .. ~~~:! Eşref Vapuru Japonya ile Sovyetler imtiyazlı Şirketlerin 
lltUetti, Raaf beyin ruhi in s f ı· "t o a·ı A d M.. k 1 Mua elit T tk.k Ol k 
~ •::·~~-:; ::~~::~:ı~ .. ::: o!.~~!de D~ı~aıu!ız1d• bu rasın a uza ere er lotubul,~Huaai) 1-lmt:ulı !rketluia ~!8!1~ tetkik 
& .. killeri etrafmda hasırla· Janaa Btref ••porunda ka•an • • •• • • ediJirkea harice çakanbilecekleri gelir miktan teabit eclilecıelr. 
tezi dünkü ilk tedri1&t mö- boroınnun pat1ama1t üıeri•e Çın Şlmenduf erlklSIF eD JşlemtyOr Tetkikata g6re ıirketlerde toplanan para mukabiliade J•lma 

fleri kongrHinde oku~.nttnr. amelerlen loebolulu lımall o~ln ParJı, 6 (A.A)- Molkotad• Japon teldillai .naııl kartıhyaoa· ~llrk em~iaıı ~larak ~ice çakaracaklarıaın miktarı 10 miJ10• 
tea etrafında b•zı munRka- Ahmet yarala_nm•• Te binnetice Japon teflrl M. Ota ile M. Stl· ıınl keıtirmek lmk&n11ad\r. lira tabmıa edilmektedir. 
t oJmuttnr. xı il ı·· B b t dli · · · · ______ ..,.....,...,.. _____ _ 

• u m t n. a . nenı • • JMe monyakor ara11nd" yenidın mtl· Parıı, ' (A • .A.) - Pötıparhn· B .. 
Bu Akşam tahkıkat tamık ~laom~~tadır. ••kereler oıaagunu bildiren P6U yen 1aui11inin MoıkoTadan Öğ· u 61 - apon Har ... ı 

. 8-ledi.ye makıne mnhın4iıll· Parlıiyen ı•••teli ha haıaıta renditine göre, Japon aefirl M. ~ U 
t &la9e E~lenoeBI ~ı•., aclhyeoe yaptırılan k .. lt •• tafıilAtı Termıktedtr: Qta M. Stımoniakof ile yeni bir Londra, S (AA) - Taymis Denilebilir iri esasen Japoa· 

Ok Mlllemmel ~la~ak ak netleeıind• •aporun 90k boaak M. Otanın tahıl olarak yap mHJAkatte boloomnttar. Ba mil- pıeteai Rus - Japon pr- yanıa yapacak bllyllk itleri nr· 
8 •:aab•=~~" ~pı ac d 014•1• kabili tıtlmal btllanma. tığı tekliflere M.otkoYada eoaebt l&katta hl9 bir t•1 111mamıt gialijı hakkmdald korkulan bir dır. Btltçesi m6temadiyen apk 
, u •._ tamM v•lf r gaz .•~:nn: dı'ı hakkın•• bir raper •eril· mıbafilde bUyttk bir alAka f.ÖI· ltede uaak Şark budat mıntaka. az mtlbaletalı addetmekte •e vermektedir Binaenaleyh To'--
ıeaa •"' oemıye m"tir.Talakikata 4eTam olun•· 1 .JI T ·ı.aL n- b L ·1r· • '•~· 
• tik bl 1 · iyeci tetilmektedir Jle•oat kaaaate arın"ald So•1•t T• .ıapon kav. •• 1111• m'"'acaa • •• 1 1 ••• bllk6metinin Sibiryayı fethetmek 

• a mu P erı oem oaktır • ti · l J h 1 k t · · d t bl'k ı· ld..X.... ' •ll•nce1i faal komit•i dün • ...... • • • • göre M. Ota ilerde yapılacak "' erınln ı•r • ınmaıı •• iıti • e • açın e e 1 
• 

1 0 
.._ .. iatedijine inanmak bira& ıüçtlr. 

• .,.u p-.anın ri7aMti al- Jaa Va~alle2'• ılyall t1f6bbftıler l9ia semini klmlarınıa tahrip ola•auı •• mlltalea~. ~dar. l>ijer taraftan kıtlaktaa lırer 
toplandı. Bahçe ttğleatiıi· Z.tanbaloo taoıamıt bi7ilk yoklamaktadır. lfumalle1hln tek- :-•::inin tGrtltiildaıtt mahak· 1..!::1

• .:::: ~8? .::~: kan Sovyet R11Sya da kayKUeri 
tok nesih ~e kil>Kr geçm11i. ıanatklrıfoloğrafçıJanVaynberı lifi pk mahiranedir. Çilakl a ~lılDBA ' (AA) JI hld korkaclw ~t la• aillla altma aJauya ve kendi fab• 
lb ve iatizamilfl mt'ŞKOI o~.•D 9 EtUll brn1&77ırına iAtirak eden S.Ty.t Bu11a ne clerH Ja· kotadan De ıi tel ,;., :ı .. : :...:.retia de k.;.tetleri llirW· rika ye mibimmat imallthue-
ı1naa7onca faatlere adi ıun baaı miillHHlerla rioa Te talebi pan1a Buaranıa aaak prk- 1 1 p ri la • o1..a JC... • • -ıılh (erinde 4800 kilometre mesaf .. e 

fazla fiat konolmamaaı . bll4irlllycar : ae • aYI a~... 1~ .. b · b. d ı 
. üzerine clUn Be• Taporlle f9hri· takl prgınllti hafiflet ... k 8on d fa il t t ki oym- pek ıaifemazler. 0 ulunan kuvvetli il' ev ete ta• 

:1•ttırıldı. '.l'anıo, talı m~ miH ıılmltıir. PaT1oaldrıa re· olan bir teklift kabul etme k .. ıaı •:•d •, 
0
:;• a wetle ki baalama •illhlaamala arraz etmeğe kolay kolay ceu• 

• •ları yapı.lmaa~ T• bunlara ıimlerini alacaktır. JaD Va1••• dtlinl 1G1J11ehll•ceklırdlr. 8oY ::: ::. ... ~ı.' .. ,: ~. d=~· n laaıp tebllk..mi nalbmflw. ret edemez 
"fatJor nrılmHı da•ıtlllere k 8 ü b . ı-.11 ... t B L. ı klift -.. b 1 .. ~ Y • 
bir ı•ce geçırmek için her berg aoca g n 'e rım .... aa- ye uıya vu •• aa 8 il· 7ollar1aıa .... p kıı•ı laerla•• 

il temıni muvahk göriildli. Ve laoak haftaya Pertembe ıtınü H o saman clA bundan yalnıs tnal•ria ltl•meei 4arclaral-
tarata ela otoböıler temin 7ıue İl&aabola dönecektir. lamir Japonya iıtifade edeoektlr. Ja. ••tt•r. 
ı. Sabaha kadar •ll•hilmeai palaı&a kalan ba ıüaıdı unatk&r ponya lılançarıaekl kaTTetleriot Jlotko.a 6 ( A • .&. ) _ ~-
•ılAyetteo r111ni müeaade fır•ttan iıtilade etmek lıtir•n· kola1oa Te hl9 bir tıblik•1• ma- .Ajan11 bU•tn1or: 
•. Habge egleotiıınd• pıyan- lerio arzularını da kabul •1li1• rua bu1anmakıııın f9klleb111r. Harbinden bUdtrillıor: 
rt•binden aarfrnaaar olundu. oıktlr. Halbold Kıııl ordunun tıtlnat. Qin Şark fimen4iferl idarHl 
...................... ............................................................ glhını t"kll edın VJadıviıtok hattı• o•••P ln•aın4ald allk• 

LALE SiNEMASI _._ T• uak Şark denla tillyetl•rln- darlardaa 11&ltma& ll&emı.- •• 
9' deki lıhhklmlarclan mahrum oeTap al• .. •l•Ddau ba kmm 

D Jkincİ Y ıldÖnÜmİİ Ve 9 Ey• kalaoaktır. Kttzakerelarln ha IHrlncl• pee oakliya&aaı ~alil 
.. 1 ı• Ç k F k IAd glhtkll ıafbaaıncJa 1ıl01kovanıa etmiştir. 
11 ere ıne o ev a a e 
B• p v t Limanlar Maliye Müteh&SS1sı lr rogram A\ apml~ lr : Iataabul, S (Huaual) - Fran· 

l - 9 Eylftl Panayırı... Tftrkç• Pıhm MudÜrü aız maliye mt\tebaı11111 lzmir 
2 - Münar .Nörettio bey c c mmtakuında yapaca;ı tetlnbt• 
3 - Ett•lya Hanım c c ismin OellJ'OI' tan vıııeçti. Mtıtebu111 ftridat 
( - Vabşıler Hiicam Edi!or .. Srıli, Sl\zHi Filim letaııbol, 5 (Hoıoıt) -liman· t91kilitmın takviye edilmeıiai 
5 - a..-& ~arkıu • c c lar müdlrii lıluhain be1 bası tavsiye etti. Tetkikleri .. denm 
6 - DırU&ıı Mamya • c c 

U
,.;;D Lale sı·nem1111nda tetldka&ta bala•mak flı:tre lsmlre etmek ipa s. ••••• Trab• 
ı-... hareket eylımlttlr. u sıİclecektİI'· 

.ELHA.llBA. 
o 

I. 
MILLJ K.V1VPHANE SiNEMASI 

1ZMIR'ımıs1n kartahıt gfinlerıne r• thyıen programında 

'l'aaamea 'l'bk99 861116 
V ataal bir fıhm takclım ~dı1or 

Aşk Fırtınaları 
IPBKFILM. lttllaYolarıncla DABOLBKDA.il artiıtlırl . 

tarafında• Uaoımı .. p~rllmlttir. Temıil edenler: 

Claq' Oeqer Ye Belea Ba~e• 
lJ&ye elarak: .Ell'TA~YA laanımıa iftit•kile KON~BB 

c tPRK:llLM > 

Seanılar ~ergtla: 16,S0-17,S0-19,SO •• 21,so da; cam• 
Ti ,. .. , ,ı.ıerl 13,10 a. ilf.Tt M&nı. Per .. mbe gllall 
ıı,ao •• t.lıbe ... nıı. 
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Alınan Yeni Tedbirler Bitler Re· 
1111yı.11ı .,.1111 . . M.. k .. 1 V • 0 .. .. k 

Ba dakikalar haricinde m:::.:~.-:-meğe baıladılar. HeJe biri lmhasındaA Mütaaııir mını uş u azıvete uŞurece t 
olan g6r0ntitüntiztl de muhake· defasında Can sart listü yatağa LOND&A, ' (A..A) -Ha•aa 
me edecek olursem 96zlerinize uzanmak 11tedi. Nasılsa içerde Ajanın bildiri1or: Sosyalist Temayüller Kuvvet Bulacaktır 
tamamen inanlllllklığım ilamdır. kalan bir fareyi sıkleti alhncla Amele birlikleri koaJrtı1ıain 
Zira mutat giditiniz ıözlerinize ezdi. ljTenç bayYan acı acı ba· açıhş celıe1inde Viyan" ıokak- Berlin, 6 (A.A)-Havu ajan- olacaktır. Husu11yle iiorttler o ioln de bnnl•rın kındiıi tar 
llJlundur. Atk sizi allkadar et· flrdı. Ditlerini, tırnakluıaı ken• farında htlrriyet ı9in mftcadele ıının Rerlin mnbahirine göre derece ışag• bir 11.-iyededir kı dan nrilen talımata riaret e 
... gibi glrln&r11lnüz. dini ezen ricada geçirmek iıte. tıdelerin hıtıraıma hftrmet için A 1manyllnm ikl1ıadl mU.kUIAtl bunları daha ziyadı indirmeye diklerini ileri ıürmii,Ui. H 

811 aöslerden bir netice çı· dl Can yerinden zıpladı Daki· bir dakik" ıUldlt edflmi,tir. Reiı Hıtler r4'jımintn i9timal 11ya1eti im'<an yoktıır. katte iee bn aaledileo mttma 
karmak için Matyaya doğra eiil kalarca ayakta hareketıiz kaldı. M. Oonley ıöylıdıgl bir nu.tokt.a üzerinde kendini gösterme b"t Dıger bir emirname il• de fırkanın reıml programın 
& Nihayet sabah olmuıtu Mey· demf,tır ki: lamıotar. Hökftınet ytnl bir ta 25 1aomdao .. ağı olanların itl•n ıoıyaliıt mad.tılerinln tabak 

- Diyebilirim ki birinin ı•· haneci karatulan elbiaelerile bir- lıtlkbalde .A.lmıanyanın imha kım üoretl•r tarıfeai çakarm.,tır. çıkarılmış ve yerler10• aile Teiı- kona batlı kalmı• olanla 
ıefflli malıYetmek, onu tam mi- Jikte bir fincan çay, bir parça olanan amele teşkUAtları hldiH- Yeni tarifeler eYYelkilerdeo hayli lerinln ahnma11 mecburi kılın · EıaHo M. Ley bn asilleri• 
auile fellkete stlrilklemek icap ekmek getirdi. içi o kada sıkıl · ıladtırı .c1aba eltm bir 'ey göre- •••11..dır. Huel\ıile ki hayat pa .. mıştır. Bn ımirname it J>nlma kiki aebebini azledilen m• 
attiii zaman keadiaisi en yilk- mııtı ki bir lokma yatacak halde oıkmıyız. AToıtnryah arkada• balılatmııtır. Ba pllhalıh#tın ee- ıiyuetınin uıhadıgı bütün tatbi- lardAn hirine ıiyaaf •e l9tl 
ak ye içli ben&iyu bir heyeca11- değildi. Sadece vllcuduna ıaıt- larımızm marus kaldıkları ka hebl ite hüktmetin aıaaat mah kat mü,külltını göıtırtr. Daha iki kitap lehinde laertürlft 
la tahrike muktediniaiz. mak kayguıile çayı içti. tlller demokraıl Y• hllrriıet düt · ıullerioin fi1atini yökteltmek timdiden mllU aoıyaliıt rüeaa bo pagandayı yasak etmek ıor 

lmnain ellerim kele--ıiyen Meyllaneei yeai haberler de dmanbıa1rınınb 1dall~I 
1"

1
1 hareketler· i9in ıarfettftt ı•1retlerdir. Bun· götterml11tir. 

o- n~ 8 00 i iL • l te ı Yaziyetin halk ve if9ller arHın, v 
ıllmaden nrlakla kartalda. getirmiıti. Polo dııarda tetkikat 0 a 808 r 11 Cot r r. ian batk• aralarında mın1U M. Ley şimdlyı kadar bi 

t Bot.r..- h JJ ı· · Jt J d da yapacAgı akaülam•Iı.rdıo - Suaunuz ıniar, ...... yapmlfe - ma • e po 111n a ya a oat bal•naa hir çok Hnayi keodiıinio t .. Yik etmı, otd 
t d alt _ _. b 1 "'-1 ı d h ft · i 3 ' tndi'e etmektedirler. Ba kadan yeter. u .... a ıaua 11 anuyormut. , • .,. •r n • a a me1a11 fj ••· Soıyaliıt temayülleri ba1tır 

USUD bir dakika ı•hllar. Gece takip edilea kaçaklann Yeal Deat•alffl at• tn•lrllmlttlr. Umumi1etle Sanayi möeueaelerindı bu eoretile patronlar ara11odaki 
Sona ba likitte• k•dileri de bu cıvardaa uzaklapmadıklan· Gemileri 1ana1l iptidai maddeler tedrri- iktl1adl Ye J9timat mütküllttan mat1tzlıgı i:ılal• etmek iıtedl 
llkalmq gibi idiler. • kanaat edildiğinden eYlerde Fiome, ' (A.A) _ Karaero tindeki mtitkiil&t yüzünden mii blliMtlfade gayet açık bir ıoıra· tedlr. 

llatya: araıtı_rmalar yapılma•• muhte· tezgAhlarmda yapılan Roblno teelılr olmaktadır. 811 iptidai liıı hareketini• tekrar baolan- M. Şabt'ıo lkti1at nesare 
- Yatmaia gideceğim. Yor· melmlf. . • ae Topa•io adlı ltaı1an deni• maddelere tekabiU eden kfmynl m•ıından korkulmaktadır. gılmnini yakından takip 

pnam dedi. Ba haber Varolun endııelen~ altı gımileri ıon teortibeltrde maddeler daha pahalıya mAI ol - İt ctpbt1i reiıl M. L•1 bir bo yeui battı luueket bn iki 
Sekizinci Fa•H ne yenilerini katmaktan halı 80 metre derinlit• -kadar dala- doJondan malf1et fiatlumın müddet eni bn cephenin birkaç kıa araııoda bir müoatıbet 

Beklenti kalmacll
8

. d ki bilmi,lırdlr. yüktelmeılnl öatine gı9mek gü9 memurunu aaletmitti. Bonno do,ıtonA dalAlet eder. 
- arasını a arayaca ar • • 

Meyhane p11 kokma rutu· mı? • • • • 

ktli izbeainde ıeçen uzun •a· - Aramazlar umarım Tama lr gı·ıter H b Gı·rerse Sovyet Rusyanın Mı.' le 
atlar Can V arol'm hayabnda m11 bir tacirim ben. Görüyorsun &.& e ar e i :. k~=~ J::!:":" ~7.:~: ~:.~:.;:';~.~:~~~·":~1• .. ::~; Domi~·Y ... ~~i~;;·;-v·;;;·Y ... ~ti~in Neler Cemı·yetı·ne Gı·rme 
ıtmdu bu • Yukuda bır ayak bllyllk tehlikeler• g6ze alıyorum. 
patll'tıaı olsa polisler baskın - Sonu Vaı - Olacagı~ Münakaşa Ediliyor 
ppb san1yordu. Nerdeyse ka
ranlıiauzanan yumruklar yaka· Bornovada LONDRA, ~ (A.A) - Mer- Büyük Britaoya hılibarptı 
aına yapııacaklardı . Hiç bir B'llJ"ilk Bir Set kezi hiikAmetin glreoetl bir bar. olduğa Takit Kanada halibarp -

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

Dünya Sulhu için Bir Kuvve 
Deyli Telğrafın Manida1' Makal 

klntli. hiç bir acı bundan daha ba Dominyonlarda kendiliklerin· tedir. lmpıuatorlnk miidafaa ko 
tlerin olamuclı. Yapılaca~ . den ıüröklınmi' olacaklar mı- mlteıi ıeiıi l{. Hankeyio iıupa- Londara, 5 ( A. A ) - Deyli 7on klt1ılık bir kütleıai• mil 

Ah şu bitmiyen pa •• Uykuya BorooYanıo Şarkı şımah kll· dır' Bn mt1ele Kana.tada ,ıa. ratorluk millıtleri araııuda bir Telgraf gaaeteıi So.-yet Roıya- ler mnvazenHindeki agırhlt• 
dalarak herıeyi unutmak i•tedL mıoı kıtm tehdit edın çay meo- d ti münakAfa edilmektedir. tetkik 1eyahatı yaptıfı bu Hna- nıo milletler oeıniyetine girme- teri milletler cemiyetinı.leo 
Bukorkulu ve endiıeli fikirler akı• ra11na 14.5 mıtrt tolüoJı "' bir B:z~Jarı diror ki: da meskdr meaele hoanıt bir sine lni9renio itiras etmHinin kilmekJe Oennre mÜHHI 
aı içinde uyumak kabil miydi? metre ıeni•litinde büyük bir. Ht Domirıyonlar doJtrodan dol- ehemmiyet almaktadır. Sal&hi- Yarit olmı7aoağıoı yazıuak di- ağır bir darbe .-oraoa2ıoı 
l'lzlerini yummak bile naaip 7apılmaıına BornoYa B1:ledıye- . . . yettar Londra mab fil" · kana· yor ki: etmı, olan Alman•anın "" · · b roya ıetırak etmıcllklerı herban- a rnın J 

olmıyor du. ıınc• karar Yerilmı' Ye u bapta . -. . .. . atına göre hükümdar harpte bo· . lnıçre . hükftm~tinin böyle nedamet -..e nihar•t Ro11y 
Zaten fareler de rahat Ver- lazım D'eleo tetkikat .-e ke,fi 1•· gı bir 1111111 Tt1ıkaoıa me1el& ı d k b b k t R d • an uau ta dirde imparatorloğon 1~ are e 1 0 _• uıya~a ne 8 eskiden Anopa eıyaeetincle i 

miyorlardı. O kadar çoktular ki pılınıştır. Dört be' ıene eyel Ya- Lokarno muahıdeıinin ahk&mın · bir oüzilnün bitarat kalmuıaa mılletler cemıyetio• hır zarar etti"'i rnı.-kii Yeniden tutmaıı 
L k b ı b. Jl! t bi k dan mHul olamaslar. Halbuki bili B ı ı k f'> " can bu pis hayvanların etrann· u n an ır aey np an rto hokukan imkAn yoktur. MaamA· vere r. a o ıa 0 sa anca 1" ı t · d d. r 
k 1 k 1 b. k D'e1eotık kabineyi tı,kil edeoen-f . t · h""k-'\ · d k 1.ı roo-Ye gaae eaı • ıyo da dolaımasından adeta tir ü ey erin yı ı ma11na -vı ırço ., . & f ih merkezi hükdmetin giri•titi bızz"t nı9re u umetme o o- Bi . 11 t" .11 1 • 

JAb tt t t f d ..,. . . . . .. r mı ı ın mı et er o 
yordu. Önce çekingen, ihtiyatlı kişinin rle ölömünı 11bep olan ·~ H ıye ar ztıY~ ara 10 an bütün lhtiJitlara Dominyoola- nnr. M.ılletler oemıyetın10 boyle . . . . 

· d ıo 1 •a K d Lab•ral fırkaıı d lı d f d "ki · beyntlmı"lel mı·ıafırpır•erlik ka- yetme gırmell 0 mılletın ° benzeyen fareler, Can'ı durgun bo çay mecrasına yapılacak H • 1 10'" • ana a. . , rın a er ı aam a ıiiriı ıoıp .. 
16rünce çıplak omuzları üzerin- din bir An eynl yapılma11nı te- a,agıdakı pr~n11p lehıne kat t ıürüklenmi1ecegi taarıh olun- idelerini bilmivenlerin ıdare ıt- mi kanona tabi olmak iıtedl 

k.. T ... r 1 ti mamaktadır t · n-· b' mle.k tt t 1 göıterir. Mıllttler ctımiyetı den geçecek kadar cesaret göa· mennt ederiz. ..rumı ., m Ş r. • '"'' ır me e • op anıuaeı 
na treaeüf edı lir. ah lak kaideleri ne riayet ıdıl 

A 'L d s b L R . 1 h a· 1 n Bı lıdı '7aferı·n E-e 'q'-' ·n "e JJa Bnınc>I AyrH, '(A.A) - Ar- f ikrlni beeliyen ne kadar llflıl 1 1 lı llllCllD ur UCHI lıı ' ~t yl ı uı .1. ~ - jantinin SoTyetlerın miJletler ce aza bnlana so!b o kadar k 

Baş taıa/l 1 inei sahi/ede sanının fabrikaları bırakacakla- t ~ •• l • ""' d miyetine girmuioe mohalıfel Yetle,ır. Ve her milletin ııti 
veren kongrenin Amerika aley- rını ~aber ve..rmektedir. Yapılan qa a uOZ erı ~ apan ı ıdeoegi hakkındaki şayialar do- Ji de o derece ttmin edil 
hindeki hattı hareketini tenkit t~~mınlere gore mensucat sana· laşmaıı üzerin• hariolyı nazırı olar. 

. . yıınde buhrandan evyeJ 1,250,000 ........................ ........................ bıyanatta bolonarak bo buıoıta Dığer taraf tırn matbuat 
eylemııtır itçi vudı. Ve greYin illnında 8 ) •ı 1 ff ff k ti • 

Nevyork 5 (AA) - Sermaye bulunanlardan yalnız 750,000 itçi eyne mi e aV& &re e erlee milletler cemiyetindeki Arjıntin mieakının akihetini meYzn 
ıabipleri ile iıçiler mensucat çallf&biliyordu. Karoliade 60,000 Klevlant, S (A.A)- Dünya Bu meydanın intihabına sebep heyeti mnrabh"ıaaına lai9 bir ıetmıkttdir. 
pevının büyüklilğü hakkında kiti itlerini bırakmıılar ve 200 sllr'at rekorunu kırmak teıebbi· yanı• iıtirak eden tayyareleri talimat nrmemiş oldugano ıöy- yor ki: 
L--k b k f"k" 1 b 1 k f b k k K d b 1 . D 1 1 . t"k Şark miıakı projl'lioio _, a at a ı ır er ea eme • a ri a apanmıthr. apanma · alin e u unan tayyareca ug a alacak kadar çok hangarların emıt 1 • h kk k .. t·· ı .. -k ·· 
teclirler Fılhakika grevin teair- mıı olan diier 250 fabrikada da Davi• 490 kilometre 202 metrede batka meydanlarda olmamasıdır. Pariı, 4. (A .A.) - Sovyet Ro11-

1 
.
0 0 mu' 

0 1~"8 ny~r. 
leri hakkında bir ıey •lyleae· 750,000 kiti çahımakta de•am Jimmy Vadelı'te bulunan rokoru Varıova, 5 (AA) _ Beynel- yaaıo milletler cemiyetine gir- takdırde Fran1a hukdmıtı 
aemektedir. Çünkil din it gtlnl etmektedir. . kırarak 492 kilometre 675 met milel tayyare müsabakalarının mHinl mnbafasakar Figarodan ya ılı beraber Anupada ıal 
katlulanıyordu Bu bayram ti· ela GreY em!ıneb ne dereceye ka; reye vilıl olduğa uma• S.ttada yere inme kısmında İtalya tay radikal Erou-yele Yıuıocaya ka- temini ara,taoaktır, Bu ha 

aalde tamamen, cenupta kiımen anfqıh!:~~:.KÇün~:24 ~:~.:!: yere diltmliftlr. . yarecileri Vincenzi ile Sanzi ka- dal' bütün gazeteler tanip •t· Un t•kli gerek '8rktan 
yapılmaktadır. Pamuk mensucat dahilindeki f b .k J dli • Kleveland, (Amer~k.a) 4 (A.A) paklanmıılar ve tayyareleri •a- mektedlrler. Bunlardan blriıi garptan bir Alm•n taarra 
eutitü~ü . m~dllrü ~.Sa!o~ !i- g~nll münuebe~:ıea 7c'apalı n id~ - Tompıon kupası ~!ı~l~a~l~n katlanmıı~ar. Ç.ekoılovak Ander· gayet iyi tıchiz edilmi• bir or· kar,ı mütıkahil temlnaı T•f 
maide ııçılerın ekserıyebnın •ı Ve buglin açdacaktır. Bu fabri· uçuıt .. mllut:k~ın 215 .1 e • le de aynı akıbete uğramıştır. duya Te düo1aoın en mitkem- olabilir. E1aııa Fraoıa il• 
lerine devam arzuıuoda olduk- kalarda S00,000 İfÇİ çahtmak- "akuadı saa .. • k mı kuça· En iyi neticeyi Alman Hubrilı mellerinden biri haline gelen ha· blıtaa ara11nlla bu sihal 
1 " 1 k d. M S 1 b tad r iinya surat re oruau ıran .k. ·r-· d L hl" B • 1 arını soy eme te ır. . a on u ır. Ati t 1 D .. 1 Davia b . ve ı ıncı ıgı e e '. a1an a •• kuYt'etlerinı mahk 160 mil· yapılmı' bir ittifak Yardır. 
liı'cri şimalde işçilerin yüzde M v 1 d ffanka 1 

• ~I' ahı ka~.mdu mııtır. Muaabeka sekız metrelik 
cloksanınıo çalııtıklarına dair ug a a va a ıa:~~DID ~~~ir a o: e bir manianın Oıtllnden uçtuktan 
yeralen baber'cre iıtinat ettir Dala.ili latikra... yekre b.., P

1 
eıı mııt 2• 48 129Ya ıonra en yakın yere inmekti. 

. • . · re oru öy ece saat a - • 
mek~edı.r ~~na mukabıl. grev .&11.ka BtJ'ilkttr mil ile miralay Roıcoı Turnerin f ngıl terede 
komıtesı reı•ı M.Gorman ıımalde MUÖLA 5 (A.A) _Ergani üzerinde kalmııtır. • 
20 kadar ıehirde iıçilerin greve dahili iıtıkr~zının O. tertibinin Londra S (AA) - Suffolk· ı,aı•ler Qo1rallJ'OI' 
Sftirlk ettiklerini hildirmiı ve 1atıırna bRtlanmıştır. Dıgerlerı taki Mildenlıal hava meydanı Londra, 5 (A.A) - lt11•I• 
•emnuaiyelini illve etmiıtir. 1 gibi bu tertip tabTillerde ba1kı 20/lOda İngiltere ile Avusturalya rio .. rııi 20/8 taribi•d• 2 mil 

M Gorman Cumarteıiye ka- : ıaı.1 taratından biiyiik bir taba araıında yapılaCAk hava yarııı yoa 186 bin 678 idi, Ba. rakam 
pa, igilwaa yme S5 ••• ;lok l Jükle M&uı alı11waktadır. nua hareket aoltta11: olacaktır. 'JS/'1 tarılaiad•• 10,318 faıladır. 

TA YY A.RE Sineması 
En Parlak Y•ldıaların, En Kadretll Sanatk&rlarm 

Heytcaolı Fılimlerini Temin Btmlttlr. 

Yakında Açıhyor 
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le111."z~em Bana. Ahmet Ağa.Demesinler lncır Fıyatları Ve Satışları Tabıı Oln.taktan Uzaktır 
Evd işte binbaşı Turncr! Feritıe Rauı, kadın.n bakışlarına Arpa, Burçak, Ku~daı·ı, Nohut Muameleleri Hararetlid_ir. Diğer Hububat, 

ffatta yanında müıazimi o genç/bem etmeden ett=~Jeri dikkat Pamuk, Zeytınyag, Afyon, Palamut Muamelelerı Durg~undur 
Çocuk ta vardı. Bölüğü de bera üzerine anladılar kı dünyada -------------------
~tdi. Beni bir kenara çekerek Grasın Hanriye oJan sevdası ka· lktııaJt mıntı.kllmızda yeti,ip rinde iıo ki10111 2,34 - 2,925 ko 37,83 kurut fi-tle 38 hı.iye Pre-ı Son batta çekirdekliz üzüm 
~· Ptanınıza selim söy~eyin .Şimdi dar şiddetli ve ihtiraslı bir sevda belli ba~lı ihracat eşraunı tetkil ruş araeında muhtelif fiyatlarla ae biıino'. nevi pamuk mnameıleei aatı,ıarı tioarl tHmüle müıtenili 
1
" emir aldım Patnaya gidiyo- bu'unmaz. eyli yen bnba bat, zebaı r n aair 3156 çuval arpa muameJııi o]- kaydettirılmltti. tipleri iizerinden aşagıdaki 10• 

~lb. Bugün kendi yananda bu· Gı as, Hanrinin elini eline toprak mahıiillerinin piya1aya mn,tn. Yaptığımız tahkikata nazaran rette toplanmıştır. 
anayı çok isterdim Amma aldı. Çok latif b'r tavırla sordu: en bol arzedHdıği şn ınenimd• Son bat ta arpa moamelele- bueene mahıolöndın lsmire bir· No. ç•Yal Asgari Azami 

'lllre kar~ı gelemem. Kendisine - Dün akşamki :ziyafet ho- şehrimizde cereyan fiden ticari rinde baria bir hararet görül- kaç balye pamok gıtirilmittir. fıat tiat 
~Yle ki bugün gayd tetik bu· şunuza gitti mi? Bana sorarsa muamelattan her hafta muntaza- müş fiyatlarda ahollarrn iştibftılı Nüınune mahiyetini haiz olan 5 287 7 00 9 00 
L 11lcak bir gündür, dedi. işte nız gitmedi. Çünkü Nargile men alakadar karilerimizi ha· ni8betinde bir tereftü kaydedil- bu pamnklara göre baHne mal- 6 893 8,25 
qPtamm binbaşı böyle dedi. dumanı, Buhur dumanı, bir de 10,00 

11,50 
12,25 
13,75 
lö,5 
17 

db•l!ıek ki bir tehlike içindeyiz o kızların pek açık rakısları beni berdar etmeği vazife telakki ey. memi' Te fiyatlar hemen hemen larrnın geçen lfm•ye niıbıtle çok 7 2767 9,50 
tğiJ mi ya? erkenden meclisi terke mecbur liyerı gazetemiz ıon hafta içinde geçen hattaki Taziyeti aynen nefiı oldogu anlafılmakta Te 8 4646 10,75 

Ahmet ağa dayanamadı: ettiler Kimseyi rahatsız etmiyeyim [zmir horaaaında muamele gör- muhafıuıa etmı,ur. mahıol 35 - (0 bin ba1ye rad- 9 13096 11,50 
- Ey, tehlike içinde isek ne diye Ingiliz usulünce hiç birinize ınü~ olan bıl'uruom ticaret e•· htibbaratımıza na.Hrl\n arp" dt1indt tahmin edilmektedir. 10 6086 12,50 

~~Palım? Bir kaç yüz: Hintliden AUaha ısmarladık demeden sa· yaaı hakkında en aalahiytttar ihraoatile me,gul bazı tioarttha· Yeni mahıul fiatı 38 korotta.r. 11 1083 14,50 
l korkahm? vuştum. menabiden iıtibaal eylediği ma .. neler mtiıtehlllc piya1alardan Ta- Palamut 12 34iJ 16,50 22 
ArkadaşJar şu sözlerde iken Grasın Hanriye gösterdiği Jt1matı ba halta da kıymetli okn- ki talepleri kar.ılamak tçin mü- iyi Ye temi• mallara talip Yekftn 28751 

~-Yet süslü bir yaver gelip Han· şavka, ~etarete karşı Hanrinin yucularıoa berv•çbi Ati arzeyler: him miktarda miibayaatte. bu· bulnnmaıına rağmen piyHada Geçen hRfta eatı.ları ito şa. 
Yt bir mektup verdi. soğuk tavrı hakikaten biç yakı Bir Haftalık Borsa Muameldtı lunmaktalar ite de do~rodan bu kabil malların boluumamaaı şekilde bolooma~ta: 

C Gras tarafmdan yuılmışh. tık almıyordu Fakat bu kadın Sat, lan e~ynnın dogruya iıtibHl manatıkından palamut ahm Te 1&tımlarıoda Aıgart Azamt 
~'Yet nazik bir dille arkadaş· hakkmda en müthiş bir nefret Aıgari Azami oıal almak he.ıaplarına daha uy- hayli dorgonlok haeole getir- Torba Çonl Fiat Ftat 
rı kahvealhya davet ediyordu. hissederken zahir halde müraice Oınıi Miktar Bi. Fi. gnn gelmedi~inden bo ıuretl• mektedir. 5 ı 395 5.50 8,00 

Hanri yavere: bir şetaret göstermekte elinden Uşak bo~day 530 ço.3,60 4 hareket eyleınektedirler. Bo halin yeni mahıulün ta- C) ı 168~ 7,2ô 9,25 
- Siz buyurunuz, biz de he· gelmiyordu. < c çav. 122 c 2,40 2,10 Vaai mikyaata yapılmakta mamilı idrik T• hol miktarda 7 5 2813 8,25 10,50 

'ıen arkanızdan geliyoruz. Gras, Hanrinin bu halini an .. 00 ı h D c c H.n.269 c 3,95 Y, o an n mübayaata nazaran bn piyaenya "uma kadar denm 8 O !!695 1-2 9,75 11,25 
b•'-t edi. Feritle Raulün yüzüne ladı Fakat evvelki şetaretini eldirek< 9 < 3,75 3,7ô ıtme tahmin edilmi• olan arpa edeottıtirıe kov'retl• ihtimal ,.. 9 O 714.7 1-2 10,75 1:!,5 
"I( ı: bozmamak için yine öyle güler Yurli c 683 < 3,4.0 3,80 rekolteainin tamam;n aart -..e ritme~tedir. Son harta ~artında 10 3878 12,50 15 

- Yine o k.admm yanma yüzle ~özünde devam etti: 
tidiyoruz ha! _ Fakat Prensin efkarı da Arpa u,ak 1590 c 3,25 3,4.375 ıbrııQ edıJoor ği anlatılmaktadır' I~ınir borıaaana kaydettirilmiş 11 580 17,00 17,o 

Ferit _ Canımızın, cananı· garip! Hiç benim gibi bir kadı < Yerli 623 < 33,22~ 33,~50 Bakla olan palamut muameleleri neT'i 12 70 17,2ö 20 
-.ııın düşmanı kadının yanına! nın hazır olacağı bir mecliste arpa bıga 1702 c ' o ,~ ATroııa bakla piyaaa1ının itibarile yukarıdaki bir haftalık 7 212tH y~kurı 

Raul atıldı: bu türlü rakıslar caiz midir? Röğriilce 20 ' 4,5 5,a ge..-şeme1i ÜHrine enlki hafta borıa oetnlinde göıterilmi~tir. Geçen unenio bu haftuında 
Bıırcak 413 c 2,00 5 00 t-akl ·ı aaamızda buıule gel A' · , - Gitmeyip te ne yapaca• Yalnız erkekçe bir cemiyet olsa Bakla. 

29 
' - a P 1 en ,yon ııe 

tıı:? Kendisinden şüphemiz ol- ne ise, varsınlar daha başı açık c 4,75 4,875 durgunluk geçen hafta zail olıı- Son hafta içinde a.yo,turucu 7 
d~ğunu yahut korktuğumuzu eğlenceler yapsınlar. Nobat 1670 c5,375 6,75 yor gebl bir Yazi1et göıteı·mi• maddeler inhl1art Izmtr ~obe- 8 Sa 

64 10,29 
11,70 
12,09 

11,50 
11,99 
13,16 
13,65 

tostermek daha mı hayırlı olur? Hanride hali sükut! Yalnız Muıır dan 101 c 3,25 3,3125 ise de ıon hAfta içinde yine iş ıinoe ren9berlerden möbayea 9 
tı .Akdarı 39 c 3 3 ç.~ct, işte karar verdik. Büyük: F eritle Raul, Grası dikkatla din olmamıştır. edil mi• olan bir miktar afyon ıo 

243 
30 
12 

441 

b· h f f b b Knmdarı 2104: < (.25 6 B"t'" h ft ı · d b d boraaya ksydettirilmi,tir. Bun 11 ır tehlike içindeyiz Ne olacak liyorlarmı~ gibi a i ir te es· Pamuk ;J7 37 u nn a a çın e orH a 
11t olacak. Yalnız şununla mü· sümle kadına mukabele gösteri- 2 balya muamele gören bakla miktarı 29 Jarın miktar Ti fiyatleri yuka -

ı :l,25 

u 

t ı d G f preıe 1 eoi d k" t b ft 1 k t t relli olmalıyız ki zavalh kar yor ar ı. ras ise ütursuzcasına Pıunıık 35 < 32 32 ÇUTaldan ibarettir. Fiatlar 4,75 ~ rı il l umum a a ı sa ış oe • 
tşim Maya Niyamanın hayatı ıözünü üretiyordu: 4,85 korıış arasınıladır. nlleriod• göıterilmiıtir. Bu 
~tb.likede değildir. Zira onun - Oyunların başlangıcında pre1e 3 noü 

30 
Geçen baftft 4,875 ilı 5 kuru' <ıtt'reldeki h11aba göre yiizde 

llıtırü Hintliler için mukaddestir. vaziyetlerin,tavırJann bu kadara Pamuk 6 < 30 ara11nda fjatlula 1265 9nnl dokuz morfinli malın kıloıo 
F... k l h h prese 4 noü b k ""76 .. d 9 n5 f' ı · 629 bi . ~rit - iş bize . a ~.n.~a iç çık oldug unu ta min etmemiştim. a la eatılmış ve geçen 1eneni• v , yuz e ·"' mor ın ı · , 

tıınız kahramanca hır olumden Kabahatm bir azı da Prenste Palaınnt 59o 343,75 !i09,5o aynı haftaıı11da 2,73 • 3,51 len- yüzde on m<,rfiuli 680, yüzde 
hl s· ı h ··ı c tırnak it 692 ken. 273 292,5 11 25 r· ı· 76ı:: ·· d "lllayız. ınaena ey ya o ece oldu. Demişti ki güya seyrede · raştan 6665 çu nl bakla utı'ı ı mor ın ı v Te yuz e 
~:~~ahu.t !~~amayı kurtaraca~.ız. ceğimiz rakıs dünyada emsalsiz < c rotoz 79 

c 
277,5 277

,
75 yapılmıştı. 1ıtih!ak piyıua.Iarrnda 11,25 morfinli malların beher 

ltrgı~ mı yıgıt kar~e.ş l e~: Go.~- bir şeymiş Bu defa seyredemez < l\aba 14.0'7 c 214,5 ~::,6 bakla fiatlarıoıa dö,kün bulnn- kiloıu da 787,5 koroştao .ahlmıt 
t elım bakalım, ıkı Turkle uç sem bunca mukaddes ruhani c rofoz 68 c 17515 ma11 Ti fiatların dütmey• müte · demektir. 
"tatısı:ı ölüm tehlikesinde biJe k l b ' d h k 1 ;_ I b ' K unıanya 4.4 24.3, 75 243, 75 .1 .... 1 kt b 1 Fakat u,,o•tarnoa maddeler 
~ ız an ır a a o ay K.O ay ır mayı goru me e u unmaeı ~ v 

tas hazretlerinin sofra l arında . w•t • Afi1ou h b ki inbimarı merkezden aldığı bir 
-il•ıl - t 'h · ı . k . 1 araya toplamak kabıl degı mış. / 9 "l 78110_7 6 ,, 64 ışe rimiz a a ihracatçılanaı 

ış ı a ı e yıme yıyor ar- · • u or. !I: t · ·1 b k t b k ı emirle köylüden 1"Plı"'ı muba · 
"-ıt! Böyle bir fırsatı kaçırmamalı eennı ı e are ı e mec ur ı · " 

·ı. 9/1 4 < 95 74 6J: d d d · · · ./. 
10 

< 
231 68 68 maktadır. Satıcılar da dö,kön yeah a t•mamen nr uroınştnr. 

L, Hakikat, asıl kahramanların ımışım . O 
Q S h G .. ı d .... h ld 

6
.
8 68 tiatJa mal tatmak oibetini ilti- niimüzdeki haftalar için afyon 

l ır meziyetleri daha en büyük özü ep ras soy e ıgı a e ·ı. 10/3·ıic 375 

l•lı.like zamanlarında da tuhafhgyı kendilerinin ağzından hiç bir ·/. 11/1-4. c 206/10 7 70 70 zam etmediklerinden bakla piyK· utı,ı olması beklenmiyor. 
ı · d'lik b. k ı k · · Çekirdeksiz Üzllm .'tıfeciliği elden bırakmamayı. kelime çıkmaması pek ayıp o a- Kuzn deriıi iHJ ,am ı n· aranuı 1 ıçın· 

'" B v d" ·· R ı b" ·· .. 6760 adet 70 70 de bulunmaktadır. Mevılmin en kuTntli alım · S•nı güldürmeleridir. unun cagını uşunen au ır soz soy-
'çitıdir ki en büyük tahıin ve Iemiı olmak için: Not: Üilzm ve incir saıı,ları Mamafih •hTalin önıimüzd•ki Te 1atım moamelelerini te,ki 1 
'-''-habbeti bu yüzden kazanırlar. - Ya o kadar gürültüden btraz aşağıda ayrıca izah edt· hafta i9iod• taTazznh edeotği eden çekirdekıi• üziimlerimiY-in 
~ Ahmet ağa ile Beryen, iki patırhdan sıkılıp rahatsız olma- lecekttr. ümit n tahmin olonnyor. menim iptidaaından 4 Eyltl.193{ 

1 
Oca kahraman, laf altında ka· dınız mı Madam? Arpa Pamuk ak~amma kadar borsada 1atılmı~ 

1ttl~r mı hiçl lki kürek gibi el · _ Hayır, hayır! Yeğenim Son ha~ ta içi~de. 1zmir bor- Bu HD• rekoltt1ıinin idrak olan miktarı 79,711 çunl nl39 

Son haftaya ait &atıf mıktan 
geçen n eY"vtlki ıeııelerın aynl 
ıenelerin ayni haftaları aatıf 

mıktarına nazaran pek çok fa.zla 
bir yekfin ll'şkil eylmflkte i!'lede 
füüler o haaftalara ait fiatlerden 
dü,kün bulunmaktadır. 

Maınafıb rakip memleketler 
mabıullerinin halihazır fiatleriJe 
lıogünkü f iatl eriınizin mukaye· 
ıeıi net i coıinde elde edıltn neti-
ce ınenrnaniyete ~ayandır. 

Mevsim bidayetindıli 4. Ey lftl 
11\lı akşamına kadar üzüm. fiat. 
larımızın seyri akkıoda karile
riınize biı· fikir nroıif olmak 
için muhtelif tarılıltıu ait üzüın 
föılarını a!'la1tıda göeteriyoruz: 

1 b .... 

• • o o ...... --.. • d ::z <O 
:ıbtl IOC 

~ -< ~ 
~ 

Nu. :::::ı o ~ 
..-! CN C'' ..... 

~tıni koca karnı \izerinden g• M.. .. Hanriye sorunuz. Yorgun· 11asnıa teaoı l ettırılmış olan arpa edilmek ösen 'bolunmHı ha.11. torbadan ibarettir. Bu miktar 
tıten ag· a: J kosybo d kt BA · s· • muamelelerinin büyük bir k11mı hile ııki mallar üzerine yabı1an mal 6 le 21 kor at araııoda maa· 5 u en en uza ır. arı ız eg-

.. - Vallah beyim, dedi, ne de lendiniz mi beyler? Vakıa bu Uşak mall"rına aittir. Bu arpa· muameleler ehenımiyıtl hai• de· mele görmü9tür. Geçen ıene çe 6 

Vıaaati Vıuati Vaaati Vaeatt 
7 7,5 8,50 

~~:ı:eı söylersin yal Eğer şimdi sualim abes oldu. Zira içlerinde lardan 3,25 ile 3,625 koroş ara- ğildlr. kirdekaiı üzümün piyaıaya arzı 7 
~kt lenger pilavı sünnetl~mezsem ızhrap olanlar hiç bir şeyle eğ· ınoda muhtelif f iy~tlarla 1:9~ Son haft•. muamelı1eri kilo~o tarihinden 4. Eylftl akşamına ka- 8 
'"• Ahme+ ag~ a demesın~erl I 1 BA . 1. . d ~ · ço..-al Uşak ve 3,25 ılı 3,50 u 37 kuru.tan 2 balye PreH hı- dar Htıf miktarı 8083 ç1nal Tt 9 

6 8 8,5 9,50 
7 9,50 10,26 11,i6 
8 10,50 11 12. 
9,50 12 11,76 lS,50 

~ eneme:ı er. arı sua ımı egtf• . 128 . . 
~· - Hende bir fıçı şarabı di· tireyim. Dün akıam gördüğünüz raş ara~ında ~ ıyatJarla çu- riooı, kıloı.n . 32 kuro,taa 36 3 torbadan ibaret bulanmuf Te 10 
&''-e kadar sümürmez:sem gemici cemiyeti biç olmazsa tuhaf bul- ~.al yerh Te ktloııı 3,25 ~uru' balye PrHe ıkınci Tt kiloıu 30 fiatleri 10,1(8 ile 28,(0 knro' ara · 11 

ı~ 14-,50 1( 15 
18 17 16 ı 6 

•ryen değilim! dunuz mu? hyatla da 1702 90Tal bıgara koru,tan 6 balye Prese tt9ünoü ııada tehalüf eylemişti. ı~ 
Üç arkadaş odadan çıkarak Bu ıözün cevabını Ferit Yerdi: arpa ki cıman 34~0 ÇUTaldan maldan ibarettir. Son hafta çekirdekliz üsöm 

20 19 ıs 20 

)'terin arkasından Graaın dai- - Madam bizim başımıza lbauttir. Ayrıoa 525 ÇUYalhk Geçen hafta içinde kiloıu 37 1atı,ları kelimenin tam ınanaıile 
t~•ine kAdar gittil~r. daha garip bir beli geldiğini 11ki bir Hh• ta kaydettirilmi,. kuruştan •95 baJye Preae bi- hararetli ıeçmiş T• f ıatlarda 
~ Aman yarap! Bugün Gras ne haber verirsem inanır mısınız? tir. Geçen haf ta muht•Hf nni- rioot ye .kiloıu 3~ .kuruştan 24. mahıöı yeni terıffıılar kaydedil
i;dar neş"eli, ne kadar şataretli Graı başını kaldırdı. Hiç me- lerd•n hazır T• Tadeli olarak balye PreH ikinci Te kilotu miştir. 1 Eyltil 934: Oamart"ıi 
~ l Bu neş'e bu şetaret hınzır mul etmediği bir şeyi işitmeğe bor1aya tea9U •ttirilmi. olan ar· ao kuruştan 24 bRlye PrHe gönü Imir borHll mislin• ender 
:dının gil-ıelliğini bir kat daha haz:ırlanıyormuı gibi gözlerini pa yekilnu 2933 çnval Ti fiyat. dördüncü mal P"mttk 11ata,1 ol te1adür o1ooaa bir faaliyete aabne 

l&rnıııta. açtı. tar J,25 ile 3,75 korof a.ra11nda mutto.. olmut Te o ıünün ~kirdekli11 
't Bir kadında ciddi bi! sevda j Ferit devam etti: bulunmu,tu. Ge91n 11~• agalto111n•n ilk ü•üm ıatıı miktarı on iki bin 
-. .. veri ~az.taria.d• aöriiliir~l - Sa4li Vat - Gıoell ııQtuio "f'Bİ iarillJa. _baftaııa4• ıH bor1a7a kilOlu 9uyılı teoat"öı )7ltmi,tir. 

Ba rakkamlarrn mötaleaım• 
dan da anla,ılı&cata iiZtrlll ü~üm 

fiatlarımıs piya1anın açıh• tari· 
hinden hogöne kadu tıreffö 

etmi' bir Yaziyet arzıylemek· 
tedir. 

Loodra piya11Hıaın buaenı 

mö,terilerimiz meyauıoda balon· 
doa-una göre bazı ibrllc~t9ılar 

- Liltıen Çeviriniz -
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Trabzonda 
••••• 

Başvekil Paşa 
Bekleniyor 

Kurakhk d•am Ediyor 
Trabsoo 6 ( .& • .A) - famet 

Pata U .. zr.tlerioin ••hrimize ge
Jeoeklert haberi halkı•azı çok 
ıeYa•d•ra•ittir. Ş.t.rln laer tara 
lında taklar k~relmakta eaatdaa 
lez•hurat baaırlıktan yapıl-.ak
tal1 ar. 

Trabzon ö (AA) - Kurak 
hk hiitün tid«htife d•Yam etmek 
tedir. Mmr rnahnll yüade yet 
mit yanmıştır. SıcaJtlar iiit ri1t· 
••r ruı"ı.,...,1ır. 

Trahaon 6 ( A.A ) - Ş.bri
mia piyuuıada kahuk.111 ftodık 
on altı koroşa iıtekh ıatılwı.tır. 

ı.-·-

lı'ın Mııi iz~ 
lir lanr hrdi 

- Baş taıafı buincı sa/ıı/tdt -
met Nuri be1 plyeain miihim 
rolü ofan Hımıaet afa roliinü 
bizzat oynayacaktır. 

Halk•Yi bu ıeyahlltinde bii· 
yiik kurtulnş mobarelttlerinin 
eereyan t-ttiRi Hhaya t•bitleri· 
mf•~ Hygılar1nı bildiren bir çe
lenk hırakacakhr. Ve f smirdekl 
ikameli eenaııoda Mene-m~oe gi· 
aerek K obil&yan mesaraoı •iya
nt edecektir. Ru bii1ük Yet bi
rıooı zıyaret içan llıımgel~n 

temıHı yapmak kou1er Ye t•msi J 
1erJ.rini, teruıildeki koro Ye 
muzik kııımlarını hazırlamak 

tçın .Ankaıa blllkniııe nıl'ineap 
hır kaç arkada~ dabA. tınl ueri n 
bütdn dek•>rlariıe fzrnire gitmiş 
bolunııyorlar. 

• ...... 1116 

Sar Havzasında 111Jt• llrttlı laırt 
• • • .. • 1 ıı Elakiz • · lirlft'asıfırıhdıler. il- ...... '.' . Üziim incir Ve Zahiıe Satışları 

- Baş 7 arnıı Bmncı Sahıtede - Qekoa o Tak gauteleri mn .... 

ns'a Palts' J..1.:W. ,, ....... ta11ar•lik bir baTa fHoıu mahi- Qa. .Alıcı Riat IQn. Alleı l'iat biri goepodia Dımitri lzmırle 
ttADIU PHIJWI ıane uçuşlarla b11yecAna arthrd•. 689 .&.lyotl Bf. • 11 25 lS 25 522 Jiro T• Şü. 5 50 12 KöJtör hayatı kakkıoda tetkl-

Oene1re • .ı ( A.A ) - D•.JIİ Saat onda ahlıın ilk top ilı .. riDe 313 Y 1 ~al&t 11 1( 26 1'19 Ş Remzi 6 60 9 26 katta bnlanmak iiaere dün 111• 
tel~nf muhabirinden: meraeim• bettlandı. 0..••ptan tol TJ'llo•ldi• 11 11 60 149 Jl J Tıuanto 4 50 ' 60 fattit A11m "" maalllm beyltrle 

iktisadi Haberler J Çekoslovakyah 
Bir a ........ ı • 

'l'etkilllel'I 

Mılleta.r eeınıyeti heyeti na. gel•n bir •ihari koYHti hük6- 110 p Paei 12 18 f>() 92 e Billa ha 5 'l birlikte Pıoa.rbao•, KaTakh d ... 
mına amomt lrltip lııl . .AYeı>fll ••t koa•gına bayrak pkti. ili· 6'1 0.Yalaini • it 11 60 13 77 Kırk Klzım 5 7 t6 .Kemal p•.-, Örea, Armutla, N ... 
cemiyet• dahil de'f'r .. ııer• mftra- teekıben bo kolun kamaaaam •9 Ln Reeye t 15 85 y .E Bencoya 5 6 dölr•, BorooYa Ye daha bası ,.. 
out ederek Sarre iç\n bitaraf bir Kemal Be1 pek Yeciz aeliı blr 46 S Sül•rman 10 62 16 50 6' P Paoi 1 6 yaoı dikkat malaaUeri ıeamitUf• 
polia t.,ki1Atrnı •otayıa.tnıua- ıfade ite i•l•kl&J nıücadel•inio '-1 B .Aluraki 13 60 11 6& 45 B lrra•ko 5 00 6 60 Mumaileyh, kurtalut ıa.r 
larım iıtemittir. B• taltp Sarre en canh ıathalarım teoşrıh ede 38 D Ardiü 11 1'1 ' ' K Salt 6 6 H ..... 6uiaia ••iai ilk pr'• 
hftkftmet komlıyoon reıai olup nk bir taribç•inl yaph. Btll- 38 J Galemi4'i ıs 60 ıs &O 85 J Koheıı 5 6t 6 GO ~ KarabeJ4'e de bazı tetkik•• 
Almao marahbaalanadan tikA. laan itele.tiye mab•ıibi Vuft B. 17 B. 8 ~lasra•ı 6 68 6 68 lera eylemittlr. 
,., .... il. Kaoka'110 b• mek ... aba ı.;. .... lr .... lip •••• ,_ı._,__ 26 Şerif Remsi 12 12 12 50 t2ıM Yelnln .. 

T __ .,,..... 29 .M J Taranto 18 16 60 U!J Gotpodta Dimitri ba t.t• 
taba üMri•• yapdmıttır. Dit•r hitabeler irat eylechler. Zalw Qa Ciaai Piat katıoa alt m•kaleferioi çuoar• 
taratta• Deyli TeJır•t malaatai- alayı Halk hrkaeraı •• .-.,. lfl Kırka. KAsua lO 60 ll l&S Batclay 3 '16 ' 20 ..Uya gaaeteleriae cöaderm ... 
rtmn Sorncked•u itr••dilt .. hk tubeaiai aayaretle 011mllarl- 14 Jıl • .AJalof 14 14 200 Tacon Bnı baflamıttır. 
göre, ttamrlar komti•i•t meb'aso yet meydanına T• orada.n da 1' il M.ib»lel 12 12 '12 Arpa 2 to 3 60 K 
M. StomlMl'e llilcam ..... ,,., Ye O•nçler birli~iDfl Halk fırka•• 13 N .& Haydar 15 öO 16 60 lo TAIOD arpa alp Sektesia-
yan.h 618 bir halde yol öıtön• Bayındır nabıye merkea ooaııaa 18 M. Ni7azi 10 11 62 B•rgak 4. 17 ' 87 d ••ı •• 
biralrarak çelrılip gıtmiflerdır. ve beledıye ~airelerine gitti Ye 3 Diamon&idie 16 60 lG 60 '6 lioluıt 6 60 6 50 eD 0 mQf • • • 

100 Bakla 4 '16 4 76 ır. 
Sarrbarlcen, 4l (A A)- Sarre her merk,.zJe ayrı ayrı beyeean• 2 Koop IUibat 16 60 15 60 Ooma ıünü Bergamanıa ıv 

hökftn)eU reyıam deu•i ıçin h hıtabelerde bol•n•laralr mera 2 P Klark '1 8 
1!:~ ~a;:.:!k 2:! i~ s:: 76 oıt pazarıadan kö1üne döomeklf 

tışkil edıleoek boıa•i pohı kol'- ıime ıaat on iiç buçukta nihay•· i6g6 Yekun 16 T Bademiçi , 2 43 ~O olu araa köyiiatlen A.arap ,AJl 
T•tleriııin ilk 100 kıti11a• tayıue nrilılı. • .. •~ 1 •• ... •amadı .M.abmet, Poyraoık m.r 
ba,ıamıttlr. lkıncı yüa ki~ 16 Hn mera1tm• benüa on h•• M t f 8 E :ı. ~L..f.. HJDda Qekar Alinin damı 1•· 
gda aonra Y• üçünci\ 100 kıtı de f.'İİn •Y•I oelbedılerek Of'Dtl•r us a a eye • n ....... nmclaki .aıöt apaı dibiocl• btl 

bir ay aoora tayın edılccektır. birlıgı tıuahndan , .. ,.ıi t;ündis- Ha.kemlik Dlplo- 9 Eyldl panayırı dola11ılle .. lıaıo ölii olarak ya&tığını gir 
A•l•n SarhlaTd•n tayin ttlunan •aaı Ve•U•i yapılaa tensilltlı tarifeden iıtl- möttiir. lii hır fnıtlıyet oeı ıc .. ıi yetittiri- - • Jlebmet, keyfiyetten adli_.Ji 
bu potiı teşkilitanrn me•codono Ruı•ada Ta'"rlc. Raı H•ILe·· fade eden 1(6 kiti dön Ege ya. ,~' len bıuıdonan ıştır~kı ayrı bir , • a ... h•laerclar etmıt 'f8 7apılan tabk•' 
daha •iyAde arttıarmak wiimkün lerl takımları araaında yapılan pnra iı. hıanb•lclan .. hrımiH b 

1 t B 1 1 1 1 
şevk Te ne~'a veı nWJtır. kat neticeeio•e ceee'diD Tur•• 

0 mamıf ır. eyne mı 8 >D teş• lotbol ma9larrndan ti9üali btiyök gelmittir. oalliy.,ioio PireYeliler kö1önd•' 
kilAtı tamamlamak içın ecıuıln Uençler bırhg& teın11l kola dikkat •• bitar1'fhkla idare eden § Deniali meb'a1u Kbım B. 85 y .. lannda Maatafa otla ()I• 
ferden polis alınınıuıı m.,.eJeıt Jıalkın bu~iinkii ıiiruruıııı itmam t t tb J h ti . i .. 1 lıtanbal..Jaa clö v.- ·ı it ld I L ı k•r • . . zwır o o eye reıı .-. hoor- • n -.• Tapura ı e mana a o u u Ye a.a p M • 

bala ıneYcnttnr. ve vaıaııı uv.ıtetermı ara etmek dnln Mnıtafa beye Ttlrklye fat- gelmi,tır. ıinden öldügü anl .. ılmıştır. 

Iran üzere ~eoe tılyyare cemiyeti hol tederuyononea bakemlık ~-
oıenlaRtın" hır musamero tertip tlıplonıallı 't k il!"; 
tılllllŞ V6 p~k yiikeak hır hasılat rilmi~tir llD ı Hana ar•r Te- D Eyt"~ı Panayırında 

Milletler Ccınıyeti 1\lüza- teınıııın" ıııovıtlfak olıuu\tur. U 
keresini l·akiv Ediyor - --- Gardenpartide 

TAHRAN. s (A.A> - Havas lspartada Dans JB'llsabakası 111 Numarah Pavyonda 
"oapırıfı'flır Bı'rlı'nı" ~jan~ı bildiriyor: . so:yet Rusya Nümu.ne Nüfus Yapılacak NERMiN TuhllflY• Metherını Mutlak ft y ıle mılJetlcr cemıych arasında Ziyaret Ediniz 

36 ._.emle'"-et Istı·ra cereyan etmekte olan ruüzake Sawımı Yapılacak Aı<anatıka muhipler cemiyeti En .U& & ~ ile Türk ınaaıif ~emiyeti men- lüka çantaları, fantazi eldıvenltırı, gayet 11a~lanı ço· 
Lı·ıe Topland• 

1 
reler Iran mehafiJinde dıkkatJe Hır J,nç ~urıden herı tehri- rapları, tık gömlekleri Te zarif graTatlara en ncııır. f ıyatlf\ a taatine ol rak lıu akşam Şehir 

Lonıl r" 
4 

( A A ) _ Bngiin tıkip1 olunmaktadır. Mezhür mc mıvle lın lıı ıın'iak la olaıı lıRpekli· gazınoııuncla verilecek gardenparti tlnoak bo pu·yonda bofncaksınız. FırsRtJ kaçırmayınız. 
Loııdradı. açılAıı be1nolmi lel ko bafil ranı~ bü~ük komş~s~nu~ m.il let ı ıntııJI ık ışlt•ri ıımnın oıii- bazırhkları ikmal edı imiştir. .J.-6 (37() P~r. Oıı. Pa. 
operatıf birlıgi rnngreııin(lö 80.,.. Jetler cemlyetıne gırmesını nıusatt clliı iı Oı·l'11 lıoy 1 p·ı ı t:ıtlıtki nü- llo akşam için tertip heyeti 

yet Rıı8y~nın 6 cüuıl.aıırıyeti da· bir şekilde derpiş etmektedir, Bu ınnne rıiifııs til\) ırnında hazır tarahnclan bir de danı ınüsaba . Liseler, Muallim Mektepleri ve 
hıl oldııga baJds 35 memleket yolda hertürlü teoiebbüse Iran hn unmak ıizere diin lıapartaya kaeı hazıl'lanmıttır. Danı wiisa· 
lttmsıl f' hlınışlır. müzaheret edecektır. !,!l!IUl'!'Clr baka1ınc]a kazananlara mubtelıf Orta Mektepler M .. d.. ı ··ki ·n 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •:.···. •• • • • ••••••• •••• 1 d. , u ur u er ı ıe ıye er Terılecektir. 
ruuıtehlık fll)aı;ıtfaıa düşkun Jı-ıtiuzme JôOI 7 00 l 'i OU lııı tlcıccc.)o kadıaı· sıdı'ilı Harı d 
atla t•klıfl\tta buluıııuamış olıa· Elleme 5407 6 50 10 05 gi>ı iılı Cl lt' mnhaklrnk ··,yılabilir. K n k H b 1 en: 
]ardı 1 ekoltemjzıo azlığına rağ Paçal 1709 5 00 8 00 Umumf P.yasa Vaziyeti UÇÜ a er er Birinci dınt ıınıflarımn kayıt müddf'lti 10 Eylftl aktam1 •' 
men fevkalade nefaa~tine karşı Natürel 46i 5 00 8 öO Hugı.lay pıyas sı ııorınaldır. ikinci dene ıı•ıflarının kayıt müddeti 2( Eylftl ak~amı nibav•1 

nıallarımızıo daha yüksek taatla 'l'urfan(la 43 7 25 6 25 Satışlar tahıı nyrıni takıp et· "DÜ."C'l"d.eıı .13u.ll.t;ii:ııe bulacaktır. 6-7 87:!8 ((18) 
ıatıhnaaı ıhtunaJi 1üzde yüz wtıv · Çıkıntı 3:l 4 ;JO 4 f>O ınektedı r. Arpa, barçak, koıo- Karantina Spor KulUbO ,- _.. 
aut boluumakta idi.Bununla btra Yekiin 9Ql' uarı ve ııolıut muamelelerinde Karantıoe Kurultay ıpor ku· 0 -019. 
her bırınci ı-.rio te11iuıi için üeçen ltmeıııo lın lıaftaamda hl\l'aret vardır • .Fıyatlar halen Jiihitnün Hnei dıniyeei bu ak- Mefruşat Mag"" azası . 
ahnacak ıiparitlerd• fiatlarıu incır benii..ıı lzwır pıy.aıaıına ıuüsaat telakki edıldıgı gibi te~ •am Karantane comhoriyet halk 
bıraz daha yükaek balunacuğı gehn•miş bı1londuğuntlan ıkı ıe rtdliie meyylll olt.lugu kanaatı hrkata mahfelinde muhtelif eı· 
lahmiıı olunmaktadır. nenan aynı haftaları m11auaeleleri urJır. Saır hulıulıat ve zehair leaoeler tertibi ıuretile te1it oln- FeSÇİ Zade A. Nihat 

1Lı 
1

1:. 1 b 1 . . b f nacaktır. 
aıpame ııt hararetle dtYam ara11nda mukayese 1•pılamllmı' pıyaaa arı a ı tatmunı mu a a- Batakhklar 

•hnektedar. Alıcılar ıııabah olup tır. za etwektedır. Fıyatlarda geçen Telefon 22&4 Agoıtoı "11 ı9ınde 
f11aUer terefhie me1yal görül Kooperatitlerce yapılan ;bra haftaya nııhetle tayanı kayt bir lara l27 l arllba, •lört yü1ı altmıt Kelratata miteallik en ıon moda döşemelik kadife, 
mektedır. cah te~kil eyleyen incırlerııı 11&· fe1 yoktur. beş kamyon Te 593, merkep yükfl GobeJea, 1ngili11 kretoaJarı, file, aibinUk Ye perdelik tüller, 

Jndr h~ı kooperatıflıtrln kenda malım Pamuk piyuaaıoıu yeni mah· ıöprüatü dökülmö,tU.r. ''12 kö· ba11r ıtur Te keten perdelel', brouz koroiz, çoook &rl\baları 
Pıyı."a11111 açaldıgı ltt.rıbtıo kendiıi ılır•~ •ylemekte elnıa11 ıulüo bol mıktarda pi1Haya ar- pek 'fV 1'9 kttdi öldürülmüştür. Ye aaodalyeleri, taban, otomobil, mua wuşambaları 

bngiine k1'Jar ıııcir pıy"1&11 BÜ· hasebi!• bona<lan ge9memekte aıoa kaclaar hahhllzır nai,atı Maarif inzibat Mecna:nde ıaire bulunur. 
1dhıetı mohaleaa etmıktedır. Ye moıtmeltıleri boreay" tHcıl muhafaza e71iyecegi kaoaatı Maarif rnzıbllt mecllıi diln 
Mn11ın ıpt••I"~ ııtları 4 ,yıat 934 ettirllmemektedir. Menam• n•za- umuwidar. öğleden eYvel toplanarak muaf. 
ak .. mıııR kadar eatılıp 1atJ, ran incir ıııarı,ları çok dorgnn Palamut pi7a..a11 ••kindir. limleri alAkadar eden bazı ka· 
l•y !ı \'f't lu? t onft h•yannamHile bır halde oereyan etınektedır. Payasada araınlao Ha»fta a7i 'fe rarlar vcrdı. 

tewıa rual bolonmamaıı biraı Men,urauz Terazlfer 
tntık t'ıh lrııış olan incirin umo· Rekolttnin70 - 80 bin çnTalı bar ş dorguolnk teYlit eylemtktedir. ebrın wob~eht yerlHfnde 
ıni uııl.ıau 2 ,014. ~" '"ldan iba da olmak iızer• 880 bin çunl z .. 

1 
men,onaz tera•a katla•an bası 

ret •>lup bo mallar 4,50 ile 13 tabmıo edıhnış oldugona ıöre bo eytanyagı uıerıoe m:••• • eanafa t•aaılöf ed.ao belediye sa-
kuruş an11nda ıatılmıştır. gürı• kadar aahlan mıktarın yoktnr. Peyaaa durgun •tuno bıta memurları ba terasılerı 

• on haha sarfında ıatılıp ~S<ıU çnYala munbıuır kalmıo mabafaya et-_ıektedir. müsadere etmi,ler .,.. knllıanan· 
bor1ayu kaydeıtırilen inoir mik· tmlunmaaı düşiinuürecık bir ma. Afyon; inhıurı da mubayaatı lar da mahlı•meye Y•ritmitlerdir. 
tarı Jh·~'ı ıtibarile a~ağıda ayu biyd arzeylemektedir. ltesmişhr. 'J üocarlar •r•ıaoda da llll Stajlyer 
ayrı j!O ıerılmış 'fe fıyatleri de incir müıtalııilleri mahsulün muamele olwamıfhr. San'ailar melUebı mütelıauı•ı 
hızalauna yaıtJmıttır. doger flat a satılmamakra olma Çekirdekıiz tizüm ply11a11 .M.Hanı Hellerin 1auına bu 1101 

Nn'ı r.u Aı fi A f ıı uoktaeırn]an nıiitevelllit teeı bar11retlt olup ibraoatnılar tına- meaua talebelerjen iki ıtaji1er 
~ · • z. ı. • t _, k tll b ya t 

1 
eieDdl "Yerilme11 MAarif Tek.ile. 

Süzm • 1804 8 50 18 75 ıürlerinı izhar etm"~te 'fe bu ınuaıı on·e mu ay a yapı -
Elleme 6750 6 00 11 ôO bapta yiikıek nıt.knwlar nezdan- maktadır. Fıyatlar ıaglam te- :~e;t~ika~arlar• ltemredıl~i·-
1.,açal 5138 ~ 05 '1 25 de te&ebbüsatta bııJunmaktadır· reffile meyyaldır. incirin piyaa" u. •J'Y

1 
er •k:~ a mı,ar ıra 

Natarel 165 ö 00 6 lar. t maat Terl ece .u. nziyetl normalden aş•ğıdır. n.. Mlthat Bey 
Hurcla 1 ' ili:; t o:-.; n·· k.. ü b · ·1 t t J b' tel b t b vv ., un u n ı amızua a 11 en ıaar areaının mo ayıta • aı· E&e mantakall zootekni mft. 
Yekftn 13858 ar1•1l•digimız Yeçbi)e iobiear lam.-11 keyfıyetinin incir piyata• tehaaıu11 .Mitbat bey sootekni 

Heçon balta ••ameleleri ~·.ı idar,,ıi hurJa miibayaatınr. ba,. tına yeni bir hareket Yerecetl i•lerlai tatkik i9ia lıl.aal•1• gtt. 
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iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Tür 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Hallrnpınardaclaı 
Yırll Pamu#undan At, 1 aggare, KOpekbaş, De4ırmen, 

Geulk ve Le11lak Markalarını havi lıer nevi Knhot bn~• 
imal eyltımekte olup malları A vrupanıo ayni tip nıeoHU 

catınıl faiktir. 

... ı.ton •o. aaıı .... 3087 
Telgraf adresi: Ba,.rak Izmlr 



... ,... .. ...-
Deniz31ollan 1 

fzmi r Acenteliğinden 1 

fırsatı kaç1rmaymız 
Utıı.ıznıllını ıdıuesı gördiigii 

._ibe1c rnelıcıt'u tlolay,ı l>ütiio 
llırd" muhterem rnii,terileri 

:• onbt!f gıin devanı etmek üze· 
fe,.kal.adA ıcnzı U\t yaptıgmı 

'-ta'btereuı oılı-:lcrılerına ılfın etler .,. 2-4 -6 (386) 

11ıı.... h" ııı u ı•ı!ı A bdtı llalı ı ıoııılı 
,.laa il esıru)ft Ham• ı96k a ~ırıd a 68 
'•rah hır ha1l hıuıe acele sa. 
._,:ktır. 4 odA, mnthah, ıki sofe, 

L-....go 11oyunu havı nezarelı uıii 

ı._.-Oıel bır nzıyeltedır. '.l'alq>· 
~ Haemarı<'de ı'\haerret ıoka
..._a 66 rıumar•ılll A7.ıze lıanı-

nauraoaatları. :i .~ (402) 

Doktor 

Kemal Şatir 
Memleket Haatanea1 
qphıllge Miltehassısı 

,. ·- ~ .. 

Mnayenehane Bir10oi Bey
ler eokR~ı numara 36 Tele· 
foo 8956 

ltvi Karantina Lrı&mTay cad 
deei kuakol ka rtı11nda No. 596 

Telefon No. 25'5 
(363) 

~ G 

Dr. Ali Rıza 
•aum Vı Cerrahi lıdıa 
~stahklın Mitehassısı 

kaşto rak Ke-telll oallCle· 
tibde 62 nomaraJj muayene
'-oesinde her giin saat 3 ten 
lonra hastalarını kabul eder. 

Telefon: 2987 
7 24 ) 

DOK 

atip Oö. (sa 
Dahüt Ha•talıklar 

MlltMaaw 
llaıtalarım Her gün Öjtledeo 
'°Dra Beyler~ Hacı İmam· 

lar ıoka~rn,la 
llo. t• . Şifa Yurdunda 
llabuı ve tedavi eder 

TFLl!PON No. aaat 
J (ı f' ~.7 

11aıa11y ırnın 'J tılııngen daröı 
fünnnu 1.'ıp takültet1i 

moavınlerinden 

r. Demir Ali 
·ıt, Saç, Frengi ve 

~lsoukluğu ve tenasül 
talakla n mütehassısı 
lıluayeuehane1io1 Ririncı 
Jler ıınncma l!OKRğınd111. 26 

'-aıuaı alı 'buarnsi dairesine 
kletınıştır (114ft) b 8 -l;öz Tabibı 

lütfü Kır~ar 
Afemiekel lıa.tane•i giJz 

1 
•talıkları mil~ 

~lrıcı Bey ter eolr•«• .No. 66 

Telefon: :1055 
tti-1 8. 7 74t 

Umum Hastaların 1 azarı Dikkatine 
ı:n son aıtteıo miıle, kıtı rn, baj?ır111\k, böbrek 't'e dogom 

netıcoai lnıom göst~rllen pilotla, pilotsuz kaoçnk korıalıH, 
kasık lıaglaı·ı, cldztalumlar ıçrn tahan ı,cırsaları gayrı tnbıi 

doğan çoonklann viicutların<lAki i~rıJıkleri do~rnltma ci· 
bazları, kemık hastalılı:ları oetıoeıın lımıale gelen kambur· 
Joklnrı dof{ra1ımak ıçın Jrnraalar ve kendi ibtırıumız olan 
müteharrik el Te nyaklsr, talebelerın çalışına earıaınnda hr
layao kürek kewıklenoın gayri tabiıle~mesıne mımi olmak 
için kursalar. 

1 ilrklge11ln yegli.ne müusl11eıl ve eser/erile rağbet ve 
itimat kazanan 1Jun'i aza dmll ve mütelıassısı 

Fahri Biza 
Bry t.arıdındao yapılır 

Kalıul aaat arı : 10 ıla 12,SO öğleden ıoııra 
kadar. 

Adre8 : lzmir Kaymakam 

9 EYLUL 
Izmir Panayı ı 

Seuelerdenheri 

kibar mabfellerin 

kıymetli 

bir müıttabıar 

lnı BalsaRIİR 
IAllZUI 
}1/iz~I çli· 

lerl, leke/eri l6a-

k Bder. Tenin ltı· 
llflnl mahafa• 

Tanınmı' M· 

oehtrde Ye ptn• 

8mirı magaula

ho lan n r. 

Eczahanesi 
Müstabzeratı 

Sahibinin Sesı 
EN SON ÇIKAN PLAKLAR 

• URETTlN HRY HA ~Ir.l 

~eclıf .n QRldın ~.hiıtezar. HHrete baş•p 

.Eı,.ea" deli göynüm 
MÜZKYYK~ HANIM 

Aı 1785 ~.mel v.e mavı \=ı'6ek laııgQltrı 

EVlı.: 'Q HA 'T\l 

IJ iıseynı tarkı. Hıcraola harap ol<lu 

Be.o yıllarca yanmışım Ax UI A Ilı gttlHı 

Dı1Rr~kır ıürknıu. Memu.t 

i\I A HMURE HANDAN HANfM. \l ÜŞ~~HR KF HAN 1't 

t78Z Kfltdalll hıeazkOr şarkı Sevmekte ıe11ılmıi.te 
Kô1" akpw.far indı A 1787 Hun hallı ~t-cı• otılu 

J il ii:.ı:Rm g!\ıt-1 l okluıun saçlarıoı 
SÜHKYIJA HRDRIYE H • .-e SITJ{l BRY IAHMUT C~JJALRTT1~ RKY 

A 1783 J Mm ı u rıedtl' Daeto 
X Mahmme Hanaan H,ve hasan bey 

E°Jf ı kıt. l>n4tlo 

Al flB'U~ak ııev:~ gazııl BtrnZt.HOeıın kımıeye 
8ı•n henı bt r bııı ye 

Y . ' r -~ . .· . ··. ·: ·'- . · ..•. t , •• ~ ~ p ~ • 

Çocuk Hestaf ıklan 
~1 ütehassısı 

1Ld!~~>ii; 
l Makine Ve ltıfaatı Bahriye MUteha8111sı 

Doktor 

Ali Aga~ 
lkametgAhlarıoı :Bırinci 

Kordonda Tayyl\re HinemRBI 
civarında 222 .Numaralı eve 
nakletmiştir. HastalRrıoı eı
kısi gıhi İk inoi Beyler ıoka
i?ıuda 84 Nomnralı muaye. 
nelıaneeı nde kabul eder. 
l~vın Telefona: 8053 

1\1 aayenebane Telefonu: 534.2 
H: 3 (520) 

ızmır Belediyesinden: 
1 - 87 adanrn 85 numaralı 

arsasının eatışı 15/9/98j te &aat 
on R it Hl adı r. 

2 - 95 adanan 107 nnmarah 
arasasınm ışt 15/Q/93( te sattt 
on altıdaclıl' 

3 - 85 adanın 7 rıumaralı 
anHmın •atışı 15/9/934. te eaat 
on nlhdadır. 

( - 84 nomRrah adanın 33 
numaralı ıuıaeıoan Hhfı 15/9/ 
98' te Hat on altıdadır. 

5 - 95 adaom 100 nomaraJı 
ar.aaınıo aatıoı 15/9/93ıi te saat 
on aJtıdAdır. 

6 - Fukarayı ebalıye •eri· 
lecek rnualeoenin pazarlık mii· 
oakaaa11 15/9/984 te aaat on 
altıdıtdır. 

Mti~ayede ve müoakaaaya 
ittirAk edeMklerin ~artnameaıoi 
görrnek iisere batkltiphge n 
tahplerin tayın olunan saatte 
belediye daimi encümenine depo 
zito makba•larlle müracaatları. 

22-6 3496 (827) 

1 ETUP UED:A. ':I 
1\lakuıe imalathanesi 

Halnua~a Q.\rfıeı 1\uru:ua {)() 

Müeıueıeruın 
mamulı\tı 

olarak 

:1.4 
makine 

f~mır•le 
faal ıyettcdt r. 

AJAkadula -
rrn ha ıuı kioe
letırı flUllıyet 

tArzları hakfon<lA malftnrnt alın" arırıı ı lVıH\ e PÔ.,rıı. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

} ağhane Ve Un De#lrmenleri 
lçırı hılttmuın alAt v~ f'dt>vnı i rnnl oclılir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ga.ı~zgen Bilumum Dt>niz ı,1erı 

Her boyda ve hn ı.uvvet Darhlnler, tn!atnbafar ve 
tesı atı 1111banikıye asan1o1Öl ~e 

te her c rıs mahrak •t uzerine 
v: nçler ve •:t ı r lf ler ılerqb te 
ve kahal f'dılır. 

lzmır Muhasebei 
Müdürlüğünden: 

No. JCedt'li ""bıkı 
fJ 

13 1 kinci kordonda langar 650 

Hususiye 

V eriten bedel 

f, 

250 

ldaret hoımnye 't'~layete kıt 13 no. la lıinrrarın senelik ıcıırrna 
't'erHeıı 250 h ra bedel had<li layık gitrıi lmeclııtinden hi r hah:ı 

t11nıdit edilwiftır. '.l'alıplerın 12/9/0;}ıj Qarfamlıa ~ıinıi aut 9 dan 

12ye k.a<lar f!Dchmf!ni ~il:\vele müracaatlıtrı. 3708 (Jl7) 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şubesinden: 
Sokaaı 01011 N u. Meeaha11 K •. Mnbaoımeneıi 

.Menemen caddt1i Banyoio aru 286 47 2911 16000 
Meclaiy• belediye bftne ..... diik kln 44/:ı.ı :ı'1ı 20000 

Burno•a MırnaTkoyn Çingen uıeurhgı Harap bag 20 dönüm 4/ô hıeseh 5600 
A laancak .M.e1udiye caddeıi Yeni gün h,.,.. 22 10000 

.Menemen caad .. i ati" bi~• 4;j7 1100 
Oombari7•t Yalı O. c 126 ll6 41'ö 5000 

Siileymaniy• hane 37 3;{ 
Paralı köprii uıa 14 l-l:J9 

;J500 
1;9l 4000 

c c c Maa mtt,temiti\teebze bab9uıi 119 176 t 7( 32 döniım 2:;,a metre M.. 2500 
hıuceıte 2/9 fı11199in*n 2110 ff. 

Tepecik Halkapınar demiryoln Sebze habc;ee1 28 29 13 dünüın 17~ metreM. 2000 
PMştenıı&lcllarbaşı Arap hanı ana 2 ıi-6 8 2 4 56 IUbln 300 
Aya .... akl• Gasiter Siattkli ö/8 hiHfJll aru ı7ıı 579 ıoo 

c Toprak tepe 2/8 biH•li maa behçe batıe 126/l 2 dünüıu hır evlek bahçe 300 
Beyler diikkun 

lkinol KtlrtoJla l/8 hııM hantt 
M.öıabaka ana c 

7. lff> ~00 

~ 1200 
113 j,;2 1400 

c c ddkkin ~ 800 
c Türkmen erea S5 it Hm 
c Dıcte tu.ne ~ ~800 
c Topçu koya diıkkia 14' ~&00 
c ManaTknya Qin1t•n muarh~ı 4/5 hı•eeh t.arap hajt bH& 4 <lonıim 900 
Y11kar!d" enat Ye 11•••ralara yasıh r ananh •m••H gayrı möbaclil bonosu veya peşiu para 

ıle 25 Aıaıtoe 934 tarihinden itibaren 1atıta çıkan)mıetar. Kıym•tleri beş bin liradan fud• o1aM 
dört paıçaıı kapata sarf •• naötıltaldıı a9ık arUırma oıuhle ıahlacaktı:r. Malın utıldıtı Hoeye 
ait c1H·let •• bel-tire ••rıi Ye reıimlerll• Hır maerafhuı müıterı1e a1ttir Kıym.etı malaamı , ... , 
iki bi• Uradaa faala olu ..... ıia kat'f ilıalılerı iıtıuua t&bidır. 

İlaal•: 1719/tM Paan.ti gtinldfir. Taliplerin kıymeti ••h•• ..... i,. ,i-4• yed• .~11ıa 
llİahe&6Ddt --•••tlarile Wrllkte ilaale ıüi ... t 1 .. 30 da Zııaat baakaııua miiruaa,Jarı. Z<ıtı.! i ı 1) 



8a1alfe 1 !'eni Aııt 

Yolu 

vapuru 
Fratelli Sperco 1 JADRANSKA I Olivier Ve Şü. 1 ııtanbnı sürat 

Acentası PLOVIDBA o. o. Susak L1M11Er s.a.~.&BY.& 
Royale Neerlandal• Jzmlr, Pire 1rlyeste ve Susak Vapur Acentesi . Her pazar 

Kumpanya11ı için muntazam haftalık Po&ta11ı günü saat on 
TELAMO:S Vapuru 1 ey- Seyabntın müddeti lzınir Cendell han Birlnct Kordon altıda Jimanı-

Jölden 6 eyliile kadar dojtrn Triyeıte 11,112 gündür 1eL 2443 mızdan hare· 
J\NVERS,ROTERDAM, AMS· Her pazarteei günü m0Ts11a. Dhe Ellerman Ltnea Ltd. kethı dojtrn 
TE.HDAM ve BAMBURG için at ederek çar,,.amha gönleri ÖJt· 1ahmtl için bekJenUen lstanboJa gi· 
lıRmnle alacaktır. leyin barekot edecektir. <fer. 

tik h k ti vapurlar 
GANYMEDES vapurıı 5 are e er: F>ızla ma1ftmat almak iııti· 

eylülden 6 ey Jöle kadar ROT- 5 Eylül : SRR1N Londra Hattı venlflr Hlrinci kordonda VA-
TnRDA M, AMSTRRDA.M ve 12 Eylöl : BROGRAD KONDRA'ya. 

HAMBURG 
. . 

1 
19 Eyltil : BLED l PUROULUK şirketi acenteli· 

ıçın hamule a a.. 26 E lftl • SRBIN TRENT NO 1( Eylfüde LON 
ııaktır. Y • DRA ve HULL'e. ıtine müracaat. 

OUESTES vapuru 8 eylülde . Phe ·u Triyeste yolcular için Yolcu NavlonJarında 
b k kt 

1 
h 1 .. fıyatlnda tenziH\t yapılmıştır. 1TAL1AN PRlNOE vapnrn 

e ~nme · ~. 0 up amu esmı Yolcu ve navlnn için tahıilat 24 Eylfüde LONDRA'ya. 1\-lühinı Tenzilat 
tahlıye ettıkten ıonra BOUR- J. PUSSlOH acentesine müm 
6AS, V ARNA ve KOSTENOE caat ediniz. GRODNO 3 T. evvel LON 
için yük alacaktır. Kordonda Oemal Oendeli ban DRA ve HULL'o. 
ORESTE~ vapuru 20 eylülden No. 13/H 

~6 eyli.ile kadar do,ıtrn ANVEHS (189) 
'EO'.l'ERD AM AMSTERD .A M --iiiiiiiiilılliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiil;;;,;;jiiiimiiiiiiii_.., 

Telefon : 254.8 

Te HAMBURG için barunle lf. V. 
alncaktır. W. F. H. Van Der 

Svenska Orlent Ltnten Zee & Co. 
HLALAND motörü yndi 

.ıylüldfln on eylüle kadar 

ROTTEHDA MHAMBURG, 

Deutsche levante linle 
DELOS vapura RREN, 

HAl\tRURG ve A:NVERS'ten 
vük çıkarmBk iizere 3 Eyliilde 
bf'k 1en mek tedı r. 

Ltverpool Hattı 
BULG.AIU AN 13 Ey11H Ll

VERPOOL GLASGOW'a 

Leithe Hattı 
YVON.NE .Eylfıl 

oında LElTH'e. 
Brlstol Hattı 

başlangı-

PE.NTUSIO~R vaı•nrn 20 

Panayır miinıuebetil• lz. 
mir - lııtauhul arasında her 

meTkide ylizde kırk tenzilat 

yıı.pılacagı muhterem mü,te. 

rilerimize itan olunur. 
Telefon 3658 

T. Boven Rees 
ve Şu. Limited 

Vapur Acentesi 
1he Cunard Steam Shıp 

Company Ltd. 

8 Eylul 1935 

.&R.& VE iLK 

Yusuf Riza Mektebi 
ESKJ 

Darül'irfan 
Eyltiliin birindın itibaren kaydtt başlıyor. Müracaat t1aat1 

her güo dokuzdan on ıeki2u k"'dardır. Yangın felaketine uğrıy 
mektebimizin tedriıatına bi9 bir eekte gelmemek üzere 1:11ıım 

Jen tertibat alanmıştır. Der~ler ou beş Eylulde bıı.şhyacak 
f KRyıt i~leri mektebin Salepçi camii arkasında 1atankiSy baDl 

ıokagında Esnaf şeyh sokağında Ana kısmrndaki dairede görü 
11 -20 ('745) 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• IL.A..C 

Hamdi :Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepcioj!ln ban knrşısrnda. 

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

<JOPENHAGE GDYNlA, DAN 

ZlG GOTEBORG ve fSOAN-
RQFl A motörii 10 evlölde 

bek lf'ni.vor 16 eyliila ·kadar 
A 1' V ERS, ROTRRD A M, HA l\1-
BU RG ve RRRMEN limanları

Eylô.lde BH1STOL'a. 

1 ahliye için beklenilen 
vapurlar 

B.ANTRIA :n a~ostostan 6 
ey1tlle kadar LlVERPOOL ·u 

. . . - . . . .;.~: ; ~~ -- . 

DlN A VYA limanları için ha· 
mule alacaktır. TRENTI :.\O vapom EyIUI 

başlanjtıcınd:ı. ANVERS, HULL 
LONDRA 'daıı. 

GLASGOW limımlan i<;iu ha- lşıldak Bula-
mule alacaktır. şık n 

SEA GLORY }~ylUI başlan- oila tozu emıalioe faik 
gıomda LlV ERPOOL ve GLAS· 

•• 

VIKJNGLAND motörü on na yiik alacaktır. 
s11:80Rrls V3pnrn 10 Ry~ 

yedi eyliitdbn 20 eyliiie kadar lfılde lıeldeniyor, ROTERDAM, 
Te dalıa ucnz olmasına 

GOW dan gelip tahliyede bula-
nacak ve ayni zamanda VAR· rağmen iki türlü hizınet Bü1 TEltDA.M,HAMBURG 00 HAM BURU ve RREl\lE~ için 

1.,El\HAOE D.ANTZlG GDY. yük alacaktır. 
. . , ~ , THES8ALt A vapnrn 17 Ev-

1' 1 A <-ıOTEBERG Te lısOAN- Jiilde bekleniyor, DÜ~ KERK, 

G RODN ~J va puro Ey1fıl ni

hayetinde AN V EHS, H ULT.ı ve 
LON DRA 'dan. 

NA, BOURGAS Te KUSTENJE ifa eder. Kotnıa yirmi 
ıçin yiik alac}~ktır. koro.tor. Satış merkezi 

Dll\A V'YA limanları için yük ve DfRKET Anvers ve BRE-
alacaktır. MEN için viik alacaktır. 

NOT: Viirut tarihleri ve va. 

pnrların isimleri üzerine mes1u
liyet kabul edilmez. 

NOT: Vnrnt tarihleri Te va . depomnzdnr.Topt:ın alan· 
dıırlarm isimleri i.izerıne ınes· lara iskonto yapılır 
oliyet kabol edilmez. • . 

HEMI.ıAND motörü 2 terini NIEDE\\' ALO vaprıru 27 ey· 
T. BOW EN REES ve Şn. Ltd. Asker markalı hakıkt 
Birinoi Kordon Telefon No. 2a53 flit, Fayda, Kilsekt, Ati-

evvele bek lenınekte olup ROT
~'.EHDAM, HAMBURG, KO

F Kt\ H AGE, DANT.ZIG, GDY· 

NlA GOTEBOHG ve SKANDI. 

illide holdcrıı yor 2 hı rınci teşri ne 
kadar A~VJi~H.~ JtOI'TERDAll 
HAJ\1HUHG BREMEN için yiik 
alncakıır. 

Al\lMON vrnru 9 lıirinci 
t~~nnde heklenıyor. 15 birinci 

:N.AVYA limanları için yük teşrıne katlar ANVERS. ROT-
'l'ERDAM, HA~1BURG ve 

alacaktır. l-'RL'MJ?"'' ··k ı l t ., l'n ..... ~ e yn a acar ır. 
NlPPON YUSEN KA!SHA GA~DlAN PAOII?lO STEAM 

DAKAR .MARU vapnru 13 SHJP .A~D UAILwAY OlES 
Lıverpul, Monlrtal, t::;t. John 

1'ylülde beklenmekte olop KOBE ve Halı faks tariki le KANA DA 
OSKA Te YOKOHAMA liman-

ları için yük alacaktır. 

Nalional Steam NavlqaUon 
l-0. Ltd. Of. G reece. 

PiRE 
Şimali Amerikayı1 

nrn tekmil ~~birleri Vt) trnııFtat

lantık Yapnrlarla. şimendıterler 
arasınıla ıniirettı·p seferler. 

ARMEMENT DEPPE 
Gl RONDE vapnrıı 25 eylft 

le dol!rn hekleniyor. DÜNKERK 
ve ANVRRS için yiik alacaktır. 

Armemenf H. Schuldt 
muntaıanı sefer A UGUS'l' LEON HAB.D va-

'J R.ANSATiıANTlK TA1\1E- purn 29 eyliil<le ANVRRS ve 
ssıs Tapum 12 eylülde limanı· HAMRURH limaalarrndan yiik 

çıkarmak üzııre bekleniyor. AN· 
mızdao hareketle do~ra NEV VERS H.OT1'EH.DA~l Ye HAM-
Y.~H.KA hareket eJeoektir 

Yolca Te yük kalml olunur. 

S"rvıce Marltlm Roumain 

BURG'a dıı viik ala•..:a ktır . 

1HEEXPOR1 S1EAMSHJP 
CORPORA110N 

EXPOH.'l'ER vapuru 3 ey-
P ELES V Rpuru 13 eylülde lülde bekerıiyor. 

gelecek ve ayni günde MAL'iA, NEV YORK BOSTON 
BAROELONE M.ARSİLYA, ve va FlLADgLFIYA limanlarına 

hamn le l\lacaktır. 
()E.NOVA'ya bar11ket edecektir. :EXIRA Vapnrn 18 ey-

Yolca ve hamule kabul eder. tülde bekeniyor. 
:'.'! , • • NEVYORK,BOSTON ve Ft-
S UOEA VA l'apnro 1 teşrını LADELFIYA için yük ala· 

Hv•lde ge!Jp ve ayni günde caktır. 
aaat on ırnkizde PlRE MALTA EXlLONA Taporn 30 ey-

. O.KZAJR VALE.NSlYA MAR, lülda bekleniyor. NEV YORK 
• ' . EOSTON ve FlLADELFtY .A 

SlLY A, ve OE.NOV AYA hare· limanlarına hamule alacaktır. 

PLATT 
Makini\ Fal.ırikasının 

NAMDAR ÇIKRiu-1 

1 ürk iye l.Jmuml Acenteat 

G. D. GIRAS 
1ZM1R 

Yeni Manifatnraoılar çarşısı Saffet 
Kokağı N o. 3 1 ele/un No. 2413 

P. K. No. 234 

İSTANBUL 
Asır efeodi caddeli 

Baker hanı 
Posta kotnıu : '16 

Eylül Kurtuluş Bayramı 
Şerefine 

Eczahanesinin 
ket eclecektir. Yolcu Te hamule ARMENT D/S/A/S Her 1ene yaptığı ' gibi 1 eylülden on eylül aktamıoa kadar 
kabnl f'der. SPANSKELtNJE~ aziz lzmtrliler için hazırladığı umumi uoozlugn teb~ir eder. 

SE_'VlLLA Tapum 8 e.yludlde Mnbitiode daima ucnzlnğnyle meşhur olan bn miiHHte bu 
RoUand Auatalla Llno bekle01yor. NORVEÇ lımanla- bü ük ün t•refine kendi müıtabzerat kolonya eıanılarıo.da "fe 

ALAl K.KRK Vapuru 21 ey- rrna hamııle alacaktır. :.ıı 1:ııyanların cömleıindı 
.. JOHNSTON LJNE LJMJTED " _ • · . . 

lultle beklenmekte oJnp BOBAY Q.ERNMORE Vaporn AN· Ferit ku1'Tet şornb~ . 60 k. Faıı.t. yag11s kremı 85 
.AVUS1ALYA ve YE.Nl ZE- VERS ve LlVERPUL'dan yük > ıu1fato komprı~el~rı 9 ~ıpırın baye~ .. .. SO 
LA~ DA için yük alacaktır. çıkarmak için 10 eylülde bek- c kolonyalar büyn~ ş11e 90 dış mKouonb nyok top 16 

!eniyor. BURGAZ, VARN A, > • orta · t'te 60 Termozlar 90 
l lanclaki barek6t tarihlerinde- KuSTENOE, GALAS 1'e BRA- > cep kolonyaları .zarif 20 Ferit tuvalet eabunları 12,5 

ki değişikliklerden aMnta mea'n- tLA limanlarına da hamule ala· > Eaanıları tüp 16 Deniz başlıkları ıöngerler 
liyt't kabol etmez. oaktır. > > altın kapaklı 60 

Fazla tafıilit inin Ilı:inoi Kor- Vurnt tarihleri 1'e vapurla.rm JUlbba reçetelerinde bir kat daha uoozlnk yapmak IGfftil• 
"Y • i 1 · .. · li t kabul 

donc1a Tahmil Tabliyt11 Şir_keti ~~~I eerı ozerıne mesu ye büyük bir fedakarlık. yaptığına 'üphe yoktur. 

d FR TE t vul m z. · tif d" · 
binası arkaııo a .&. LL N. V. W. F. lİanri Van Der Bu büyük hrı•üan ıı aee e ınız. 

SP EROO a-OeDteliğlne mliraoaat Zee &: Oo. s Ferit ŞiFA Eczanesi 
edilmeal rioa olaaar. Biriacl .Kordon Telefou Bo. • 

'relefoa: iON-2005 200'1. 2008 Bti.k6met Sııaıı l111&ir 

la, Rlak Flag, Flayoııen 

sinek ilaçlarının her boy-

da kapalı kotalara Tar
dır. Dökmasinin litresi 
yalnız 100 kuruştur. Son 
parti naftalin geldi henüz 
tedarikeılemiyenler biraz 
acele etsinler. 

ARTI• kumaş hoyalarımıııı;rn .feorii h~sini yapmıyan 
madı 15 knruşla Nngini atmış ip~kli pıuno 

yünlii elhis~lerini:tıi istediginiz renl<te hoyarsınız. 
Hesmi rubııutnameyi haiz LEYLEK markalı rastık sa9 bt 

sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. ~snaf için toptan satı' 
kezi depomuzdu r. 

Toran ta~alet sabunu ECE vim tozn, .Kaol Rrasso, pi re t 
k"rpit, çay, kına, sakız, diş maounları, kakao, kolonya, kola, 

kal, demir hindi, limon tozu, her nevi aeit, Histikten mnşaoı 

mnstarda, çiçek boyaları, zamkı arfthi, çamaşır için soda, tn 

leke tozu, sabun tozu, lüks ~abnnn, fare zebi ri v.s. 

Depomuzda ııatılmakta olan Mersini\ kola fabrikasının hoş 

ll\ paketlerinden on adet getirene bir dolu pBket Toriyornı;. 

1attRn iıtifade ediniz. 
TELEFON: 3882 

lzmir ithalat Gümrüğü Müd · 
lüğünden: 

Manifelto kalemi için yıoiden yaptırılacak dol11p Te maıı 

yirmi gün müddıtlo mtioakaaaya konnlınuş old•tandAn 25/9/' 
Sah göon aaat on bett• ihalesi icra luhnaca1tından talip olanli 

idarede 1Bklı reaim Ti plaaları ,:örmek üz.r• mnbaaebe kalı 

müraoKatları il~n olunnr. 8727 ( '1 

Haraççızade Biraderleri 
Panayırdaki Muhteşem Mobil 

lerini Görünüz 

Paw7o• Rumaraaı 123 
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