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Smiç Yoldaş 

zakerelerinin Türk topraklarında 
ceryanından çok memnunum. 
Türkiyedeki çok kıymetli hatıra
ta ı ımızın heyecanı hiç bir gün 
kalbimden eksik olmıyacaktır. 

Şim&ndi:ter Suikaıtlerindeu Altı Kiti 
6lilm Cezasına M:abklim Edildi 

J• 

Geçeeu Seneki Maçlardan Bit mtrba 
Istanbol, 24 ( A.A) - Hal· ınebal g;lmeleri lüzuma tebliğ 

kevi spor şubeainden tebliR e· olunur. 
dilmiştir: M.oskovs, 2( ( A.A) - Tüı·k 

26 Temm p b .... Bporoularının 30 Temmuzda bu • 
. uz er.em e gunu raya muvalatları beklenmektedir. 

Rmıyaya gıdeoek epordoların 26 Moskovnda yapı lıuıRk müsabaka. 
Temmuz Perşembe günü saat tarın programi şudur: 
12,80 da fırka merkerı.ioe bebe- -- Sonu 4 üncü sahited~ -
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Zevç - Hanım nereye gidiyorsun? •• 
zevce - çocuk terbiyesi hakkında bir konferans vermete •• 
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Kurullaua Dol/ru 

Tarama Der.gisi 
Ozer·inde··yap·ııan··:anket 
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Yeni AAır 

SEDIB 
=-

Bornova üzümleri 

:.!O Temmuz Uf;54 

Palavra KulDbD Serisi 

------------------
Môlakatlarıın 
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Tahmil Ve Tabliye 
7-8 mart 933 gecesı Çanka kelime sırasile yapılmış Jügat- ........................ ........................ • ·-- • 

yada Gazi hazretlerinin ~iyase ıardır. "Ce~are1t,,: "Şecaat,, gibi inhisar l\'!emurları Bağları Geze- Tarifelerde Mühim Tenzilata 

Kulübün kapısından görün' 
ce tekmil r. zanm düğmesine 
sılmış elektrik pili gibi herke 
hemen ayağa kalktığı tek 

kişi vardır. Bu zat Türkiye 
yalnız iki yerinin yetiştirdiği 

t•nde yapılan toplantıda bılhassa Arapça kelıme.erı orada arayıp I d 
R~i~.icumh~r hazret~erini~ ke.n~i bul~ak . kab·i·l değildir. yabancı l rek Tetkikat yap ~ ağa Başla 1 'intizar Ediliyor 
duşuncelerınden dogan hır bkır kelımenın Turkçe karşıhgı hatıra • • _ • _, katen olgun zekaya malikt 

inbi- Antalyanın Akseki ve Trab ileri sürülmüştü. Bu da dilimizde gelmedikçe bu şekilde bir kont· Hers.,ne al imi ve alkollu içki·ı edecegi tahmin olunuyor. Mtı· 
ve hususile yazımızda çok .. kul ~o~ün imkansızlığı meydanda 

1 

ler inhisarı ta rafından salın alı narı mnrların Bornonda. iş~ h_aş~a. 
lanl1an Ar:ıpça ve Farsca sozle- ıdı insan hatırasına dayanan Harnovanrn şaraplık üzümleri ması bagoıları sevındırmıştır. 
rin Türkçe karşılıklarını bulmak bir sistem saylam bir sistem hnkkırıda iılarn rclwltı-ı tetkıkle- Tetkikat neticesi umumi müdür
için umumi bir anket açmak fik- olamazdı. Böylece birçok keli · rine ha~laıuıştır. ·inhisar me lüt?e bir raporla bildirecek, va · 
riydi. Geçen sene, haftalarca melerin karşılıkları kaçırılabilir- nıa ı ları diin Burnovaya gıderek ziyele göre omu mi müdürlükçe 
matbuatımızın sütunlarını doldu - ı di. Halbuki okur yazarlara, mi.i · hıq?lııı \ ge~mel{(", lru ~eneki şa· fiyat ve roiibayaa tarihi teebit 
ran dil a~keti bu kararın neti-

1
nevverlere verilecek bir karşı · ıaplık iizlim mahsuhinUıı ne za olunacaktır. 

cesiydi. Uç buçuk ay devam lıklar klavuzunda azami itina ınan ıdrtd< edıl('cE-gini, ne uıik- Sıcaklar dolayısile üziimler 
eden ankette 105 liste neşredil-ıgöstermeğe ihtiyaç vardı. Niha· tar olaca,:?ını tahmin ve fosbit erl<en Cl'dij:tioden heş on gün 
miş 1500 kelimenin karşılıkları , yet araştırmalara esas olan ki- ıçın faa liyote ~(·çmişlerdir. Hu zarftncla rui.lhayaatın başlamasına 
aranmıştır O zaman büyük hayret 1 tapların bu bakımdeao fişi etil- tetk 1 k lerin iiç <liirt gii 0 devnm ıntizRr edil ıyor. 
ve şükranla görüldü ki bu kelime 

1 
mesi tekarrür etti. •• •• • •• 4 a 

Jerin bir tanesi biJe cevapsız bı- 1 yerli ve yabancı, basma yaz· u t M dd 1 
rakılmadı. Halkın dil anketine ! ma, şimdiye kadar el değmemiş yu~ orucu a e er 
yürekten alakası girışilen işin ne tam 152 kitaptan doksan bine ~ 
kadar eyi kavrandığını gösterme- yakın fişler tarandı. Önce Der 
ğe yetti Bu anket Dil Tetkik ce leme fişlerinden karşılıkları bu· 
miyetinin daha büyük çaptaki lunmuş yirmi bine vakm fiş te 
faaliyetlerine hız verdi. 1 vardı. Bu suretle 110 bine yakın 

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

Afyon l\~übayaa Şartlarıı Tespit 
Edilerek Harekete Geçildi 

fişle Dil cemiyetinin dolapları 
Tasnif edilen r.evaplar üzeri doldu Bundan sonra seçme müş- Uyııştu ı ucu maudel~r lııhı-ıaıyuuuu kemh ııı:ıluıulleri olc1n-

ııe her kelime için bir karşılıklar külü başgösterdi Bir kelimeye Hıuırıırı hıanbalıfa nıiibayaat11 ~una biJ' vesika ile teyit etmege 
listesi vücut buldu Anket komisyo !tahminen çok fevkinde karşılık- haşladıp;ını lzınirdo <Jeçam ed1-1n ınechordurlar. 
nu listelerde mevcut kelimelerin ' ıar bulunmuştur. Mesela yalnız hınekel~izlıgın teessürii mucip Tiiccarlıır tarafı<ldan yapalııu 
1100 kadarma bir veya mütead amele kelimesinin 56 karşılağı l lmlundnıtarıu yazmıştık. teklifler de nazarı dikkrta. nlı· 
dit karşı!~klar seçt~:. A!nı za- vardır. Her kelimenin en eyi 1 Dfin h.~h~r .. ~ldıg-ımıza ~fire ııac1'ktır. 
manda muracaat. ettı.gı kıtaplar· karşıhklarmı seçmek çok ağır I aıııumf mud ıırhı • .:: Af !on mu ~la Ancak tüccar mallarının on 
d~n~w?erleme fişlerınd~n bula· ve mes'uliyetli bir iştir. Dokuz i yaatı h·,kkında lzmır şnhesıne bir ınoıfınden aşagı olmaması 
bıld.ıgı karşılıkları da s~z~eden kişiden ibaret olan Dil tetkik <le icabeden tnlirnntı vermiştır. nıtuhet dereoesinin yirmi dört 
g~ç.ırerek me.rkez heyetının tet cemiyeti merkez heyeti bütün Bonf\ naz:unıı mHstahsilllerin bulunması şarttır ve bo kabil 
kıkıoe arzettı Geçen yaz lstan milletin zevkine hakim bir va· hirlE-şerek yetmiş heşer kiloluk mal!arrn bed~li teslim tarihin· 
bulda mes~i~ine ~evameden mer- ziyet almayı doğru bulmadığın- kasalar dalıiliııde l11bisar idre- <len 4. ay sonra ödenecektir. 

Li mıta ve körfez i~leri 
sarırıa ait tahmil ve tabliye ta· 
rife komisyonu altı ayda bir 

nuo Of kazaları mahsülleri 
hepsi fazla kalorilidir. Akse 

defa yaphğl mutat içtimaını nin merkez kazasına ibadı is 
akteykmi~tir. Rn komisyona verilmiş, buranın cevizi içli 
ticaret odası namıoR Oe.-ahiroi kestanesi tatlıdır. Ojyarı fren 
zade Şükrii bey iştirak etmiştir. aparhman inşası usulü keşfe 

Tahmil ve talıliye tarifesinde meden İbradiden apartıman i 
yenid~m roiihim tenzilA.t yapıla- etmiş birçok kadılar vardır. 
oağı iimit edilmektedir. lıte kulübün ağır başh 

Şehir Meclisi 
Dl'flnak.ale Kararı 
I9in Hazırlıklar 

zasmdan, az fakat kıynı 
mütalaalar. yürüten vali na 
zedi, kulüpte başlı başı 

bir şahsiyettir. Çok sigara iç 
dumandan hoşlanmaz ve ha 

Belediye roisi Behçet Salih tiksinir, daima itiraz eder li 
ve belediye mohasobecisi Sami her gün devam eder. Cumal 
beyler diin vali muavini Saip ve tatil günlerini ne Yamanlar 
heyi ziyaretle Pazar gtioü top- ne de Şaşalda geçirmeye he 
!anacak Şehir mec1isinde icrRsı alıştırılamıyan Saip bey, Ka 
teklif olunacak butçe münakalcsi yaka kulübünün de milda 
etrafında g<>rtiş•uöşlerdir. hassıdır. Bezike müptela old 

9 Eylül panayır yerinde ya.· söylenir. Eyyamı adiyede ma 

pılan irı~aat için hütçey~ mevzu mmda sakinane ve sakitane 
tahsisat kif&yet eylemediğinden rak havalesi işleriJe meşgul, t 

cligl1r lasıllardıın bn maksada hikayeleri dinlemesini pek sef 
on hin liralık tahsisat münakale Geniş omuzlarile ve ağır ad 
suretile geçirilecaktir. larile pür ciddiyettir. Kondu 

Denizli 
Bisikletçileri Vali
m.izin Bisafiridir 

larının boyalı ve parlak olma9 

kez heyetınm ehnden 700 e ya- . b"t"• ·ıı ti b" · 1 1 kl · Af ı H k'l 1 ı · . _ . .. pan seçmeyı u un mı e e ır· sıne ımtrıın c tfllec ı Eırı yon aı· ur ne ~e ı < e o orl'a oısoo 
kın kehme geçtı. O vakıtkı du- Jikte yapmağa karar verdi Der bıl:\ Jrnyt ve ~ut ıı~şin para ile idarenin harnkete gelmiş olması Denizli ınıntakası bisikletçi-
•ünceye göre umumi merkez 1 f' ı · k ı d ı · .1 b' ı· 

çok meraklıdır, gri rengi 
sevdiğinden elbise ve kravat! 
hep bu renktendir Camnı se 

ve ufak bir arize bissede 
tedavisini kulüp doktorlarıP 
sorar, ilaçlarını ustat Kemal ., . . . enen ış erı o ur yazar ara a, satın alınncaktıl'. Anoak bo kA· lıiiyilk bir ımmlnuniyetle kar- orınuen ır g·rup spor<ıu va ı-

heyetı bu karşılıkları tesbıt e?ın ğıtarak bir nevi referandum ya -• hıl miistahRıller toklif ettHdf'ri şılnrıınıştır. miz Kazım paşanın daveti iize-
ce karşılıklar klavuzu. denılen pilması münasip görüldü. Bu rine evvelki giin Odemiş Bozdıığ 
ese_r çıkac .. aktı. Halbuk. ı. bu 700. du··şu"nceden tarama dergı·s·ı dog·. Maa• Bordrolara Maarif inzibat Komisyonu G yolife i>lciik yaylasına gitmi~-
kelıme muzakere edılırken bır du. 9 uncu fasikülü de hazırlan· Ay başuııu -im Ü etnıi~ ol- Mal\rİt inzihat mecliıo!İ diiıı lerdir. Bisil<letçiler üç g~in Göl. 
çok kifayetsizlikler göze çarptı. makta olan bu dergi binlerce ması hasehile memurrn manş toplanmış ve i>azı mual1imJer eükte Vali pa~Rnm misafiri ola· 

Aşağı yukarı birbirine yakın ke- sayı basılarak memleketin mü· bordrolarının hllzırlnnmuıoa bıış hakkında inzıhsti kararlar ver" rnk lcaldıktnn !oloııra D 6 nizliye 

mil beyden alır sadık bir J1J 

teridir. Dekolte sözlerden h 
)anır fakat örtülü konuşur s 
dalyasını doldurur ve hatta 
zen artar da ... 

Şeytan 

limelerin hepsine ayni karşılıklar nt!vverlerine dağıldı ve dergi• lannuştır. miştir . " lıarek"t edecı~klerdir. • • • 
teklif edilmişti. Halbuki maksat deki karşılıklardan hangisini ........................................................................................ Kemalpaşada 
öz dilimizin zengin kaynakların· beğendikleri soruldu. Bu ankete yolule karşılık bulmak olacak eserde zikrolunacaktır. D f l d B 
dan istiane ederek dilimizi te· de büyük alaka gösterildi. tır . Mubarrirlerden, ediplerden e er ar ey Bir Orn1an Yanıyor 
mizlemek ve zenginleştirmekti. Sorulan suallerden en mü- karşılıksız kalan kelımelere söz Karşılıklar klavuzu, dergiye, Bir Ay Mezuniyet Dün Kemalpaşada bir 
Fakirleştirmek olamazdı. Karşı- himmi hangi karşılıkların en ıyı yaratmaları istenecektir Bu an zeyline ve kelime yaratma anke- Aldı manda yangın çıkmış ve a 
hklar aranırken her kelimenin olduğudur. Asıl seçki suali ketin şekli henüz tesbit edilmiş tinin neticesine göre hazırlana· ani oJarak büyümiiştür. Ke 
bütün nüanslarını bularak ver- budur. Bu suretle seçki bir değildir Kurultaydan sonra ka- caktır. Bu seçki kat'i mahiyeti Defterdar Kenan beye Mali. paşa jandarma kumandanı Y 
mek lazımdı. heyetin elinden çıkarak umu rarlaşacakbr. haiz olacaktır. Yani dHimizde ye Ve~\uletınce bir ay mezuni- gın mahalline gitmiştir. Ci 

mun reyine bırakılmıştır. Anke· kullanılan her yabancı söze karşı yet veri imiştir. K enan bey me- köylüler de yangını söndürrn 
B. k k ı· 1 ki ld ırta ım e ıme er var te gelen mütaleaJar umu u Tarama fasikülü çıkarken u- öz türkçemizde kullamlc-n bir veya zııniyetini hir ağustostan itlba- çalışmaktadırlar. 

hem umumi lisanda kullanılır, ğundan çok fazladır. Bu müta· yandırdıği büyük hevesi memnu- bir kaç karşılık nihai şekilde ren kullanacaktır. ~F/;IUJ.V./JJX"/JiV//ZY.LX;l'7X7./<YLA 
hem de ıstılahtır. Ve m'lnalan lealar da şimdi ayrı ayrı zarf· niyetle gören dil heyetı gayre· tespit olunacaktJr. Karşılık ara- Borsa ~v'lrınkı" Sayımızd 
baıka başkadır. Umumi merkez Jarla tasnif ediliyor. Kurultay- tı'nı· go"'stererek bu derginin bı"r . . . f intihabatı ~ O 
h t . t tk' k t d b' t ma mesaısının son sa hası işte t~ 

eye ı e ı a ı arasın a ıra- dan sonra cemiyetin ilk işi tas- de endeksini hazırladı Bu en· bu iş olacaktır. Bununla beraber Kanuni miiıldeti bıtambnl· ~, 
1
. 
1

.. p K • 
kım kelimeleri ıstılah bölüklerin- nif edilen bu mütaleaları gözden deks Kurultaya yetiştirilecektir. bu esas Türk liigatı mesaisinin mnı;ı otan Borsa idare heyeti in- ~ 8 1 azım aşaya ası 
de mütehassısların reylerini al· da umumi merkez heyeti dergi- ergi ha inda i müta ea ar da küçük bir kısmı olacaktır. Zira . . . , Yarnıkı sayınıız<la genç 11 
den sormağa, birtakımları için geçirmek olacaktır. Ayrıı zaman- D kk k 1 1 tibabatı hazırlıklanna hummalı ~

1
iı:.l 

mağa mecbur olduğu gibi ken · yi birer kere daha okuyacak, t.oplandıktan sonra derginin zey· dilimizde kullanılan yabancı ke· hlt'. faalı~e~Je .devam ediliyor. ~ , ateşli ~airimız Nef 'iyizaın 
diai de hemen her kelimeyi mütaleasını not edecektir. lı çıkacaktır .Bu zeylde sonra limelerden nihayet iki bininin lntıhabat ıçıo ıcap eden esami oın Diri k valı ıniz K:\zım p 

araıtırırken RadlCJff lôgatı, Di· Bu hazırlıklarla birlikte üçün· dan gelen ~elım.eler, bulun~cak, karşılığını kat'i alarak tespit listeleri borı~a 8RlonJarına talik ~ şa iç.in ptz<lıkları şiri tıP~r 
vanı Lügati Türk, Kamusu Tür· bir anket daha yapılacaktır. Bu yanlışlar duzeltılecek,. eks.ıkler edecektir. Ve bu eser asıİ bü· olanmuştnr. Temmuzun 30 unou ~ d ., f. . . . ıd 

k T h hl 
J E'iceg· ız. nu ııe ıs !'lırl şı ıı 

ki, Lehçei Osmani gibi birçok da hiç karcılık gelmedig-i cihet- tamamlanaca tır. as ı erınden yük Türk sözlügwü i•inin temel giinii intihap yapılacak ve yeni \..ı ' · ~ 
Y Y ,~ tl~n oknyncutarımıza. 1a.vıHı 

kitaplara müracaata mecbur kal- Je dergiye girmemiş bulunan ba- ve mütalealarından istifade edi- taşı sayılacaktır. heyet Agastosnn birinde işe baş· ~ . · 
ı k · · 1 · b t 'h• .A. k X cderız. dı. Halbuki bu liigatlar Türkçe z1 kelimelere, kelime yaratmak ece zevatın ısım erı u arı ı .ıı. Şevk.e-ı lıyaca hr. ~'Z7777/Y77.X'//7///7/Z?'/.7L 

Tefrika No. 9 Temmuz: 26 zi yepyeni bir varlığa ulaştıran ğim hiç bir şeyim olmaz ve ola- lerin kararmamalı sen mes'ut et arkasında gizlenmiş çirkinlik 
bir şey gibi... maz, Bülent bey.. mesini bildiğin kadar mes'ut da çekiştirmeler görünür. İşte 

Bülent birden sustu. Sözle Bülent dikkat ediyordu. ÜJkü olmalısın Yemin ederim Ülkü! riyaya, bu aldanış ve ald 
rinde genç sanatkarı tebrik ede- ağzını değiştirmiş kendisine es- Senin saadetin için her .,.şeyi yarışına atılmak istemiyor 
cek kuvveti bulamıyordu. kisi gibi amca demiyor, tatlı bir yapacağım. Bana daima inana. BüJent bey 

Beni Seviyor n n? 
Bir müddet ikisi de düşün sesle Bülent bey demekten cak ve açık gönliitin istekleriai Sizin gösterdig-iniz 

~u..lı.a rrl.rl. : ~el::>i.a A.rH B d 
celi, sakit kaldılar. Yine ülent hoşlanıyor u · söyliyeceksin değil mi? O halde yolda yürümek sızm i:ıi. 

Fakat yeter, sus artık, bittin sesini işiten Musa gibi bu ilahi su"'kuAtu bozdu. Masa üstu"'nden Sı'mdi gülerek.· h' k. d · ti · l ı ıç çe mme en cemıye ere gır, kaybetmemek. işte istikba • 
beni de bitirdin! .. ses önünde diz üstü geldiğimi k k 1 ~ 1.:: ç ki D d h k b •· bir küçü ağıt a araK: - ocu •· e i.. ayata arış, ütün o yüksek hayattan beklediğim kutluluı. 

- Ülkü, işitmiyor, yavaştan istemezsen sus. - Ülku··f Tatı"l gu~nlerı·nı' Fe· - Hayır çocuk degv ı'lı'm, ve l 1 d b'I . 11 ., . 
başlıyan usullü ince ses gittikce Ülkünün elinden mıdrap düş - N b b l d•v• sa on ar 

8
' 

1 gın, güze ıgın, Bülent acı bir tebessüıDle 
nerde geçirmek için ev er ha en söy e ıgınizi anlıyor ayni serbest görüşünle varlık göste· _ Öyle amma artık bu 

yükseliyor, tizleşiyordu en soera tü Yaşlı gözlerini Bülende çe· landan bir davet! Ne dersin? tarzda cevap veriyorum. Fakat 
babasına ithaf etti ki . virek: k recegıne emınım. zel ve anlayışlı muhakeıDeJe 

Hem orada bir az da içtimai ha· görüyorum i siz anlamak iste- - ~eden bu kadar_ herkese. le sandıgw ım" d··n çok daha ol 
" G Jd ı · b h - Yalvarırım size!. Beni ma· _ " e ı anıma ney C'}'tm sensız o 01ın yata karışır tanır ve tanılırsın . miyorsunuz. Giiya kibar salon- karıştıgımı, varlık gostermemı k d h v 

1 
b" öt .. 

k tevki yok > zur görünüz Bilmem ki bunu Bir az düşünçeli ilave etti: !onlar, demekle gözlerimi kamaş- istiyorsunuz? Fakat siz dış yü- ~1° .. a. a sag~ am kır d"g 
0
1 

şar~ısını bitirir en e inde uçan çalmak isteği bana nereden gel- _ Öyleya artık küçük de· tıracaksınız!.. .. b k d l . . ..... ı erısını seçmege mu te ır 
mızrabı yaralı bir kuş gibi ta d"? s· h' d d" . k . zune a ma an eve ıç yuzunu w .. t . D ek 5 

1• ~ze ıç •w~r ımı açma ' iız· ğilsin, bu sene kolleji bitiriyor- Bilseniz ben o salonlardan görmelisiniz. Varlık ve takdir gunu gos erıyorsun. em 
can evinde, kıvratti, inledi, alça- mek ıstemedıgım halde.. Evet sun. Artık seni yanımda kapı - ne kadar sıkılırım o yaldızlar beklemek! kimden? Sadelik bi- lediğim gibi yarm için sana ıı 
la, alçala, sanki Bülendin kalp biran öyle sandım ki zavallı ~a- yacak değilim. Elbet benim ya· altında kirlenmiş bakır rengini rine gösterişi, kendi düşünce ve tılan eUeri ancak pek yak 1P ~ 
evine sığınarak oracığa büzüldü bacığımın eli yine başım üs~ün · p!madığım ve bana söylemediğin gördükçe onlardan uzaklaşmak muhakemesinden ziyade 11 Alem büyUk ablaların Belkisin ~e"1 

Bülent dayanamadı, elleri de dolaşıyor, çocuk gibi hayale yeni duygular, Belkisin, Nevi- kendimi duymak isterim... ne diyecek ? " kaygusu ile yü yardımlarına güvenerek tuta' 
hemen onun beyaz parmakları kapıldım, ve yine babama din nin, yanında girip çıkacağın bir - Zavalh ÜJküm, sende mi rüyeolerden mi ? Fakat o göz· sın birden sözünü keserek: 
üstüne düştü. Jetmek için çaldım. Fakat sizi çok kibar salonlarında, filizlen · bu yareleri sezdin! Sende mi bir ler rekabetle, çekememezlikle - Of yalvarırım artık bıl 

- Yeter diyorum Ülkü; elin· sıktım. . meğe başlıyacak •. O vakıt.. . iki görüşte içtimai bozuklukların örtülmüş. Sizi sever görünenle tıkbal sözlerini bırakalını. ÇU 
de oynattığın o siyah göl~e bir - Ben mi? Sen bana belki Ülkü umulmıyan azimkir bir çırkinlikler!nden şikayet edi· rin dudaklarında dolaşan yalan· ben onu sizin eJJerioize bıt 
tüy değil, kalbi delen bir ok biç bilmediğim bir saz din!ettin sesle: yorsun?. cı birer tebessümdür. ıtğım gündenberi düşünmek 
Ciğerlerimi parçalıyor, yeteri • yavrum. insanlığın üstündeki - Hayatımda sizin yaptığı· Hayır yavrum aenia istikbalin, B• perdeyi yırhnız, bir da· istemem: En kara günür11ıle 
Tur dağının tepesinde allahının kirli, fena düşünceleri ~ilen, bi- nız ve benim size söylemiyece· senin tath srenç kızlık düıünce· kika evel hep o nazik tavırların - 8-orıu Var -
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GaziHz~Tebri~Telg~af-1

1 ° SON TELGRAF HABER! ERi 
larına Tcsckkur Edıyor ~ ~-

•. ·~~ . - ·'\. ' _, .• ' J.a,. ' • -
... 

;._- . .,. 

·°"' .. •. . . 

lstanh~l"'j.i~·i·i;~v~~i; .... Q:i~'k .... Heye-Anadolunun Her Tara- Yunan 1 aqqarecileri 
e~~~~.~=·~rA~~ ~y~ yı~~~.~.~:~~r:,::~!fnı<ia Şiddetli Sıcaki~~·Dü~ ... ~!!::.1!~~~-'!. .. "f!..e~ular 
d:~~ıımhur Umumi Katiplıgırı- J(t>mnı ııazretieri Trakyaca Kurak ık Ş;c!detini Ar· M~~-n.fiırler Türk.iyede Gördükleri 

Ynicıva. 

Reisic11nıhnr Hauotleri 2:) T.ıozaıı f'~erinirı 1l inoi yıl tır,, • Ankara Tc r. , inde Ka!dı.f .lısnü kabıı11 dan çok memnun 
'.r~roınnı hayramı ve Loznn gii- uıinıLııiiııh kııtlnhı)OlllZ. Bn ve- ................ .................. = ··-·. 

"~nün yıldöııi.imi! münasE<betilelsile ıle 19 nıan!l ıl:'\ :!4 temmuz lstnr.bı !, 23 ,Hususi) - Ve 1 • ı.g.ın Ankaracla 14,53 ile Istnnbul 2.J (Hususi) _ Üç Yunan tayyarecileri öğledea 
l•ırçok zevattıuı aldıklnrı tel ya· nrn"ınclıı t•f!sız <lf'lı.rnızın sevk ye vam ctırck c'an sıc11t'ar git-ı 15,lJ aras:nda Ba.ı istikacıetin u~ı .-'enberi şehrimizde bulunan e,.el lstanbul Kumandanlıjıaı, 
•~larındao dola) ı tf'şekkiirl~n- 1 ıdnrc ılo n:ıııetiıııP lwşardıltı em tikçe şidrl't:ni "'t.ıtn a'ktadır den azami sür'atı o~uz metreyi / 4 nan Tayyarecı'eri bugün Biik· Vi'ayt ve Tayyare CeCJiyetiai 
:ın iletılmesırıe Ana<lolu Aj.uı- tııtlsız nııl i sıtvnşımıımı e!lgınliği Bugin bunaltıcı r ~ k d:n b r.Lu':ı:ı bir toz fırtınası olmuştur.'rc·c uçmuşlardır ziyaret etmişlerdir. Ôğle yemi• 
ııu tavaıt bu\'unnuşlardır. iistiiıııle hir ker~e ılalı" dımaı-t- kaç ki i bayı', ı ht. Fırtına şehir haricinde bulunan! Istanbul 25 (A.A) - Fu sabah ğini p rapalasta yemişler "1e 

Istanl>ul, 24 (AA) - f~nı·ııı !ıınıııızı, bılgılorimizı dolaştırdık.· A~karn. ~'! (A /:~ -- 24 s~at çadır:arın bir kısmını C!~kmüştür.ısaat 3,50 de hareket eden Yu· sonra ~··:!e!eri gezmişler.lh-. 
•u_l,borıun 11 iıı<H yıl 1liiniimii Hn lıiiyüldiik i>niinılA hayranlı- zarfın 'a I'atc;c'::ıiz D t L'la;le Ve fırtına esnasmt-n ;;ehir tozın· A hava filosu kramandanıKay Müteal:fo .. :ı • ·susi bir vı:.purla 
~Unaae~etil_tı, lnı~üıı ;.ıııuıhn ı ttıPl!ZI hir kcrre J:ılıa yürekleri- Orta Ana.d~'ur u.ü ~ .. 'n~ ve Y".· çericıit>d"' l.a'~ı:'ı lma!~nm Tcmelis, Anadolu Ajan· r.01.:-· : z . :'n:iş ve Suadiye 
nıveraıteeın<le ve Halktn' ıılll<1 m.le perçin!{\dık. gat havalıın h:-rıç 1 urkıyecrn e:.ı , H .... · V'f:i. t• .. ı.r ':i tınan• - sının b"r rnuharr·ri 1e şa beya P!a;mm önün 1cn ğeç ""rek Bil· 

llleraıtnı yapılmıştır. ,' nrn 24 'l'Nnııır.zdan hagu- ğer yerlcr"nde ! r.v_, s· ... iu .. ndi tekc.tı etm·_ t ·cg· mşı1n:· 1 • nalla bu'unmuşlur: - y'ikAday:ı gelinmiş v' akıam 
. Bütün l8taıı hnl g"nÇIMinin n~ k 1Ar JJozı.ın est-ri iistünde ~ir derece daha yükselmi'i't·r. I taC:ır. l'l u • C\'tıup • e . 1 " İntan!..uid2ki ikametimizhı yemeği Yat ln: i~~te ycni1mittV. 
•ttirak Att!t?i bu merasırn çok' yiik ı ' :rn inkılap ahidesinin aza- Suhunctiıı yükselişi en- faza nul u ş "'' ı kısım arıcc:a e1l • · · nek k·sa o'r. '"''!ldan bütün ar· Yunan hava fuo u kumanda· 
P•rlak olmuş, nıuhtrlıt lıı1tıpler metı cıııfüıdo hır kere daha mio- Trakya mıntakasındadır. D~n se t Antn'ya ıve • ı:ıJaşlar mü Peso rız PnrRdn >l.~ lıa~:"'l~!tam Telev·a ıuulan 
bu &olbnn 'I'ii·k rnkılatıııı lain mıtlo rıtıldık. Hiidik şc>flmizelEdirnede suLunet 42 dereceye bekircle ~, Ada_ · 9, (" · d'·w ·· -ıiz C"'nd n lı· ft.,..·· ı_ soylen~ışb: 

' -. r ugu .... u .. a ,j .u.ı u.~ n= '' . d c· . 
Parlak ınevk11nı ızab edeıı mııh - ıı . I:\ ı:ıırsılmaz vo gcçş0mez de- kadar çıkmıştır. Halbuki son se- Dörtyolda 3i deiec ! · • .m, ve b_yük sc.mrm~yet ayrı ı;ı 1 bz :a rı"n sl~n. a ,umb~ 
t\'Uf hitabeler irat etmiş1crllır. rın g<.iniil hagilo "'e sonsaz sev- kiz sene zarfında suhuoetin bu miştir Anatalyada ~:.ı.; &;Dl ızı?1 teessüı' nü kuvvetlend"ri· yet ayra ... · .. · ıçın gelen T6r~ 

Ünivenıte konferans snloııuıı - • 'rr.mizı hiitiin faeıınlıul balke- rada en fazla yükse'iı;i aocak 39 yüksek subunet derece ... ı 31 y·r. Gerek Türk hava zabit ar- tayy::rccaı:: ..,. ".ni e!den g~ldiğ• kat 
daki ıneraaimı 24. '.l.'emmuzu !..en "·ı:ı n m"nsup!ıuı nl\mına. arzet- derece olarak kaydedilmiştir Bu kaydedilmiştir ki sıcağın fev· 1.adaşlarım ger~k Tayrare ce- dar a:;ır am-j·a çalıştık. F kat 
diıine hir bayram gürıii ohır , ;ııck!o en lıüyiik bahtiyarlıgı mıntakada subun~tin fevkalade 1katide olduııunu gösterir. Şaıki miyeti erka:ıı ve matbua" v~I itiraf eder:m ki, aiz bu yolda 
k.abn1 e~en hukıık blebcı;ı t r ınyuyoruın > yükseldigi ile berabe~ sem~nını ,~ nadolu~a hava bulutlu geçmiş· hasıl .. temas ~:·~·m·z he?~t"'i ~!· b'zi çok geç::n~z. G5rd- nıüz 
tıp etıru~tir. 

1 
H11 :ıdarı senra ,,8ki maarif ta~ameıı açık ~eçmesı ve ru~u· 1 tır. En yuk!:ek suhunet Karsta ze yuksek bır ;. C'·~ ve fo\ c-·· hüs;ıü kabu!den ve nisa ı>er 

.. Bu merıu~iımle iiniverııite 1 H 1,1 Eıl"Ş'Hı Emin hf'y 24 Temmuzun b.e~ın p-:k az oıuşu kurak!ıgın 22, Erzurullıda 25 derece kayd göste~di. Bunu buracl". ~ ;.:._ v 1t c do1ayı teşekk~r etm 
hıı •tldris ht'p·tı <lavetlı olıu:ıl. j ··., inkılahııılll\ki mevkii ve şıddetını artırmıştır. edilmiştir. Karadeniz kıyılar mm- ve ~mnetle k~ydetc:ıek ıster •. ,, _ c 'ne bu1mnıyor... Bu 
b .r bulunuyor<ln •. ehır h:ı· do_I lı • l ·vPtıni izah "don aznn bır Ege mıntakasında hava ta· takasında en yüksek subunet Uç tayyareden mürekkcr "·· , ka pten g'"'. ,siae 
11nrıun çaldıl?ı 1Atık lfal marşı ay , k_ l korıfer. ns vermış -re alkıştan• ~-amen açıktır. Bu m~ntakada en 27 derece etrafındadır Bu mm· hava fi!omuz da Yunan tayya· 1 hiç ~üphc etm ... yi "z. 
ta din1"ııdıkten soııro, Gazi 1 <ız· mı. tır. yuksek subunet Manısa 40, Ba takada hava ekseriyetle bulutlu relerile birlikte havalanarak Is· Bu duygularımı yinn havada 
retıer;ae ve M~clis reieı ve Baş· • Konferanıu Oı•ınil R!'lşit, Me· lıke~ir 39, Bursa ve lzmirde 37, ve kısmen yağışlı geçmiştir. Ri- tanbul afakında onları teşyi et telsize harb;ye nezaretine 
l-!::ı Jıaşalnra çekilmesi teklif sııt 'Jumıl, f zzet Nt~~ihi beylerle lzmıtte 35, Çanakkalede 33 de· zede bir milimetre yağmur kayd- miştir. nen bi!direce.::;m 

edilen t 11 . 11 1 1 1 . k , . . d k recedır . olunmuştur. .. V4-H-w-t••m;ı'1ı1•~-----azıın te erı a oı: nr R M. asf•ına ı ııın ıştııl'k eyle ı • ) . -.P 

ı ı en sonra, "e.: · en uıı ·oııı:rnr a op ev emış ır. • b l "ı..i kabul ed'ld kt 1, ı ı<:r 1 • ._ k f 1 • 1 . ı· Orta Anadolu mıntakasında Bafra 24 (A.A - Bır kaç so D ~...,,..- (') ~A_ 
O.,rnil b f .. .M J" • Sıvas ve Yozgat suhuneti azamı gündür s>caklar una hcı hale ,, _jt_ 
Zad E *'Y, pro esor flneıııe~ı ı Uşafcta BJr Konser 29-30 derece arasındadır. Sıvasta l geldi. Bu sabah saat 11 de ha -.. 

e tem hev ve hukuk talebe U ı •14 AA) H lk · · 1 .. d 35 ·· t S"d" 
cenıi . : ~·\ ·• - \ · - " ev 1 nın ; 25 Yozgatta 24 tür. raret golge e , guneş e .. ır. 

yetı reiıı Lozan sulhuııun , . k ' 
h ' ' t;:ltı allar şııhosı m113ıkı kolu, en· • • 11 M • 

'r
6

u.!nkelmilel ehemmiye~.iııd~ıı V<' di s.tloııl.u ıııılu paıasız bir kon- Lehı•standa Sar"K ~ıı·sakını t inkıh\bındaki muessır ro- ktedı 
IUna . . ser verme r . 

. en babiı hıtabeler ırat ey- Mılli giirılin akşamına teaa 
ledıler. . . • ı ı ı a 

Saat 16 da batlıra? m~rasim :~~ e::~:~eı~:;~bka~Jı:eı :e~~~'kı~: Gscıli Gündüzlü Sıylaplı Almaııfar dı Kıbn; J T 8Rb· 
18 e kadar deryam ettı. 

8 Jınleyioiler çok neşeli bir geoe M d 1 Ed"I• ., ~·· t • M ? 
ge alkeTinde yapılan nıerasi~ ıreçırerek r,ec; vakıt meıununiyetlo irca B 8 ı ıyor yu \IOS enyor u 

1 . ee ıaat 21 de başlamıştır. Gu- 0 

••de b' k ı b ık H lk · ı ayrıhnı~lardır. VAR'10VA 2.t ( A A ) 1·on ·1 ra · ... >5( A.A) - Herlin-ır e a a ı a evı sa O· 'i , "* • ~ u 

nuna doJ<lnrmoş bnlunnyorda. Antalgada Merasim Viatül nehri Varşornda yavaş den g . INı haberlere inanmnk la 
Evnıa Gazi hazretleri Meo- Antalya 25 ( A.A) - Hal· yavRş a1çalmağa devam etmek zını gAJirse, mınta1rnvi miRRka 

ı· k d b L f · k h · Al nırnyarıın iştırak1 ihlimall~rı '" reisi •e Ha11vek"ıl pa11alara evin e u gece oz.an za erı tedır. Şımdi anoa ne rııı aş ığı 
1 

d b 
1 

b 
1 .. v v ha! ~ırH a ol akça et )lll rı un 

•rzı tazimatı nıiitezammın teller nin yıldönümü münasebetile her kısımları feyezan tehlikesine ma ıııak ıoııp edecektir. 
Çekilmesi alkışltula kabul edil. sınıf halkın ve münevverlerin iı- ruzdur. Buralarda biitön emoi· Jtesıııi menhadan alınan in
tniştir. tirakile tesit merasimi yapılmış yet tetbirlerine tevt'ssül ecJilwı~ tıbıı, Almanyanıo bilbuı,,a hıı-

latanhul Halkevi reisi imza· tır. Tes'it merasiminde milli za· tir. Bentlorin tahkimine g c"l ı.ıık nıiisavl\tı cıhetinden bazı 
•ile Gazi hazretlerine g<>uderihm ferin yüceliği ve inkılabın saf- gündüzlü göniillii takııulıu l ve ııntiyazlaı ırı miizakeresine karşı 
1•zim teli şudur: baları yadedilmiştir. askeri kıtaat ile çahşılmal:ın 1ıl'. göstı rdıgi muhalefeti kaydet 

Devlet Te belediye memurlıırı mektedlr. Aım,.nya, lngiltere.nin " • M • • B•tt• maaşlarının yüzde ikisi ile f a· muhaltıfet etmek ihtimali knv
~ongreDJD esaISI 1 1 kmei~z1 eedrdeı1err.e yardıma karar vor- vetli oıan bu iddiaıarıoın kaha· 

v lü hakkında hetbiodır. Gerek 

'f •• k hh H ti Alk o b'I y 1 bu sebepten, garek di,:ter her ur P.tura. ~sı ar.are e ış· tOmO l 'lrIS ·jj1j hangi bır st-bepıen dolayı şimd• 
) d - T b ki T ) d O ', Ahnaoyanıu menfi bir cevap an ı, Samımı e rı ~r op .~ 1 o· t ·ı· iL' y 1 u vermeıioe intizar edilmektedir. 

Oenevre, 25 (A.A) - Ana- de 1'ürklerın meo~elerının ve or D u ıl ~raıl v3r RMris 25 ( A . .A) - Harici· 
d~tn Ajansının bnıotıi ınubabi· medeoiyetl~rinin ilmi ve objektif BERLl.N, 24 r l A) _ A~· ye nazırı .M.. Bartu, Fransanın 
' 1ndeo: bir surette tetkiki ve bu buıua , 200~ Varşova sefirini kabul tıderek, 

manya yollarıodıı ,. nı ·n u Ş k L k ı kk d ·· B k ı d dai · • ar o arnoso ıa ıo a go· eynelmilel murıf konferan- ta me tep program arın a kilometrelik otomo ·il _, .111~1 es- rüşmoştür. 
••na İ•tı'rak edeıı p .. rı• talebe ma büyük bir ehemmiyet izafeıi d k "I · 1 la 

" .. " naaın a aıııaen o n li.. ı rın C I L••t•e 
~lifettıti Kadri lıeyio memlekft oldoğuuo bildirmiştir. ı1ayıaı dört olrnuştor. ener& 0 OY 
lıtniıin maarıfı hakkında ver- Morrbbasımızın raporunun Mllnihten döner 1c !' • Mna-
dıgi izahat alkışlarla karşılan· mRhiyett ve verdigl izahat fev. ıolinin mubafızlarm t lrn ıaan 
ırıı,~ bilhassa turıh vrı lit~an me- kallde takdir edilmiş ve Kadri dan Marlnelli ile Irıvr~oınln 
11

'
11

11 büyök alaka uyandırmış bey tebrik edilirken birçok mu· otomobilleri devrllmt t': Agır 
~e nınrahhuınıı~ bu ıki nokta rRhha.alar, ıizln büyük bir Ga- aoıette yaralanan hu iki zat 

Naoıi, 2{ ( A. A ) - Oen .. ı t1l 
Löıöy iki taraf' lı zatürreed n 
yatmaktadır. Dün kendisine iiıl 
kanfre şiring•ları yapılmıştır. 

AhTali 11bhiyeaiodt!ki Jyihk de 
vam etleoe~e benzemektediı. ::~rıne kE'nduıme tevcıh edilen zinlz var muhakkak Tiirkiyede haıtaneye kaldırılmıştl • 

atıere ccvaheo, tarıh mesaisi her ıtı\lıada çalışıyor. Keşki biz- ~ 
dottrndan dogroya tamRmen ilmi de de böyle bir dahi olsaydı ~ 
": ~hjektıf mahiyette hulundu~ı~ d~!or~art.h. Kongr~ mesai11ni bn- E HAM 
Y rıı tarılı tetkıklerinin gayesı guo ıkmal etmıştır. 

....... 1 Al Milli 
• Katllphane Slnemaaı 

birden takdim ediyor: 

Erzurumda 1 
~eri~'at Çok iyidir 
lı.rzurum, 24. (A.A) -- Vak

lıntl e Yağan hol yaı:twurlar ne
tıc ... d 

tını e hu sen(' Paei n ler ve 
l>aph,.ne, di~er senelere 11azaran 
ı " 

rıyat çok iyi ı;?Hrülmektt>clır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ZARiF 
Zarıt v6 Ki\bık aı~ara tab. 

laları çay takımları kahve fın
~Dları çiçeklik ve sürahiler en 
\cng fiatlarla Şeıusi Hakıkat 
'•uılQk 1tr1tiıincltıa 

Muilada 
Bir Ornıan Yanıyor 
M n~la, ~4 (A A) -:-:- M~rke

zin Doınuzıılaııı mevknodekı or· 
ıııaulartla, diirı yangın çıkmıştır. 
y ııngrnın söndiiriilınesıne çah
ı;ıılmaktaJır. 
·~ j • • 1 il ,,,.. .... c 

Kasten 
Bir Orman Yakmıt 

Deı?ı rmeoderenin Kesre kö· 
yünde Devlet ormanını taaten 
yakmakla suçla Ali ojtla .Ma· 
barrem hakkındaki tahkikat ey
rakı adliyeye ve oradan da hl• 
rtnoi möıtantiklite TerilmlşUr. 

2 büyük filim 

- Vakitsiz Baba 
Ghzide Fransız artisti FERNAND GRAVEY taraf andan 

temsil edilen Framıızca sözlü ve şarkılı büyük komedi. 

2 ·Gece Yarısı Kulübü 

-Seans Saatlan : 
Valtltal• Baba: ı Gece garw Kalllbll 

16,,5 - 19,15 - 21,4.5 1ö1so - ıs - 20,so 
P•rf8mbe ye cama ıs te bAtlar. 

. t> ' ~· • .~ 
.. t ..:.TI 

Türk - Ynnaı. IG:'avelesi . ..... , ................ , .... ,, •••••••••• .:ı . 
~illi> GıJ 1 

•• 
~:rcaktir 

l!:ta .u 25 (Husus") il a a s.:>nJrıda müddeti hitam b8 
lac:ak olan '_'.ır:, - Yt: l ı. :c"i'-• ınu. -:ı.1~ esin"n ahkamı Teşr· 
evvele kac~ar i~i ay n.r-.. ..-.t " '- unacaktır. Bıı hususta 
hükümtıt mutalı~katı~rrn. ti. 'raı .. 

4 
-·<l'r. l'on baharda Ya 

iktisat nazın Auha ay~ e.ecck i i ::n cket iktısadi münaae 
lerine daha vasi bir : .!; · ~ ... ; ve.- t,; ce • ..: c3ns ar ci.ı~ ı:inde yeni ti 
mukavelesi müzaker~ ve imza oh •. ! .... Cıl c~ır. 

Meşhur Der .. ~m, ~" iks 
Tarafımızdan Fransız Memkrlarma Teslim Edil~ 
lstanbul, 25 ( Hususi ) - Istanbul zabıt ısı tarafını'an b r 

evel tevkıf edilen colandırıcı Felıks Frens z memurlarına tea 
edilmiştir. Memualar dolandırıcıyı muhakeme ei:mek üzeae il 
saya gotürmüşlerdir. 

Odesa Kon:fı :osumuz 
HQyacJ -v Ka • 'lıçıılıktan 

n~ah!~ -,_ ey rzre ·ıi~·or 
IST AN3UL, 25 (Hususi) - O ..4 .. sa ~oı: .,fosumuz Ra'3f 

bey kaçak eşya get"rerek gümrükten geç:rme • e .... .,aLbns eyi 
curmi.~ l':ıtiS:lS ın ... hkemesıne ver:leceği::i Istanbul g6mr& 
müdü; u ';e- r; b~y lıeyamlhnda j5y e!!li~f r. 

VaJ11er AraE ~.-::~ T .... ~et! üller r. 

A~~ Tas- i ~ ··~ed"ldi 
Ankara 2:, ( A.A ) - U ,.r. z~ "'nberi yapılacağı söyle 

Valiler ara3ınd:ı. 1 .. i teLed ... ü. ere aıt 1 arnrn r.ıe .ı 11~tır. K 
name Reis ...... .n r l azretlerinin ta .. dıkm:ı :_.dıl~ ştır Yak 
değişiklikle• D ... d~r n ., t(?: iğ o n~acakbr. 

ı/ un tr' -r, ı ilf;i· ı!;ı[ar 
Banlt l~wr"'~l lasıeıı istiy 

i5-AN · ~ 25 ,- .. u.:; ıs!) - Yumurta ihracatçıları "Yam 

ihraç E:ır - derhal kurulmasını istemektedirler. Bumak 
yakın~', L , top'.a h Y"parak iktisat vekaleti nezdi 

t:>şeb '' : · :- "'·. · _ccl::k~ , · r. 

Ka~ıl t '.ı·;:i"sınm Temeli Atllac 
~iiı . ' ı'siiüf Pışa Hı Cllil ~J Bulı~ıa 

m t t' .. , t f' • 

, bu 'unaca .. Lı. 

Au;:;t• ... ) - lzmitte inıa edilecek Kigıt fa 
"· ilrmal edi'mittir. Temel atma mer 

ka arıaştanJmıtbr. Temel taııoı Baıv 
• c [JOımde ıktısat Vekili Celal bey de 



Sabite & Yeni Asır 
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HARiCi TELGRAP HABhRL1 
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Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

Mi Jetler Cemiyeti Bir Avusturqada 
Senede Ne işler Yaptı? qauBombala~ 
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1 b 
Bln4latan4a Geoe Yola Çıkmak Ve Pa
•po~t.us Ser'bestqe Se,.ahat lllemııuda. 

Fakat Ortada 
Hiçbir Dava 

Halledil .... iş 
Yoktur 

f il 

Vakıa bu da akla gelebllira~ ciddi ve feci bir dakikada dM 
ae Yamho o giin ,ehir i9inde boşbo1tMzhktao geri dorur run' 
gördüğll tel• naz~ran bu asker Dedi ki: 
kendileri i9ln değil, umumi fn. - Ah Ferit hey, kerRmeti
slbata dair b .. ka bir te1 i9in niz var ! Bir otele ~idip de gü
•lao"ğını ihtar etti. zerce karnımızı doyrırıııak, bir de 

ııp( k Fakat a1 erin önünden g99lp alA tı) kn çekıek rıe güzel olnr. 
r•le 
d ıt 

hı 

ıltmeğl Yambo mulabata ma· Çünkü bflnde a9lıga, oykosuzlo-
.,..tık b11lnaadı. . ga tahammül biraz k1'1dı. Sen 

Zira Blndi•taoda geoe yola ne denin Ahmet a~a7 
tı.) Jlkmat •e paeaportıa• Ürbestçe Ahmet ağa - Ben de öylt 
rle .. ,abat etmek memnuda. Şu derim haniya J. Hele altımizJa 

Oenevrf', 24. (AA)- Mılltıt · t·ılı •kı:uk eden teknik rne11ai lıü-
!!İ f.11\ cıtlılmişti r. Siyasi meRcıl.,loro 
aı t {~ ıllıı 1da 20 f\layısa kadnr 
ç. ı l r r> n P S f(llar anlatıfmat:t r dır 

Hoııl. r c ... oii io Kolomh ı v n, l .fo 
lıvytt ibt:ı : ( Lc lisc irı VI' Olınco 
lılıdıseleıi, .hlırnçu rı rnesolesi, 
Macar YngoslRv hndııt h:\dısf\ 

lerı ve 11ıhgycı t Danzı l. v · Sıurn 
ıçtimalnrı rzslı olunmaktadır. 

IJondrn iktısat ~onforıu1t1) 

mesRı&i netıcesınde Htibl\Z olu
nan lc:ırarlar ile bazı memlek#\t 
lcı ın mali tt<ntukatları busosundc 

Ge 
halde .. terlerin kendilerine ne- Minik gibi bir zırhlı oluuıa bir 
reden ı•Hp nereye gittiklerini tl\bur l.ngiliz Jtlktnini yuar ge-

iM oemiyeti lıeyetı nmomiyt·sı

nin ıon içtimaındanberı yRpılan 

işler hakkında kıitıbıomumı 1 ık 

senelık ilk uporunu vermiş ve 
rapor cemiyettE' azil olan bük O 
mfltler~ görıclerılmı~tır. Raporlla 
1933 lıırirıci teşrınıııde heyeti 
umumiyenin 79 nnco içtım~ 
devresinın nıhnyet huldııgu nıa

yıR 1934. tanlıine kadar Milh\tler 
Cemiyetinin yaptıgıişler i7.nh 
olnomaktadır. Rnporda fahdidı 

tes)ibRt konferansına mübım bir 
fasıl ayrılnuş ve tlyni d .. vrede 

yapılan işlere de husuili faıullar 
Ryrılıoıştır. 

ıetı 

~eJ 

.......... •raoak olarsa foyaları oıeydan;.ı çeriz. . 
9ıkmak muhakkaktı. Yambo - Otele gitmek teb-

Şu •1ıonıo•lata da Yambo likeoio en büyügiidiir. Otelci-
,are balda. Dedl ki: ler pasaportsuz hiçbir ecnebiyi 

- İhtimal ba .. ~r tehir kabul etmezler. Derhal hükd· 

Rus - Bulgar Arasında 
······································································~· - Baş 1 ara/ı 811inci Sahi/ede -

19tnde kol gesen ukerdirde i1- mete hı.her TerirJer. Sofya 24 ( A. A) _ Bulgar 
tlrahat inin bura1a koom11,t1'r. - V eaeeı&m. 

faikamın kabulünü rica ederim 
Komiser hazretleri. 11 

• Hariciye Nazın M Balotof ile 
B11 yolan ate tarafında ikinci Hakikaten yı\pacak bir •ey kn, ,. Sovyet Rusya Hariciye Komise 
41erecede olarak bir .nuı daha yoktu. Şimdi arkadaşlıu yese, 

Qın T-- ı- t k 1 k ri arasında aşağıdaki Telgraflar 

M. Litvinof şu cevabı ver· 
mişt'r: 

't'ardır. Haydı 0 1oıa aapalim da u nra ya a aaını aptırmışlar, 
d ki teati o'.unmuştur: 

oradan karaya nıkalım. ne e ece erlna, ne tarafa gide. 
arar • cekle ·o· bil ı · h ı M. Balotofun telgrafı: Ba reyi de arkad .. lar itti- rı ı emez ur a e gel-

Sovyet hükumeti ild memle 
kP.t arasında orta elçiler teatisi 
suretile Sovyet Rusya bile ş ı m· 
diden diplomasi münasebatı te· 
sis ıçın, Hulgar bükiimet• niıı 

vermiş olduğu kararı ihJağ eden 
telgrafnamenize memnuniyetle 
muttali olmuştur. 

e · ı d' "Son zamanlarda Istanbulda, 
ç takla kabnl ettiler. mış er ı. 
gön File dar bir ıakak göeterile- Epice bir zaman d.:ıba ıüküt. Sovyet Rusyanm lstanbuldakı 
L; or la geçti. Herkes keo<lı kendııine sabık sefiri M Suriç ile, Hulga 

rek yarım eag kumandaıı Teril- b' d"' ti ·· f k ristanın Ankara sefir'ı M. Anto· m d h .. .. ırşey uş nuyor, s at bi9 biri at. Hayvan er al 0 tarafa dondu. de kendi dii~ündügii şeyi kendi~ nof arasındakı ihzari mükaleme 

atın 

i rı 1 
lan 
kka 

Epioe bir Taktt yürüdükten ıi beğenmediğinden oaeydana ko- ler üzerine, es·ısen asırlardaııbe· 
ıoora bu eokagın da nih"yetine yamıyÖrdu. ri Rus milletini Bulgar milletine 
geldikleri ıaman öteki sokak gi· Bir aralık Haol dedi ki; bağhyan dostluğa sadık olan 
bi bunun c1a askerle 9eTrildiğini - Babamm ticarethanesine Bulgar hükümeti, şimıliden mü-

Sovyet hükümetinin kendi 
arzularına ~e iki memleketin ve 
sulh davasının menfaatlerine uy 

gördfller. gitsek'. tekabilen sefir izamı suretıie 
(lrol B h b 1 u al ittabi arkAd8'1arm htiyar mö yö DaJreympin Sovyet Rusya bükumetile mun 

gun o'an bu teklifi maalmemnu· 
niye kabu! etmekte o!duğunu 
bi!dırmekle mabzuzum Bu su alci hepıdni de hayrette bıraktı. Ba- Hindialanda bir çok yerlerde tazam diplomatik mtinascbat te 
retle iki memleket arasındaki 
dostluğun takviyesine ve iki 
memleketin ikhsadi ıiıünasebet· 

al dedi ki: ticarethaneleri oldngo gibi bora- sisine karar "ermiştir. 
- Bu ak,am Patoa oehrini da Patna fehrinde de vardı. Bu KatiyetJe kanüm ki bu su 

ba,tan ba'a ablokaya almışlar aklı hepsinden çok Yamho hl-- retle tesis edilecek olan müna 
·n11eliml. Bilemediğim bir şey ğendi: sehetler milletlerimiz arasındak' 

ldt\, ~arsa o da bu ablokanin biziıo - Ha, dedi, i .. te en iyisi hıı· dostlukları takviye edeceği gibi, 
!erinin inkişafına hadim olacağı 
fikrinize tamamile iştirak ede 
rim. Tekrımatı faikamm kabu 
ıünü r:ca ederim nazır hazret 
leri. 

1 , l9in olup olmadığıdır. dur. Ticarethane bizim kerıılı memleketlerimiz beynindeki ık-
~lal Hanri - Bize bu kadar ehem- yerimiııı:dir. Orada biı· yıl aaklıın- tısadi münasebetlerin inkişafına 
z" miyet Terllirse iftihar etmeliyjz. sak bizi kimse bnll\maz. da medar olacaktır. Tekrimatı 

Beş altı kişl için bir orduyu se- Raul - lyi amma bundan ----•.-ı-ca~ı..ııı••---
ı;,t ferber haline mi koyarlar! on, OD beş yıl evel daha çocuk- Sporcularımız Gidiyorlar 

Ahmet ağa - Ntj zannetti- ken bir defa gelmiştim. Şımdi 
lıvo - Baş tarafı buıncı sa/ııfede - lsıuda bir futbol maçı ıcıa olu 

- niz mösyö Lö Kont! Bir Türk gündüz bile arııyacak olsam bn 2 Ağasto tn Kliltür parkmdA nacaktır. 
için bir lugiliz ordusu çıkarsa- lamam. Türk giireşçileri ile Mo kova Mosk·ova, 24 (A A) - Sov-
lar eanki nok mu olurt Yambo - iz bulamazHanız ora 7 giirnşçileri karşıla~aoaklardır. 3 yet J)emiryol!arı ii"'erinılc ve 

Beryen - Fransızları da unut- ben bnluram. rd11 Ağn tostn Dıııamo tndında 'l'iirk l>ilbas ı~ uzak Şark hudntlarrn-

F 
ma be! Hani - Snlıl Yambo, sen ve Moskova futbol takımlar- da trnsat:ılnk Te tahripçilik cü-

Yawbo - Ha1>'ır, bi?.im inı"ıı bi:.ı:iıu işlerimizi benden iyi bi· d " " ~ arn ın a bil· maç yapılacaktır, rümleriııi tetkik eden Ali Malı· 
bu kadar külfet olamaz. Bu hal lirsin. Tıcıtrethanenin nerede ol- 5 Agu to ta Dınnmo stadının keme, birçok şimentlifol' knzala· 
mutılika bugiin Aehir iniııde !!Ör- doğu da elbet mal<ıuıundur. . .. .. 1 .. k 1 d ,., . k aga -. ~ .... yuzucu u. •ısııırn a .dır · ve rma seb~Myet veren şebakenirı 
diııtüm göriiltü üzerinedir. Am- Yambo ~asıl olmasın. , " Sovyet Uasya Rporcnları arasını VoraJi Kınzaen ile l\loskova 
ma ne olsa ben böyle vakıtsiz Annenizle kaç kere geldim. da yüzme ınii abnJrnları yapıl- garının depo 1\1.iidürii Kozlofn 
bir zamanda askerin o"nu"'nden Yamh., hemen fili çevirdi, S "b d oMk ve ayui giin Türk ve ov- ve üçü mu en is olmak ii7.ere 

r, 0 gaçip gitmeyi doğro bulmıyorom. Bir ıaat kıtdar yürüyerek birçok yet giircşçıleri de kiiltür parkın· diğer altı kişiyi idama mahkum 

km Vakıa bu miitaı~.. yerı' nde dar, eğri bü&rtt yollarıı, cadde- d b k f k 1 k . D ' ~.. t:t a ir 1 ınci <le a arşı aşııca - etmiı;;tır. ıtter maznunlar on 

M. idi. BaAka türlü yapılaoak bı' r lere gırip çıktıktan sonra niha- h 
Y lardır. 7 Ağustosta 1.'iil'ldye ve seneye ve mn telif hapis ceza-

tetblr de yokta. yet Fıferlerioi kırmızı tuğlscbo bk A Sovyet Uusya mubtelitleri SrR· !arına ına uru olmuşlnrclır. 
ak FiU durdurup müzakereye yapılmı~ büyiik bir bina önün- ....................................................................................... . 

e ed başıadııar. de aurdurdo. !(Z7...a;or-~~ Viyanada 
ıdry Her biri bir şey R<iyledi. Fa. Raol - Batı, i~te hahamıc T aleba Yeblenna aı·r ... an y..ı.;.z ..,..ı.,ı 
1 
.. ,, kat eöyleneo aö~lerin hin ?liri ticarethanesi bnrasıdır. Şimdi 1 1 d ,.. T I& ,.. .. • .. a·· d ki ıa· d Ik veya orta mektep er 6 Tev"-ı·f Edı·ldi 

d gor ıım e a ıma ge ı, tanı ıw a 
dıyo para etmes i. okoyan ve her hangi bır 

Hatta bir aralık·. - Sonu Var - dMsten geri kalmış çooukla-

Keşke uklandıgımız yerden Bankı Mu"'du·rıerı' rl\ ders verilir ve imtihana 
çıkmRsaydılr... ihtimal ki bizim yeti tirilir. 

karargıibımız abloka edilmezdi.. Amerikaya Döndüler Terfii sınıf etmiş talebe 
Söıleri de ıöylendi. Ve bu .Nevyork, 2~ (A.A) _ lngil- ler yeni sene derslerine ha· 

.Ozii ret i9fn de elde kovyetli tere Bı'°kası Müdlirii M. Mont- zırlanır. Muallim derslerini 
f bir delil bulunamadı. gü Normırn ve Amerikan Han evlerde nrir. lstiyeolerin 

.Nıhayet Raul dedi ki: kası Miidürü M. Harison Avrn gazetemiz idare müdüriyeti-

Viyana, 24 (A.A) - Zabıta 
müfrit sosyalist Vt) komünistler· 
den bir kaç yüz kişi tevkif et
miştir. Bunlar muavin polislerin 
muhafazası altında lıiiyük hir 
mektept~pte hapis olunacaklar
dır. 

Suyun Temiz Olduğu 
Anlaşıldı - Sabahı borada edecek de- padan horaya beraber gelmiş· rrn müracaatları. 1 5 

7.Z.ımrJ~..zzıt21tıtl'YI 1"1 Hl tiliz ya' Hem ıabab olmağa da !erdir. Rurnavada vakti le Viteller 

çok vaku kalmadı. Eğer şafak 1.--... ------··••I Kirahk Hane aile!i tarafından Havuzbaşı yu-
lı atar da biz de buralarda görü- SoJandİn lkiçeşmelikte şadırvan yanııı kanlarına getirilen soyan bir 

Du. r•ek o zaman kendi kendı'mı' k Ş 'f Al k d 10 kaç ay evel yapılan moayeııe-.. O ı•• da ·i erı i so ağın a 
.l hu"k""'met• teı)ı"m etmekten zona or 1 h k 1 k S k ' sinde istimale Salih olmadıgı u v ııumara ı ane ·ira ı tır. e ·ız tespit edilmi~ ve eu yolJarı Be 

Oibaşka çar.,miz kalmaz. Dökülen açları yeuiden odaın rreniş habçesi daimi Osman 
o lediyece tahrip ettirilmişti. Son 

Ferit - Ben diyorom ki, }'a çıkartır. 8a9ların ilUkülme. aı?ı. euyn vardır. Te~,kılfıtı iki f ... de a sayun membaın<lrm alınan 
Liri.. burada bırak lım da mesine, kepeklerin izalesine d . . bt ·ıa·d K , b 

L-!. .... >.B11.a.,.1.111u.z..-.:ı~uu.'1&.--ııı.a.· ııı....~ .-..-ua-:LA-J~ ........ ..au~~.mmal · ı . ..uuı.u:...-. ... ",.,..Yl&.r_ı ..... ·. ~~~ Y 1 ~~-~.-e ... ~ .... ı L<' _ • ___.· "'-'-a ... ı_a ... a_·__. o ü mu nelerin ta h 1 ili o tl e pi e 11 g in 

lsviçrede 
Diktatörü 

Yap lan 11 
Harels:et« 

Londra 24 ( A . A ) - Deyli kiline A 
HeraJd gazetesi, Avusturyay& yetinin 
mühim mik~arda ı&evaddı infila- fer yap 
kiye kaçırmağa teşebbüs eden bir kerr 
Alman milli sosyalistlerinden bir verecek1 
gurubu lsviçre zabıtaeınca tevkif çok sıkı 
edilmiş o~masına büyük hir ehem kında B 
miyet vermektedir. hir pra 

lşçi farkasııiın gazelesi diyor sunda di 
ki, bu gurubun tevkifi Avusturya bulunm 
arazisinde yapılan tethiş hare- Fakat 
ketler'nin ye N~zi propsf:anda yetine 
lnrınm Almanrc.<l~n gc'cl "ğ; i bir tedir 
defa d .. b.a oıiaya koyacak ve Cenevre 
ayni z.E.m~naa Avusturya liaşve· sürerek 

-~~._ 

vaf ıa Vekili 
•oca ctcıa a~·nr••••• ....... ••••••••• 

- Baş ıarnfı lmmcı sahi/t((C - meseıeyı 
ın.ış~ul o ı uşlardı r. şekilde, 

Nafıa Vekilimizin B(iyanntı halletme 
Ali boytondi diin kendıA i ni lzmiı 

ziyaret eden bir mnbarıirimi- Devir al 
zin tonhtelif suallerine cevaben tün nafi 
şn izahatı Termitl.,rdir: tetkik e ' 

- Devlet Demiryolları 1~
letme Umum Müdürü lbrnbim Veki l 
J(emal bey Te ten miimeseilleri eden zov: 
beralıerim<le oldııJ:ta halde satın 
alınarak Devlet VemiryollRrına 

ilhak edilen hattın heyeti nmn 
miyesirıi bir defa da yakmdan 
gözden geçirerek yapmakta ol
dnğnmuz tanzlm ve ıslah ~şltt

rini isnl>et ettirebilmek gayesıle 

lzmire geldim. Ayni zamanda 
hütiio hatlarda tecriihe etmekte 
oldugamnı y6'oi tarife u ul· 
lerıni lzmirde, geçtiğimiz 
•e geçeceğimiz yerlerde ne k:ı

clal' isabetle tatbik edilmekte 
olduğunu tetkik ediyorn~ ve 
edeceğiz. 

Miihim olarak teliikki etti
ğimiz ışlerden birisi de İzmir. 
Afyon ve İzmir - Bandırnrn yol
cu trenlerinin kompo.lisyoounu 
en yakın bir zamanda daha iyi 
ve dalıa rnhat vagoalarlı' tebdil 
etmek keyf ıretidir. 

Elektrik 1 arifesi 
Elektriğin kilovatı 20,5 ku

ruştan 19 kuruşa indirılmiştir. 

Y akmcla keyfiyet V ekrdetten 
şirkete teblı~ olunacaktır. Bn 
tenziJr\t fiat endeksine istinat 
ettiren bir komisyonun karnrıdır. 

Elektrik kilovatının 19 ku 
rıışa dü, me i dolayısile elektrik 
vtt amele iioretlue iRtinat eden 
tramvay tarifesinde llalıi yiizde 
10 nhıbetinde bir tene1,ziil olma
sı zaruridir. 

Su Şirketi Aesapları 
80 şirketinin senelerden beri 

bakılmamış olan işlerini bir ko 
misyonomuz tetkik etmektedir. 

Moharririmiz Vekil beyefendi 
iktisadi bir ehemmiyeti haiz bu 
lunan İzmir. İstanbul yolcnlu
gonun kısaltılmaın için bazı ted
birler alınıp alınmıyaoağını ı:ıor 

maaı üzerine ıniişarünileyb: 
- !1~vet, t zmı r • 1 !ôil&.n bul şi

mendifer vo deniz yolcnlogunnn 
hallt<dilmesi ~izam bır m~sele 

olduğa lianaatinfl vardık. Bu 

ıımnm ır: 

cer miid 
diirii N ı 

heyet f 
Haydarp 
R"yri, 
fzzet, 
Surori 
mnrlnrdı 

Vekil 
zevat h 
giin zarf 
caklnrılı 

Ali 
AFY 

Vekili 
umum 
erkanı 

mize gel 
messiller' 
heyet t 
donda, 1 
fından is 
askeri b 
lamlanmı 

Ali b 
kam lan, 
sını, bele 
retini ka 
de diki 
hazırlanm 
yapılacak 

istasyonla 
difer tar 
yaçları te 

Bütü 
şebekesı 

hir ve k~ 
gelebilm 
tatbik e 
) apılması 

Öğle 
isi beyin 
bir müd 
saat: 16 
uğurlayıcı 

zahürleri 
ket etmi 

Şehir Gazinos 

Gece Eğlen 
4 A w t t • •• •• k ! gus os cum~r esı gunu a şamı sa 

zinosunda mükemmel bir gece eğlencesi 
Bu eğlenceyi memleketin Türk ve e 

doktor, avukat ve bankacılarından mü 
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r !~!I ıı ııı ı'm ıw. ıı ~il " ı'ı flıl1Q,~~ ID ıı '"" llij,llll ınm@ı m~ ı~ ııı sa.ı~ıı ı ı~ıı ·ınıı'ı rnıuıııı~ı ıır.oüı ~ ıı. ı 'ıu ~lli'1flH~ ı'ı ı IHll pı~ıı .. ~ı ı et ı n ~ ı 

Haf ta~!k Piyasa Vaz;yet; 
=z 
12-

0\1 ~, ınnını@11 ıı ıı· ~ rı ~r ır.·:mıı~1ıım. mı~~ n ı~~ ı· ........ 
c - Hızdaki Almırn milli :1.ıurı11nlardn kurulan en devamlı 

g 18Yalist ı · 
18 erı memleketimizin Lir hiikfimet şekli oldu~onu tecriibe 

e ınını bizı1eıı ı·lıp A lmanyRya 1 .. ·' 1 ' rtııek . . • ı e o,:?renildit?i uoJ?ru mo< nı • 

Borsa Satışlarında Hafif Bir Kımıldama Var 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Buğday, Akdarı, Palamut Satışları Hararetli Olmuştur. Yeni 
Arzına intizar Ediliyor 

u ıst~dıler. Hiz de onları c - Ne dem~k ıeıiyorsonnzt> 
p;llfık D 

ık · ernokrasi karşısına c - M.,selı\ H.mıya hüyiik 
an ve \ · 

t' Hr yumruk indirmek darbeler geçir<li. AQhk, dahili 
'Yen he b' 
rb r ır serserivi cezasız harpler, kaybedilen bir müda- Son haftSL ~ıufrncla piyasa- Pam11k Anopa fiatlarıoın müHit ol- 9 

iL 
8.•t bırakmak d ıt ' ld . T h b 1 b b' d . h' ·ıı ti d h ft 11. 

Üzüm Ve ,incirin Satışa 
98,5 
79 

9 
"'" b" eoı ır. e - " 6 ar ı ve ı~er ır mı e e mı~ a geçen a ayn nisbetle Son hafta içinde İzmir bor1a maması haaebile Zeytinyagı üze- 10 10,50 

9,875 
11,50 

Ji• iloadele ır andı, dernolrraei de yapılan bir harbi hatırlatmak hdif bir kMımıldanma eseri gö sındı\ satılmı, olan pamuk mıktar rine ihracat işi yaptlmamakta- Yekftn 6ii9 
1 alnl .

1 
etmek mecbnrivetind6 istiyorum.> rüJmiiştor. enim icabı mevoat yalnız 29 balyeden ibaret olaop dır. Bazı dahili itler iıtiana Bun<lan bir hafta en•elkl 

• 
1
1 ir.> · d d 1 k h f k' Heneı sözlerimi tas ikan: orgunu geven a ta ı neşri· bn pamuk 37,5 kuruştan mua- edildiği takdirde Zeytinyağı pi· borsa çekirdekıiz üzüm iıtleri 

.. ,•
1
.
1

- Ya mnharehe olnrsıt7, c - Evet, dedi. Fakat Rııa- yatımızda arzeyledi,ıimiz gibi meJ., ırörmü•tür. yaaaıına dorgao nazarile bakı~ d " nı "' -. aşa~ı a göıterileu şekilde oere-
e. •raı: e Ounıbor reisi ı;ıu cenbı y3 lıükftmetinde en mühim olan tedrict-n zail olmağa ba,ıamıştır. Geçen hafta kilosu 87 kuru• labilir. .. ,. -. yan eylemişti: 
kf l)ey inkişatıdır.Rogün artık hari9": Bu durgunJoğnn bilhaHa çe- tan 470 bı&l1a Borsa birinci Ye incir Şekerli 
ek et~-Mabarelıe olacağını :r.an- tl" komünizmden bahsedilmiyor. kirdekıiz iizüm mahıulüoön pi- kitoıu 35 kuruştan 5 h"lya BurH Son hafta içinde piya1ada 

. lllek •nı. Helki hir tarafta harhtH· Sovyet idaresine karşı bA11ıl olan ya~aya arz ıle berah~r tamamen ikinci pamuk alltışı olmuş ve incir üzerine muamele olmamış : ~o. 
57,5 6,5 7,26 
39 8 8,ö 

d 
lrzaıo vard H 1 korku ortadan kalkmı•tır. Dik- ısaıl olaoağı kanı&atı umumidir. geven senenin bo haftaımda 1685 H borsaya hinbir ıatı" te19il 7 e ar Old ır. arpço usan- v U .. ·1 •. t ıt'\ l' h • y > 

it· bet... 0tunu bilirim. Fakat har- tatörlüklerden murat ettiAim 'ey zum . 1 .e muş e,,ı ıcar~t a ~ balya Borsa birinci pamuk 37 83 ettirılmemi,tir. 8 

00 00 00 
37 10 10 
29 .... ek . . nelerde barız hazırlık faRlıyet. k f. • Eıaeen pıyAHmızda mal kal- > 

i• 'ede' ıç .. ın lazım olan para ne- işte bodur. Onlar inkişaf ediyor- 1 i .. .. k i . 'b oroş ıatle ıatılmıştı. 
D er gorunme t.e ve n~ı~ 1 r•. • Son hafta amok Jtlerinde mamı•tır. 1983 ıeoeıinde incir Yekftn k• a.. . ıınyaııın her tarafında lar. İşte inkiş"f ettiklerinden do- oat9ıları da ı•letme ttı lçın _ . P .. .• .. v 

10,5 10,6 

162 5 
-y 1D•anı T m b•ua bı ] 1t lok gorulm mabıolünön idrakinden bo ta· Ge9en aenenin bu hafta1ında 

d ket ,.,
1 

"r ur. Hangi memle· layı iddia ediyorum kt şayet IAzımf:?elen tedbirleri almakta- ı··R " r' nr,,uo oş-
~ tla"" Orıı" olıan harp için !Azım öniimüadeki beş ıEJne zarfında dırlar. · ur. rihe kadar borsada ceman yekftn bor•ada cereyan eden çekftdek-

0rd 1.1 h • . t . . Alikadarları nezdinde icra 200,000 çaval incir moaweleıi ılz ü11üm 1atıtları bervechi ati lr oyu naaıl beeliyebilir? , harp çıkmazaa ho müddet zar- non afta içınde zmır hoa-
c "~r eyledi1timiz tahkikata gör., bu teır.il ettırilmi•tir. Bütün mev- ıurettft ttııpit edllmltti 

•eııg· .ıı. • npa 1914 te o kadar fında Alm"nyadaki milli gaye- ret ve zahire bouaeında mua- "" • v • ın . 11ene pamuk ekiliş vaziyeh mü- ıim sarfında inoir fiatleri 3,92 10,53 10,1' 8 
ınıydi', Itır Ye düşünceler, hıarbio büı- mele görmtt, olan belli başlı S'"ittı'r. ld d • - T .. rak zamamn a yaR- 21 186 kuruş uaııoda tttmevyö9 10,92 10,92 u~ 

~01. abii bngiine niıpetle bötiin önünü alaoak hir ıorette ihracat eşyası hakkında edindi . 
il Zen . mor Y"ğmadıgı takdirde geçen etmiş Ye borda mallar 3,12. o,85 11,(1 11,115 181 

•ıYl!letidgı·ındd~· · Sukut ederı para tahaTYöl etmiş olRcaktır.> ğimidz. malfi.matı karileriwize aen~ye niıpetle Jyi ve bol kuruş araımda ıatılmıştı. 11,70 .ıııt,5 136 

6 
7 
8 

d dA{i ·· ·· A "k c - Be• aene '1arfında Al- arze ıyoruz: aı, ,. nunuz. merı a v mahsul idrak edileceği Ye lnoir iıtih1al mıntakaların- 12,48 11,895 711 
d11 tiıu:1~ gözüoü~ün önüne getl- manya tamam"n ıiJAhlaomı' Arpa: yine zeriyat sahalarına Te dan bu haftR zarfında da alınan 13,21 12,87 '1 

'den er h"lde harp j9iD icap olacak mıdırh Geçen Ye eYvelki haftalara nr edılen HbaJarın verim ka haberler pek müsait olup Yekftn 505 

9 
10 
11 

ı• b,,. Paranın meycot olmamaeı c-Buna o kadar kat't na- nazaran bu hafta içinde oldukça billyetine ~öre d~ ahnaoak mab . al&kadarlarıoın merunuoiyetini Yukarıda i'aretli rakkamla· 
fı· p ' 1eyhioe 9ıkao bir delildir.> zarla bllkmamak JAzımdır.> fazla miktarcla Arpa moamel .. ıi sulün 80 - 40 bin balya radde- calip bulunmaktadır. rı~ tetkikiodflo de anla~ılacafı 
pi hin; Oiirnbar reiıinio harp aley- Hariciye nazırı bn meaalede olmuştur. Hafta eatışı miktara sinde oJacagı kuyntle tahmin ilk tnrfanda mahsullerin ya- üzere ıon haha aatışlarıoda mey-

' göste d 1t' b b" k "bti ati b k t d' d F k t l'96 çuvaldır. Bn mıktar yerli edı' lmekt""dı'r. k 1 d · d l · · · l tt •tt• . r ı~ı ıe ep ır ana· ı y ı are f\ e ıyor o. a a A 2 25 il 2 625 k " ın gün er e pıyasaya arze ı e. ıımın geçmı' o maeına ra8 mea 
"" ıb rpa , e , oroş ara• G . t b 1 d"I . "e'- aret ziyade bir iimitti. bir preYenlif muharebeye girişi- d t 1 t eçen ıene 11 1 88 e 1 mı' cetti kuvYetle tahmin edilmekte fazlacatlır. 

'i ll:oıı . sın a 118 ı mış ır. 1 k h 
•' •kt t .0 Takya hakiki ümitlerini lecegine ihtımal Termiyordo. B d A' , . o ao pamu miktarı ıon esap- bolnomıtıına binaen incir ibra- Haft• bidayefü:ıırinde fiatle... 

e tı~i m k t ı b ı k Müttefik memleketlerdeki mil- lnAmrpeyaao
2 

a
5 

k ıgat oeT 1 90 lara nazaran 25 hın balyRyı te· oatçıları tıuafından hazırlık ted- bir hafta eyvelki •aziyetleri~ 
t•dır n aye e ere aş ama • çnYa ' uruş an moa-
•l•ı .. · fi itlerin meydana çıkma- Jetlerin ona manen hazır olma- 1 o··rmu··Aıt·· G h ft cavüz etmemiştir. birleri alınmı11t1r. muhafaza etmiş iAedtt 2117/93~ 

., " b .. . me e g v ır. ~çeo a a p k . · d'l'k d Aı 
tlin zu ur eden me11elelerin hü- dıklarını, oyle hır harl>ın mevzun 244 . 2,05 araıunda muhtelif fıat amu pıyaaaaı şım 1 1 ar- r11uon tarihinde çekirdeksiz üzüm fiat. 

4Tro b b 1 1 gun olm"kla beraber fiyatlarda Son hafta ı'nı"nde horsada mo ile ln . payı a1Akadar eltiğini a so amıyacr.gını, ya nız miit- larla 128 ço•al yerli Arpa ıooa- y - leri Boreada alAkadar)arınoa aşa· 
•an gıltere11in ve ne de Frao· tefik deTl6tlerin dRba kuvvetli melesi olmuştu. tam bir iıtikrar meYcot oldu~u amele görmüş olan afyon mik- ğıdaki şekilde tetlpit edilmiş Te 

ın künUk b k söylenmektedir. tarı 758 kilodan ibaret olup 
tına Y deyletlerio iukıra· ir cephe teş il etmeleri Hlzım Geçen ıenenin bo baftaaında bu fiatler piyasa flati olarak 

ri• koeı tazı olatnıyacaklarrnı Qe- geleceA"ini ıöyliiyorda. İzmir borsaemdl\ muamele gör- Palamut kiloıu 54.6 kuru' fiyatla moa- kabul edilmiştir. 
0 'ak Oiimhorreiıi billJyor. Bene! Almanya ile L~hiatan ınii• olan yerli Arpa miktarı Geçen hafta ortalarına kadar mele görmüştür. H f p· 
'1. v dorguııloJlon:ıı mohafaz etmiA Bo muamele tüccar araııncla a t". ıKya&asl rı• 

e· ar.arik ıouunda dedi ki: anlaşmalarını Çekoılo•akya için 4.674. çuval olup fiatlari 2,635ile v Nomara Kılo ora• 
• olırn palamut piyHaeı son haf ta pılmı• olup nyoAturnou mad -. 

h'ır - Biiti.in sulh taraftarlarını bir tehlike addetmiyor, mtittefık 2,7S koro' arasında bolunmnştu. ya v v • ti 6 
.... Şa he& ba na .. aran son hafta t9tnde kısmen harıuet göfltermlş dtıler iobiearile alakadar değildir. 7 7 kı da "'•ııya getirmek i9in elimiz· devletlerin uzun zaman araları " '· 2 "" m m l l . de e en haf toya ve 417/93' tarihinde borsaya Geçen haf ta inhisar idıuesin- 8 8 

iiÇ .... , .• geldiği kadar 9ah•ıyoruz. ar.ılamı'-·acaıtını eöyliiyordu. A vn! ua e e erın g 9 ~ ~ ıını h v • J ~ nishetle miktar ve fiat nokta- muhtelif nevilerden 8825 9uval ce muhtelif dereoelerdtt morfini 9 9 
a· h, &zır olmamız lAzımdır, turyanm da milli ıosyalizme palamnt satışı muameleleri tea· hav'ı 4199,1.2 kılo afyon müba- 10 10 

Ilı y ı · sından bir tereHu görülmüş ise 
tı• " nız ordumuzla degil! Ka· kapılmuındırn korkmuyor, A vns- b h f 9il ettirilmiştir. yaa edilmı11 idi. 11 12 q•tleri . . . . <le geçen 13enenin u a tMı v 2 l4. 
~n . ınızle de hazır olmalıyız. torya meaeleıının hır Avrupa muamelelerinden fiat ve miktar Hafta ınuameleleri berveçhi Geçen senenin bu haftl\sında 1 

i• naaı~ti.hlrn olan şey bndor. Ka- me&61esi oldoıtnno ileri siirüyordo. cihetinden düşkiin bulanmnştar. atidir. İzmir borsasına ekt1trismo ne- 'feapit edilnıi~ ohın bu fiyat. 

ar 0nuı < Sulh! > tür. • Çekoılovakyanın Fransa, Ro- B k · Finh vı"nden 819 kilo afyon satıAt lara göre son haf ta fiyatları usene arpal i d rn me ıv11t- v 
i• tin· rta Anupanın en zeki ha- manya ve YngosslavyR ile kRr· d f k d d Nev'i Kental Ae. Aza. 663 karo~ fiyatla teaçil ettiril- geçen haf ta fiyRtlarına nazaran 

vıyf\ mtn lıen. gbeçledn hal taya R f\r. ur- Tırn .. k 2003 316,87:; 370,0 
1- r·ın nazırı oları Beııee'rn f ik- •ıhkh mukavelt\leri vardır. Kil· ... u miı:ıti. düı:ıkün olarak kahal eıliJmekte-6 h v gun ır a e o an arp!\ pıynsa.. 

2221 
v " 

ii tıı.b akılacak olarsa, yakın is- ~iik itil!lfın eu kiiçük ve fakat d lı f · • d k " "k Kah" 204,25 263,25 Mamııf ib dün borsaya talik dir. Bijaffen geçen lınf taki piyHa 
I{ ald sın a son a ta ıçın tj ·uçu R~f" 2096 175,5 195 .. 

ir ~Q 6 Avrupıuıın muharnbeden en ıniikenınıel sn rette teslih ve bir hıueket gfüiilmüştür. Alıcı- Yekı~ 
6320 

edilen bir ilfindao inbisarın mu- vaziyetine ınüteclair ne,riyatı 

11 ln:~tılmak için yiizde elli şansı teçhiz edilmiş ordnsuua malik- larm vaziyetlerinden ıniibnyea· 
6 

n lıafta .. 
1 

bayaata başhyncağına binaen şe· mızt.la dıi ıırzettiğimiz gibi yeni 
a· ~l\tf ır vo bn önümüzdeki beş sene tir, meı kezi A vrupanın en lıiiyiik tın gelecek haftalar i9inde bil- eçe~ ı9ını e Borsaya raiti öj?renm~k istiyenlerin mu mahımlüo piyasaya arzından ev· 

ltıdn h ı ı ı · ·· h· t f h ' k 1 Sk d t k b d lt' • ı · dır.ı edı'l aşagıdakı muamoleler tesoil et- 1 d .. ) " l ·· t k h k ' k" b' · e )lir " arp o llll\ZSa artı' ıı9 mu ımına ıı rı a ı o ım o a rare es e eoebı ıs ı a - ayyen saat :ır a muracaatı uza- ve mus e ar ve n ı ·ı ır pı-

))%aınan olmıyacaktır. Qekoılovakyad1'dır. Nıhayet Qe- mektedir. tirUmişti. 07 33115 356 
mn anlaşılmış olduğundan inlıi- yasa tesisi imkan ızdır. 

e Bakla Tı rnnk ü 1 
l?.I tnek ki Oomhur reısi para- koslovakyanın Bonesi vıullır. Kabı' 94 273 ~73 sann y~ni mtibayaatınn intizo.· Bu lınita. içinde zmir bor-

a· 1'
1
' •k Yiizünden huı) olınıyaca- Sulhun mulıafaznsı noktui naza- Son hafttl içınde bakla pıya- Uefiiz oü 195 195 ren ı:ıimdilik piyasa hakkında sasına senenin ilk çekirdeks iz 

~ ııı .. h ·; 
?.ır, ~Yleı kcn onun hariciye na- rından Bonos orduaan tlaba bü· sasında mahsus bir terakki n- Yek\tn 757 bil' fikir dermeyan edilememekte üzüm mabsuli.i olmak üzere Me-
OJrıı u arı Bones harp olmak ve yiık bir kıymeti haizdir. ~Fakat sule gelmi .. tir. Handan bir sene evnl ayni dir. neınenden bir çuval mal getıril-

ı· t~ acnak ihtimalleri müsavi de- o Benes ele ırnllıon şansını yüz- Hafta satışı lO,SOS çuvaldır. hafta içinde Borsaya kaydettiri- Çekirdeksiz Üzüm miş vo borsa hoyoti miimeyyize-
i~ <ıerdedır aiyor. tle elli nispet111de göriiyor. Bo miktar sırn malı bakla len palamut satışları ıı~ağıda 1983 senesinde çekirdeksiz eiııce yapılan mnayeuesinde te· 
1' ~ ıı,·aret' · · · Vakıt - ç:._.'onıı var - 3 ,375 - 4 kum~ arasında fiatlerle ·· l kt d' ·ık · t ı· k 1 · ld ... 1 1 · ıne gıttJıtını zaman godteri me e ır. üzı'imün ı pıyasayıı arzı al' · ·emmü etmıs o TI!.!U an a~ı a· 

ıll ene8 b' " • •.. satılmıştır. • · · ,. 

e 

• 
' 

''Yaet ır saat sonra yine . bir 8 . • tf l Bu meyımda fop kaydile ve Tırnak 13 4.80 ~~~ binden 2417/1934: akşamma ka- rak borsa idare:ııuoe de 193' 
2ar oa::radhate çıkacaktı. lnti- ımayeıe a bu ay zarfında te111im ş&rtile ~::~z 1: ~gg 200 dar İzmir borsa&toda Ratıhp res senesinin ilk çekirdeksiz iizüınü 
birçok ın a Oeneraller v., da:1ha Tertip Edilen .'Eğ· 30,000 kilo bakla 3,475 kuruş men kayıt Te tescil ettil'ilmi~ olarak kalml edilmiştir. 
l<at ııe::1a;nlı\l' uekliyordn. .il a· len ti Bu Akşamdır fiatle muamele görmü~tür. Yekun 29 olan çekirdeksiz iizüm miktarı l~bo malın müstahsili olan 

~ Geçen hatta 6821 9uval ha· Son hafta Palamut işleri hi9 beheri 1.l2 kilo itibarı sik- kıymetli bsgcımızm mutat o!do-
diy - nalın çok vaktim var!• Himayeietfal cemiyetinin ter- zır mal 3,125 _ 3,375 ve 2100 te intizar edilmiyan bir bara- Jetle 365,049 çuval ve beheri gu veçhi le borsa idarflsiıı.,e mü-
tllp:r:ıc Yarım saat zarfında AV· tip eylediği gece eğlence~i _bu çnval v~deli mal da 3,3126 - retle ge9miştir. Fiatler de eski 57 kilo itibari eikletle 33s4 tor- nasip bir miik{lfat ile taltif edi-
fikrin~n istikbali hnkkınd:ıki ~k~a.m yapılacak~ır. E~lenhye 3,375 koroş arasında satılmıştır. fiatlertı nHaran calibl nazar bir badan ibarettir. leoe~i tabiidir. 

• ı b~~" bıılR " etti: •ıtırak edeceklerı hususı vapur· Geçen senenin bu haftasında değişiklik görülememiştir. Bu müddet ~arhnda heber Umumt Piyasa Vazlqetl: 
lle~ ,:; 1 ~vet, şanlar miiııavidir. far lnciraltına götürecektir. Bu- 3,51 kuruş fiaUa 1305 çuval ha- AIAkadarların tahminlerine kiloımnan aagari fiatı 5 TC aza- H laAsa• Bagctay piyaaaıu 
oıı · e ık hir deni gözümi.in nun ıçıu lnciraltında alınacak zır mal alım ve satımı olmo•tu. h d m·ı flatı 2s,•<> kuruı:ı ol 0 rak te11· U • noı·maldı'r. Fi-ıı06 . . v göre b"Ji azır a palamut piya- ~" "' n 

lıy<l getırıyoı uın. Demek ıı· tedbirleri tesbit etmek üzere llaftalarfian beri tereffüe me- easında görülmüş olan Ani hara- pit edilmi4 bulunmaktadır. 
l;i.ir:ı•ııu ki, şimdi Alm"oya'da jandarma bölük kumandanı Fahri yal bir vazizet arzedeo bakla ret bazı ibraoatçıların almış ol- Evelki sene rekoltesinin ipti· 

ati er 3,25 ile ,1 kura~ arııaıo<la 

muamele görmektedir. 

hali 
611 

fl7.!ltni milli gerkinlik beyle daha bazı zevat mahalline piyasaeı son haftada yine bu hR· dukları yeni ıipadşlerden neş'et 
ibti heş ene devam l\derse harp giderek tetkikat yapmışlardır. lini muhafaza etmiş ve 24/71934 eylemektedir. Sipariş yekftnlarl-

;a1ı artını, olacaktır. Eglentiye şehrimizde bulun· tarihinde satılan 2193 <,ıuval ma-

lat·· ıtkat tiiyasi tarih Te dik· makta olan Nafia vekili Ali bey im kaffesi 4 kuruş Ü?.erinden 
0 rler t . 1 • d d d'J . t' muamele görmü,tür. g

6 
. Rrı ıı lıu azami milli e avet e ı mış ır. 

katdgaın!ıktenn aglebi ihtimal bu lllaarit Velıaleti Bakla piyasaaı halen aıcak 
r ve iştahlıdır. lzmire gelen mal-

Y11(1._. • t'.ıun miidclet deTRm etmi- lıtanboldl\ .M11.rpuççolarda bo- lar kAmilen satılmakta olop pi· 
!tını hiz .. i B. d d .. ... d lNruıd. .. ..e oğret yor. ır e yacı han altın ıl ~u. numnra a ya1ada satıcılar elinde gayet ciiı'i 

bır . lı~n gıbi her diktatörliik satış merkezi bulunan resimli miktar mal bulandolto tahmin 
1nki f ~ 

eQıi . şa devri geçıriyor. Ben mektep defterlerinin kaplarında- edilmektedir. 
llıııı k. b 

ta .. 1 nndııa beş sene eon- ki 1.'iirk tarıhiue ait yazılar, Hakla piyasıHmın ikfüıap ey-
ı.. go reoo~ı · ·· °'(İi ~ ıntz Almar:va bugun- Tiirk tarihi ttttkik cemiyetince Jedi~i son vaziyet üzerine bazı 

~lınanyaya henzeı;ıiyecektir. yazılan esere uygun olmadığm· mutavaHıtlarla ihracatçıların is
~ - }j" k 

om doldarnlma11nı mitteakip 
piyaaaya yeoiden durgunluk Arız 
olacağı söyleniyor. 

Zeytlnga4ı: 
Geçen haf ta içinde bı•rsaya 

muhtelif nevilerclen oldukça DlÜ· 

him miktarda Zeytinyağı aatışı 

tescil ettirilmiş olduğu halde 
aon baft& i9inde muamele olma
mış hafta moanıelesiz ge9miştir. 

Geçen senenin bu haftaıında 

dAsından 1933 ıenesi Temwozo
non üçüncü haftaaı nihayetine 
kadar borsada 6 ile S0,5 kuruş 

araınnda muhtelif fiatlerle 4.02, 
406 9uval ve 1862 torba çeki~ 
dekaiz üziim satışı tescil ettiril· 
mişti. 

Son hafta zarfında lzmir 
borsasında satılmış oları çekir
deksiz üzüm oıiktar ve asgari, 
azami fiatleri aşağıda gt>steri ı. 
mektedir: 

Mısır cları, akdarı piyasRl:uı 

durgundur. Komdarı üzerine Y& 
si muamelat cereyan etmekte 
ve ahcılıuı iştihalı har•ket et
mektedirler. 

Bu 11ralarda boru ealoola· 
rmda en çok muamelesine teı"
diif edilen zehair kumdan ve 
bakladır. Yapsgı ve yün iixe• 
rin~ muamele gayet geY'şektır. 

Son hafta içimJf! borıaya 

deri uzerioe hi9hir muamele ka1 

No QuTal Fiafı dedılrnemi~tir. 

Aıgari Azami Umumi hir noktal naurdan icat . a ·at Lenin tarafından dan bn defterlerin talebe tara- tibsal mıntakalarında mubaya. borsada 19,11 - 26,71 kurof ara-
lar f edılıp M.u!'iolıni ve Hitler fından aatan almmamuı M&arif atta boluom"k üsere 1areti hu. 11oda fiatlarla 449,799 kilo moh- 5 
ta " trıtl,,n <la tatl1ik olunan bu Vokfdetiııtlen vıll\yete bildirll- auıiyede memurlar gönderdikleri telif Zeytlnyagı alım Te aatı'ı '1 
tıdrki sıynsı teşkilatın asri nıiştir. rlTayet olıınm,.ktadır. teeoll ettlrllmltti. !l 

112,5 
142 
IS'I 

7,25 900 lzruir piy"811.11 ,ımtlilik. sakhı 

7,2G 7,75 n tabif olarak telı\kki oluua• 
8 8, 76 hilir. 
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1 nsan ıtın HaJiiı Belediye Cezaları Khbadayılık aslaniak-' Panayır Komil~ 
·tan Çıkatn Bir Cinayet Dün Bazı Yeni Kararlar ~ı 

~iısırdan Gelecek Muht1 

- --· --· -=: -Y-aza:n..; .Aııd..>•e ~n.1:re> = - -- -·- -E "I"Ü.:rk.çeye. Çe-viren.! N"a.su..hi ~sa"t E" 
itirazlar Nasıl Yapılacak? 

= - Birinci Kısım - = Belediye ct'zalarına ait ka
nunda yapılnn taililat vilayete 
telılig oluomu~tıır. Halkı yakın· 

<laıı al;"d,aclıH odeo lın kanuna 

Sabıkalı Arap Haydar öldürül
müş, Sucu Nuri Yaralanmıştır 

Eğlenceler Aı --§Komünistler Çinde Sovyet Kurma.ta~· 
Bugün saat 18 de p~01 ~I A 

komitesi azası Vali paşanın ~ Cür'et Edemiyeceklerdir f 
ayn en ııe~r • ıli ı-orıız: 

Ax 
. . - 3!) - . . . .!\! nd,Je l - tGO!l numaralı 

Dün ak~aın Kemerde umum · ıteşhır etmiştir, Hadiseye yeti· yaseti altında toplandı. soo 
haneler arasında kabadayılık şen makalle b~kçisi Haydının !er faaliyeti hakkında ver: 
sevdası yüzünden bir cinayet elinden tabaocayi almış ve SÜ· izahat dinlendi. Italyao firoı' 
olmuş ve ~abıkı.lılardan biri öl- kil.neti iadeye muvaffak olmuş· rıoın panııyira iştirak edt' 

- l\'oıniini~tlrı· Çin<l" •O<"- meai ltızıın<lır , Dedip;imi :ıalı· kanunun 5 inci ma<ltlesı aşağıda 

yı · t l"ıı ıııap;a c iiret e•lemiyecek- yor musuna~ı Komünist prnpa yazılı şekılde aegiştirilruiştır: 
1e11l ıı 

- 'liisyii Lııı, kelime iize 
rınılıı oynanııyalıın. ht~r hirlık, 
istt'r •ovyct o l Aııo, 1'oıııiinist 

ıa~uıı • ları topral!ı millile~tıre-

gandıı8ı netıceti olarak bırçok Oazn k:ırarlnrın" tebliği tııri

toprak sahipleriıı<leıı alınmıştır: hinıleıı itibaren beş gi\n içinde 
Şankayş~k ya bunu biiyle kabul mahsus hakimlere vo lınlunmıyan 
etmeli, yahut bunları zapteıleo- yerlerde sulh lıi\kiııılılline ruÜ· 

leri kurşıına dizdirmeliılır. Hen- ıacaalla şıfahi veya yazılı itiraz 

dürülmüştür. tur. hakkındaki malumat menı0 

Oınayet hııkkıocla ııldığımız Üç beş dakikıı sonra iki ta- yetle kıırşılaodı. Pt'şte ve f 
Ax 

tafsiH\ta göre, Gerenlik mahal. raf lıirleşmiş ve 11ralarınc1a tek· merkezlerine yazılan teıgrı 
lesinde oturan ahçı çıup;ı Ha- rar güriiltü kopmu~tıır. okunda. Ax 

cek vo ıılacakların <la knnnn~uz ken'ılaki kızıl !ıi\kı1met böyle olunııbilir. Iıirl\Z şifahi ise bir san op;lu Ali ve arkadaşlarıo- Bıı sırada Yozgatlı Ali !staobuldao gelen uzıtP 
dan Belediye tanzifat amelesi belinılen bıçagıuı çekerek Arııp por okuoarıık oraya göıı<lfr 
Ali, işsiz takımından l(ayserili Haydarıo arkasına saplamıştır. cek zata tlllimat verildi. Hl 

Hilmi oğlu Recp, diğer Ali, Hay<lar aldığı yaranıntesirile: vekaletinden yeni bazı teoı1 

Buldanlı .Ahdııllah oğla Ömer _Ah yandım, diy6rek yııre ve ricalar<la hulıınalması tt 
Sürmeli sokakta umumhaneler ynvarlıı.aoııştır. edildi. Mısırdan eğlence or~ 
arasına.. gezerlerken orada bıı- Ali, Haydarı yaralarken bir zatörleri tarafından yapıJaıı · 

lan&o sabıkalılardan arap Hay- de silah patlamı~, bn silahtan lifler muvafık görülerek ki 

Ax 
oldııjlıınıı ilitn eıleceklerdır. Hu hirşeyi kaba! eılemez. zalııt tııtul:ııak aıutorıze imza 

Tehir eder. etıirilir. 

- Haokeu'ılaki Tngiliz im- Ttirn~da selıep l(İi<lerilmesi 

Aı 

iki ıoillıir size yalıancılar tara
fından yapılmış olan krediler 
~saoını köki\ndeo yıkacl\ktır. Ja. 

ııon ve Amerikalı dostlarımın 

~izden alacakları bir miyardan 
fazladır. Bu paıayı felce up;ra 

mı~ lıir ticaretle temin etmekten 
bahsedılemez. Ve hatta kre<lile= 

tiyazı mıatakası zaptedildikten şarttır. Solıep gösterılıııiyen iti
~onra Tngiliz şirketleri hisse se· razlar yapıltnnuıış S:lyılıı·. Tica
netlerinin ne oldup;anıı hilirsinı.ı. ret vo sarı'attaıı ıaeo kararlarile 
Soıııa, nrazinin, kırnnni yolll\r. par:ı cezasını verıne<liğıııdon do 
dan gidılerek, sahıplerinin elin- J:ıyı hapse değıştırme lıiilımünün 

den alınmaeı takdirinde vaziye. infazı itırnzın oetıcesine kaılıır 

tin ne olacap;ını da tahıııiıı eder- g~ı i loırnkılır. 

dar ile öıdek Ali ve diger arka- çıkan kur~uıı köşe başında ıu ferine cevap yazılması kar•r 

daşlarıoa rast gelmişlerdir. Yoz- satmakta olan seyyar suca Na- tırılılı. Isparta viHiyetinin 
gııtlı Alinin pareyRsına dahil hlr rinin omuzuna isabet etmiş ve diği pavyonlar ayrıldı. h t 

kişinin kendisine doğru baknıa- kurşun vücndanda kalmıştır. kasının kereste fabrikası içil 
sın<lao ıuuğlıer olan arap Haydar: Yaralı Nuri hastahaneye kaldı· bir pavyon tefrik edildi. 

riıııizdeo ıı .. lısetınesek hile, hu 
kaı:ırlar bütün Qin bankalarını 

if !asa si\rüklemege katidir. 

- Kuomiotang bunıı ıniisaade 
etmez. 

sınız. ŞaııkaHek bıınu l•ilclip;i Mnıl<le 2 - Mezkfır kanunun 
İ\ıin derhal münasebetı kı·sın~k 6 ııcı mıııl<lesi aşagııla yazılı 

lfizııııgeldigioi sövlüyor. Handa 1 suretle dt'i!;•ştıı· ılıniştır: - Ne bakıyorsun, resmımı . f7////7Z777.fLYJ7//E/n 
rılmıştıl'. Arap Hayd::ır teda't'l ,,,- Adı• d 

-- Kaomiotaog mevcut de· 
i!ildır. hlavilerl!I kızıllar vardır. 

oııa yardım etmek ister ıııi•iniz, lıiraz üzerine teıkil;at evrak 
istemez misiniz1 ii eliinde ynpılır, 

mi fıkaracRksıo, demiş ve bun- y e 
için n.akledilği memlek6t .. has·t·a· •. - 1 e dırn Yozgatlı Ali ila aralannda " 
haoesıade s&baha kaışı olmuş· , • ,,, 

Liyu, hnşı oınuzlarınıı giiıniil- ltıraz, cezRnııı salahiyeti ol· 
kavga başlamıştır. r.LZf/JLZ".L'TLL.!ZZ/cLT..LT.J7.L./P' " 

Arap Haydar la Arkadaşları tür. y Ç 
Bunlar, şimdiye kadar iyice ao

laşamamı,lardır. Çünkü Şankay · 

mii~, tiikiirdii. Giizlerini yumılu 1 ınıyanfar tarnfıntlnıı tayin olııa. 

~oora tekrnr a~ıp yer yiiziinün ıluğıı rn tııtolan zahıt vuakası

lıorlıaogi yerinıl~ki ıııiiralıahacı- nın •nlıtelıı:tı vo c"z" tayinine 
om kırpışık giizıyle l!\· rrnl'ıı ıııiic••ır olacak nrnıl<li .-o fobiş 

Yozgatlı Ali ile arkadaşlarını Katil Ali yakalanarak adli· aramaz OC 
tlövmiiş!er<lir. Buııclan başkıo A- yeye verilmiş ve tahkikata Müıl- Balıkesirin Kasaplar nıs 

• • • • . . 
• • • • • . 

şek parasızdı. Yarın Şang-

hay alınınca, Şaukııyşek or-
rnp Haydar, arkadaşıııdao aldı· deıuaıumi muavini Ali bey vaz'ı· lesinde babası Hiiseyia erenJ' 

gı bil' tabancayi bnnlua karşı yet etmiştir. 160 lira pnrasıoı bııheri o\ı 
• • . . . 
• • • • • • • . 

clıısııoa lfizumu olan parayı j!Üm 
rüklerdım temin t>debilecektir. 

Jı'akat hn yetmedii!i içindir ki 
lııztt haş vuruyor. Komiioistler, 

hemen lıer taraf ta, toprağın tak· 
~imi lehinde vaz Ve D88İlıatlerde 

bulunmuşlardır. Şımdi hunu ge
ciktirmek istiyorlar. zamanı geç· 
miş olarak. Köylüler \,unların 

natnl..larıoı dinlemişlerdir ve on
ların fırka•ındao ılegillerdir. 

Oanları ııeyi istiyona onu yapa
caklındır. 

- Kiiyli\leri kuvvelteo başka 
bir şey tııtamaz. Beıı bunu, In. 

giltere baş kııosolosaoa da söy
le<lim. 

Ferral sesinin tonuna bile 

muhatabının sesinde buldop;an

daıı oıııı kendi tarafına imaleye 

muvaffak oldap;•ına hissetti. 

- Onlar zaten toprnkları 

geri alm:ığa te~ehbüs etmişlerdi . 

Şankayşek huolıırı keyiflerine 

göre hareket ettirmemek azmin· 
dedir. Zabitlere •ey,. zahit aıle· 

lrrine ait topraklara dokunul· 

maması için enıır vermıştir. La 
zım olan .•. 

- Bız hl'p zalıit akrabası· 

yız. 

Liyu giilüınaedi. Qin'de za· 
hıt akrahuıoa ait olınıyao top 
rak var mı<lır1 Ferral Çio a!ı:

rahalığınıu ııekadar geaış oldu· 
guuıı hılıyortla. 

Yine telefon. 
Ferra 1: 

- 'l'eıs :ıııcııın etrafı çevril· 
mi~, <lodı. lliitüıı devlet mües
ıeseleıi zaptoluııdn. lbtilii.1 or
dıısıı y:.nn ~ııııµlıay'ila olacak. 

tır . .l\le"' l~nırı şııudılck hıılle<lıl-

baktı: hnınyıt nıti!'ltrrııt lıuluntlııtt"tı hu-

Manisa Havalisinde ~.,.e kndnr 1Rzıru? sut-ılarına ıunnhasır nlıuak iizere 

Elli mı\yon ılı,lxr. dHıııt•y:ın rılılır. llıı s e l•qııere 

Yalnız lıizden ını ! dayanan ilıra1.lar varıl ı•o lıiikiın 

Şekavet Yapan Bir Çete Uzun Evet. eez.ı kuaı ıııı ıptal vo pua CC· 

Evet. zasc Rlııııııı~ '"" luılııdıy .. ıııo geri 
Tekrar giizlerirıi kapadı. Tii- ' verıııesıııo hiıkıne•lıır. tııraz varit 

fek nteşiu1n bavnJ~ı yırtan ~ii lgiiriilnıt-?.~ o lc"rar tn~dlk ofonur. 
Müsademeden Sonra Ya1\alandı 

ruııüsu ar:ı3ıoıı,ı, z111ıı1 ır<·ıı cıo tıııazııı oıuz ı;iin 11;iııt10 netice- Bi'r Janda.rma.mız Şehit Edildi Azılı 
a .. kılcJlda hır ate~ edıyordıı. llendııılıııl'S: ııııclıurıdır. Hılıom Bir Şerir Gebertildi 

Lıyu'nun do~tlnrı knı~r ve. ızahat nlıııak iizore liizıını gürürse Manisa ve Akhisar arasınıla taramıyarak lıiri iilii diğerleri de 

recek olsalar da rııiic:ı<lelo l:i..lııuuıeıı>.i vrya velıılını ceılıede- ötedımberi e~kıyalık yapınakl.l diri olarnk ele geçirilmişlerdir. 
zımdı; karar veınınzloı.o kon:ü- rek dııılıye!ıılır. z,ılııt V:Ll'!lkası- olan dürt nzılı hııyılut gece jau- Kahraman jandarcnalarımızdan 
ııistlik Ç ı nde ııın'l, :ıffn o l acaktı 11111 salit~lı,!);i ıdı!ııı•ıııtlaıı haşka ılarmalaııoıızla yaptıkları nzoo bır ooler şehıt olmaştar, Hay· 

• İşte düayaııııı alııı y:ızısııııo 1 bııllerde zalııt vaulrnsıııı yapan bir mi\saıleıne oetıcesiııde kah dutların ele geçirilmesi halk 

hazırl!\odığı bir dakılrn. • dıyıı m<"ııınrlar cıılp "" davet olun raıııan jıınılarınamızın azmli ilzerinde büyük bir hüsnü te~ir 
Ferrnl, gurur ve kayı1Mızlıldal1 tua>.. metaneti karşıdın<la yakayı kur uyandırmıştır. (H. Sesi) Ragıp 
diişündii. Iürşısındak ı ııı µü1.iin- ilbddo :; - ~lnkfır knnnna 

den ayırmıyordu. ııııı.var, ı:<i1.ltır, "~'::•da yaz•" ıııa<ldo ekıeıımıe· Arazi Vera_ isi Bir Heyet 
kapalı, ayuyoı· gıbı icl•, fakat el- ııı: lif 
!erinin tersınileki ııı:ıvi tldlllAr·l Vıli"ıyellNtlo heledl}'e reisler~ Ta.ha.kkuka.t Na.sıl Ba.zı Dlii.essesa.tı 
ları lıırer sınir ı;ihi tılrıyoı·dıı ve lıııluıııııı yerlenlu ıııuııvıalerı Ya.pıla.ca.JL? Ziya.ret Etti 
,., 

1 1, d lı • ti 1 1 .. 
1 

ve h<'leılıye ~nho ıııiidiirlttri beş T f d 
.,erra · • ,ır e Rıı sı u ı µos · ı • 18:!3 numaralı arazi vergisi Dün sabah ürko is mü ürü 

t k
. I" 

1
' h . 1 1 

lırnya kadar vo kn«ılarda bele· • R h 
erme nv.ım • ı ıye zı n111< eıı kaouaanao murnkkat ücüacii Akil, müdür muavini e mi, 

d
. dıy" ıeısleri iic lirıı\'& kııılar 1608 • 

geçır ı. · maddesi yerine kııiın olmak üzre oda umumi katibi Mehmet Ali 
_ So•u Vaı _ ~ayılı kaıııınıın hırıııci ıııad<lesın-

Bi\yük .Millet Meclisimıe kabftl 
de cezayi nıiistel?.ıcıı hıısııslardau 

e<lıleıı kanııııun tahkik::ıtı hak· 

Ku .. !.~u··k Çocuk' ar ilolayı haf ıf I'""' cı·z:ısı tayin 
- \ edeı ler. Bu cezanın tertibınde kıııda M.ıliye vekaletınce hazır· 

DI h 11 _. h l laııan taıimataame vılayete teb-a. a. e -· ve o- salfılııyetli olaıılar lıızzııt gör

rı·ne Gidemiyecek ılüklerı h:ıll~nle coza vorılecek 

On on hır ya~larıııılı> lrnzı 
1 
eşhni!a lıarehtlerini ıhtardan 

çocukların mahalle ve ~okııklar- sonra ıayın edecekleıi ııezayı 

da toplu olarak tavla ve iskaııı· keııclılMiııe tl'f hıııı ederler. 

bil gıbi oyanlar oynadıkları vali 

Kazım paşnoın nnzıırı <lıkkatini 

celbetmıştır. 

Vali pHşa emniyet müıliiri· 

yetine yıızdığı bir teskerede lıa

oııı• önüne geçilmeei için şiddet
li tedbir alınmasını 1<mreylemiş 

ve emniyet mlidiir!üğii de key· 
f iyııtı merkezlere bi ldırmıştir, 

Bu surntlo vHileıı 

l.at'i olııp aleylııoe adli 

cezalar 

ve idari 

kanun yollarına nıür•caat olu· 

oamnz. 
.Madde 4 - Hıı kanun neşri 

tarıhioden ınnteherdir. 

Mad<le 5 - Bıı lıanuo hü· 

kiimlerini yüriitıııege Adliye ve 
Dabilıy<> V~killeri memurdur. 

lij:\ olunmuştur. Ba talimataa· 
meye göre 27 Ha;li rao 931 ta 

ribli aıazi vergisi kaoaııanao 

iiçiiucü maddesı şn suretle tatbik 
edılecektir: 

1340 senesi ile onu takip eileıı 

senelerde arazinin umumi tahriri 

yapılmı~ ve y~oi rayiclere göre 
kıymetleri biçilmiş olan cüzü
tanılardaki nı·azioin 1934 mali 

seaesin<lea itibaren tahrir kıy· 

metlerinden yüzde kırkı indir;

lerıık bakiyesi kıymet olarak 

ve sanayi müfettişi Nazım beyler 

panayır isleri hakkında bazı 

müessesatı ziyaret etmişlerdir. 
VL//ZZ//././'LY//Z/////L//",'/.17/J 

ZABITA VUKUATI ~ 
~,O"J.//L"LZOZ" ?ZZLZ. :;(iV'_),, 

Ameleler! Yokladılar 
Şehitlerde iplik {abrıkKsı Ö· 

nüade amele<leo Abıdin oğln 

Ll\tif, Ali oğlu Faik, .AbdnllRh 
ogln Kabil ile Eşreft& birer bı· 

çak bulnnmu~ ve zabıtaca mü· 

sade re edilerek haklarında taki

batn başlırnmıştır • 

; .• ı •. . . ...~-'\ ~ -:ı:. 

vergi defterlerine kayıt ve vergi 

ye matrah tutular. 

Çekmeden Uçan Paralar 
Turanda şimendüfer cadde· 

sinde bakkal Tayyar efendinin 
dükkanındaki çekmeden 18 lira 
çalan Mehmet oğlu Süleyman 
zabıtaca yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. 

B· istol Oteli 
Is~anbulun En Mükemmel Ve 
En Ucu~ Ve Rahat Otelidir 
Brl.SiO[ Olelı• . '.l'epelıa~ı Jıalıı;esi karşısıdn" 

• • Halıce ve .hlıırmaıaya nazır 

lıa\'~<lar lıir yerdedır. 

Brl•stol Ote)ı• •. Asansörii, her odasında sıcak 
soak •uyu baluaan banyolu 

od:t:ı<rı havı lstanbuluıı birınci sınıf lüks konforlu lıir ctolidır . 

B • f l Ole/• • Hütiin rahatlıklarına ililve
rlS O l • ten en temiz bir aiıe oıeıi<lir 

B • t 1 Qt ı• • lznıirlilerin lıula~takları bir 
rıs o e 1 • mülakat y!'ridir. 

D "kk f . Fiyat hasasanda Biristol oteli hiitiin 
l a • birinci sınıf otellerden ncuzdor. Yatak 

ücretlerinde yeai fevkalade yapılmıştır. 
(792) 

Otobüsler 
Ratabet yüzünden fiatleri 

in~iriyorlar 

Fakat 1833 0111naralı kanun 

mucibince kıymetlerinde yüzde 

kırktan fazla tadılilt yapılmış 

ve bu vHgı leri kesbi katiyet et· 

miş olan arazi sahiplerinin hak· 

ları mahfazdıır. 

Ayni kanunun muvakk&t 

Birçok Evlerı Soymu' 
M.ııhtelıf tarıhlerde Güzelya

lıda Naribey çıkmazında Fahri 

efendınin evinden bir kat elbise 
ve bir mauto, Göztepede Yeşıl 

lzmir aokagıada Yasin heyin 
evındeıı bir kürk, Mısırlı cııd· 

Konak - l{e~a<lıye ıırasında 

işlemekte oları otohüsler rekabet iiçiincü maddesine tevlıkan vu desinde Vahit beyin eviodoıı bir 
caket ve bir gömlek çalan Balı· 

U .... " · f' tle · tenzil t kulınlan tadilat talepleri ve ka· Y zunu~o yıne ıa ı·ı e • kesirli Sait zabıtaca tatulınuş-
mlşler ve Konaktan J{arantina- rarları 193i mali senesinden tur. Basmahanede çorapçı Mnsa 

1 .. t ' · 4 O" J ı itıbareo hiildimsüzıliir. b ya yo cu ııcro ını , ııze ya ı· efendinin de ir eaatırıi çaldığı 

d 6 1 • d' r •1111 ........ ya kadar a ;ıırıı~rı ın ır- aalaşı:mıştır. 
Adli Bey 

mişlerılır. Vılayet baytar mii<liirii Adil Sait .Adliyeye verilmiştir. 
Y""la.ncı 9 ... hit Çalınan Tütenk bulundu 

- - beyıı Zıraat Vekaletince bir ay 
lbtısııs ınabkeme~ıoileki •eha· · · ı · ı· Karşıyakada Soğukkuyuda 

' ızın verı ınış ır Debbağ zade Hakkı bey oğlu 
.ktinde yaları yere yemiıı etmiş Rauf Bey Şekip beyin kulesinden iki "Y 
olan Baki ogla Şevki efendi Müddeiumumi muaviolerindeıı evvel çalınan bir av tüfengi Ali 
lrnkkında tatulan zabıt varakası Rauf beye Adliye Vekaletince oğlu Kamilin elinde görülmüı
Üçüocü Müstaııtiklige verilmiş bir ay mezuoiyııt verilmiştir. tür. Tüfenk zabıtaca alınarak 
ve hakkında tahkikata başlan- Rauf bey mezuniyetini aybaşın- sahibine verilmiştir. Ali hakkında 
mı~tır. 1 da istimale başlıyacakfır. tahkikata başlanmıştır. 

dan alarak Tzmire savaşan 

tan hıı 1 1 isesi ta !ebeleri o deli 
şar efendi burada yattığı Oı 
otelinde yakalanmış ve adli! 

verilmiştir. 

Ya~ıır efendinin üzerinde 
de sahte nüfus ciizdaoı bol 

• • • • . . 
• • • • • • • 

muştur. : 

Abdülkerim Ef ~ · 

kında lıirıocı müstaotiklikte 
vam eden tahkıkat bituıişl 
Abdülkerim efendinin duroŞ 

sının mevknfen asliye ceza ıll~ 
kemesinde yapılmasına k~r· 

Ka.rdeşıet c, 
Veli oglu Kamil ve kaTJ

1 

Yusuf, Mehmet oglu Rızıı ef 
dinin barakasına kimsenin b ~y 

CIQr 

verilmtştir. 

Hırsız 

laomadıgı bir Aırada girerek " 
' 'le lıra kıymetinde mevcut eşf · b· 

çalmışlardır. Iki hırsız kat'' n 
18 

hakkıod11 üçiiocü müstantiklı 1 hn 
tahkikııta başlanmıştır. 1 oıııe 

•• llıat 

Bir Cevap ·~:~ 
Bornova Belediyesinin Karırk~r; 

2417/934 tarihli nüshan•' d:~1. 
5 inci sayfasındaki Bornova ol ıı.' 
büslerinio durak mahalliniD 

1 

1 
tasyona indirildiginden haJkıııl lif:l 
zıo ınütezarrır olda"a haklı' l 

" ~I 
daki şikllyete cevaptır. tıı 

H ü k ftmet ve Kare mek!1 ))• 

önü olan evelki durak maba1
1 .ı\y 

niıı dar olması ve mektep r ı r , 
ouklarıo ıo daimi oradan geçıV1 lı 0 ~ 
!eri ve ayni zamanda wemle~ l~ca 
tin en geçit hi r yeri olm~sı ıl \' 
barile adedeo fazlalaşmakta ol' 1 t:ı 

·-1 otobiie ve otomohil vesaitinı 1 l ı 1 
burada daimi durak mnb~1 

111 lıı\ 
t ~ 

olarak bulunması halkı iz'aç CR 

mesi hasebile encümen kıırsr 1 

oli Ilı f 
bu durak mahalli ielasyon 

1 1 '- t ı rak tayin edılmi~tir. Ancak o . 
'J). ·~1ı. 

büsler yolcularını hiikıl.ınet iı J 
ıı I! 1111 

ne kadar getırmelerıııe mü~I\ 

e<lildııti gıbi ol'a<lao da y0 ıoo 11
1• l•ıu. ,., r ,.,,, 

rıuı almalarında serbest bJ 

kılmıştır. Bn itibarla balkıl1l 1 ı1 . 1·1 
ıı lı 

bu sıcak günlerde a~nj:\ıy:L Jı: 9 ' 1 •le 
gıdip gelıne!eriııe mahal ka11° ~ tiı" 

eı .., 
ını•tır. Bu yazımızın muhtel , l t ' ııt• . a 
gazetenizin ııyni sütununda J))ı lı 
rinl rica eder ve saygıları 
snnarım efendim. 

Buraova belediye reisi 

/'ehml 



Sahibinin esi 
lN SON ÇIKAN TüRKÇl PLAKLAR 

SEYYA~ 11A1'Dl 

Ax 1769 Yeşil Melek ~,of< s l rot 

.M l.mutma Bent 'l'a n 110 

~UIU~ HANDAN HAl\T~l ve MUS'rAl•'A HEY 

Al 1770 
Fikrimce ( Dıud) 

MAHMURE HAIVDAl'v HAl\ıl/vf 

Ktlh Alırsın .Kucu(}a 

~OKTOB. lı 

Hatıp Oğ. (sat 
Dahilt Hastalıklar 

MlltehaBSısı 
Hastalnrını Her gün Ö,?tleden 
sonra Beyler - Hacı lınam· 

lar snka,g-ınıla 
No. 12 - Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder 
TFLEFON No. 3331 
:H-211 l lO ) ~.7 

~ıı hife '1 
UEW: S!C9 ~ 

• 

Aı 1711 

Aı 1772 

_ _ M_ÜŞERREF HANJ_k_t _ 

Hüseyin 1 ürkü: Sevda beni 

Hicaz Türkü Bakınız Şu Geline 
ZAfllDE HA \ılM 

lzmır Beıedıyeslnden: 

l - 9 Eylftl panayırında ye
niden ınşıı ettirilecek olan bala 
Te pisuvu pazarlıkla 28 temmuz 
9:j4. tal'ıhındo saat 16 da 

HEPSi BiRIBIRiNE BENZiYOR .... 

HEPSi DE AYNi VAITLERDE BULUNUYORLAR .. 
p 

Şu dalJın ardında Siyah duman var 
Türkü l.Jzun Kavak 2 - 9 .Ey!fi.I panayırında 

yaıpılnıakta olıın elektrik t"sisatı 

içio ytıraltı knhlo tertibatrna 
mukta:d çelık !.ioru i~tikak ku
tnları ve rn mılıınetrelık (not 
A. G . .N ) telı pıoml'lıkla 28 tem· 
muz 9:~4 saat 16 da ibalelMi 

HANGISiNi INTiHAP ETMELi ? 
SUHEYLA BEDRiYE HANJM 

Aı J773 Beyoğlu Güzeli 
Mahur Şarkı Sazına tel bal}ladım 

HUSF"r1ı\ HÜSNÜ BEY 

Ax ın• Nefes 

Bir ~oguk hovo dolabını satın olmazdan ewel bunları duşunuyor;unuz. 

fo~ot pıyosodo bulunan bütün morkolort gordülcten sonra bütün bu 

soğuk hava do,op,arı orasında yolınıı bıranın temoyuz ettiğini 

Sevgiliye Ninnl goreceksiniı . O do ··Frıgıdoıre"dir 
yapılacaktır. ( 156) 

- İsmet Pa~a hulvarı üze
rinde .l\lii( tii sokagı dirseğinde 

38 metre mikı1hındald yerin altı 
l\'flık ic:trı açık miizay~de ile 11 

A~uSf<•s 9:H ıle s:ıııt 16 da ihale 
edı!eoektır. 19-26 2962 (102) 

FRIGIDAIRE 
G~••r•ı Mo\o~ ........ ıin 

B O U R L A B İ R A O E R L E R ve Şsı 

" 

:······· • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • .. . • • .. .. • .. 
• • .. .. • .. .. • .. • .. .. 
• • • .. • 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.C .... 
Hamdi Kilzhet 

Sıhhat Eczanesi 
! Ra~<lnrak Rilyiik gaı*'pciol!'ln han kıır:;ııilınıfa ........ 

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

Bu Akşamki Büyük 
Garden Parti 
Biınayeietfal 

Vali Kaznn Paşa Hazretlerinin Hinıayelerinde 

, Mehtap Ve Gece Eğlencesi 
l 26 temrr.ıuz pf!rşempe akşamılnclraltı tlerlslndeTayyareburmı.nda 

Hususi Vapurlarla Gidilecektir 
Büfe Zengin Ve Ucuzdur 

E~lence yerinde ve vapurda seçme nıüzik vardır i 
l<..ğlencerıııı yalnız davetlılern münhasır olınaaına, fevkalade · 

·· k ı · n mıı emme ıyotıne ve intizamına, hilhaı:1ııa nezahetine çok <likkat 

Türkiye Ziraat Bankası iz mir 
Şubesinden: 
Mevkii 
Baca 
Alsanoak 

Soks~ı Oirı~i No. 
. .Meci<liye Iforbes 7956M.1.\1.Tarla 
Me~'odiya caddesi arsa 1 '4 

l\IubıunmAn K • 
6000 

1oouo 
( 

lkinoi kordon 

c c a rtıa 
lrnn e 

1()2 - 192 
1G2 - 422 

lıarıe 284 - 43G 
Hay.at hane l-3 

Birinci kordon 
Alaancak 

Atm<latt K<>y 
Karşıyaka 

Turan 

altl KnndArA 3/4 h;ss~li 7Ci uöniiuı :ı~ytinlik 

c 

c 

< 

Hostao h karakol a nrn. 16 
.l\leneınenO. 

Şiiınendüfer O. 
~iiınendii fer O. 

c 

ar~ı\ 

arsı\ 

arrıa 

c arsa 

lü7 - ss 
138 - 57 
ı:rn - ı 

:l3 
101 

Ü:'lfer ~1ayyar tarla 4.7 

5600 
3ö000 
25000 
10000 

000 
800 

ı:wo 

:~oo 

300 
500 
500 
500 

Ş.&Rk BALI ŞiRKETi 
(\dılwoktedır. J1jğlonce mıntakası jandarma, poJıs ve denizden rü- Tepooik Akşam sokak dtikkil:ı ve oda 44/t-d!f 

Ptl'ina çıkmazı hu·la 1766 M.1\1 

2on ı 

1000 
2500 lillkAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

ızm:ıa 
to~:ni çıkl\n yazlık ve m~vsimlik ber çeşit k:.zmirleri 

S n eatışa arzedilmiştir, Gayet saglıuu, şık ve zarıltır. yf Deposu: a, .. •111 Manifaturac•larda 3 numaralı 
"• No. 8 Telefon No. 3942 

-~Clı" D uo,1010 emtryoıu Umum j 
lier · ı .. ftden: 
b l~ı . 
iııar 81 <lahil Şamh . 8oJ-

tı .ı\yc)~raıundaki istHyonlar
hn ı. .. na taşınmakta olan 
C) ll()k il') . 
ltıeır rıne ait beher ton 

(502) b 1 

Doktor 

Kemal ~a~ir llıat .. ıeeı t) 50 kuruslnk 928 
h ~ l h ' 
"E<lerı 118UAi tarifeden Çıfte Memleket Hastanesi 

Yıın k· .Aydına nakl~dilec·ek DahUiye Mütehassısı 
lir, ökleı·i de istifade etle- Mnayenchaııe Birinoi Bey-

§ 26-7_
934 

ler sokf\l?l numara 36 Tele· 
"eı ı934• tarihinden Teşrı- fon 3950 
lllq i soııuna kadar a~a- Evi Karantina tramvay cad-

. ııece:l~Aycııılar hevuinde nak - desi karnkol kar~ısınıla No. 59ü 
ışıb . • Telefon J'.l.ı"'o. 25:15 

. lı'\nı ·' 11 ıııış deri ve ırTisele (3 l,.,.3) 
tıfeJ uerjJ · ' 

et 1 erııı tabi alacağı -:============ l,ıerı >_erveçlıııirdir: .! 
..... tnı1o1 k"" Dr. Ali Rıza 

.Doğum Ve Cerrahi Kadm 
Hastalıklan Mütehassısı 

~ deri .' 0ıwle ve <.h•ri ile 

r
,.ıı .Ufll'}j~li;Çiıı: 

J\ .Nı 11 1 
611 htasyon Jara 

fr ( a ıı . 
o> 111 1111 • f zmıre 

'9 lıtıtl 11 lar'f • 
1
• :ıı 1 .. 1 1tnın he~inci sı. 
*'caıq,t Yııııle 40 tonıilat ya -

\> . 
ı aırı,~ 

1 • lıaın d ... 
l asyhrıla d eırı ıçın: 

1 
l ıt11111 • r an Denizlive 

1 111 ll:ııı 11
• 

1" rifeniıı hPsirıc.i 111 
ııc ı. Yıt;rıle ..ı • • A 

a"lır <:10 ttııızılat ya-
"rf p · 

• "l ıı 11 A 

ol# 11 f. 111111 mamfıl t"'r·· ı • 
l· 1.lıııt.1 ll llO e 

0t t.ı 1 • ueıı .Ayd E . 1 ı..:·;ı1ı 1 1 ın emıryo o 
~:thl\I· 11 < ~ •varındaki ~ehir ve 
ilıı . ~ıa • 

11 •y 0 ı rnuııhasıran Aydın 
1 11 1.ıaı.. .. 

11 
vesaitile nakliy;\t 

l!ı 1 ıızeı·e t 1 ''riıı '>"" aatılıiHaaıne imza 
:ııı' 1.l!ı :ı ~ .. ,.7 1934 tarıhinden 

t ıı •J tarih" 
.. J- ""a~ <l •n~ kftdu lzmir· 
p ~ • bl ., 
ııo' leıı" ' yazılı iRtaayon la ra 
· .. ı tjf Celi: it} · 
~1ıw· t 6 1er11 d rı ıuamt\I tiitiiıılerin 
.. ~ Yarı 1 ı 8

1 6 herveçbb:ir tenzi -
,, J C;\ k tı r• 
ıOI ıınird • 

r en Qarda~a ( Tefenni 

~aştorak Kestelli cadde
sinde 62 numaralı maayene
baoesin<le her giin saat 3 ten 
sonra hn~talarını kabul eder. 

Telefon: 2987 
s 7 (248) 

için ) tona 2901 koru~ tenzildt 
vüzde 5 l. 
· Jznıir<len Qapalıya beher to. 
ııo 4511 kurn~ tenzilftt yüzrl 30. 

Lmıiıden Keçihorluyıt. tonn 
3961 knrn~tan tenzilat yiizde 39 

lzmiıilen Haladıza tonu 3136 
kurnş tenzilıtt yüzde 52. 

İzınirden Kuleönün~ toun 
3411 k u roş tenzi l!lt yüzde 50. 

fzrnirden Eğirdire tonu 3961 
knmş tenzilA.t ytbde 45. 

ısnmat motiirleı i ile irı;r,ıbat altına alınmıştır. 

1-lavai fişekler, sürprizler, sandal gezinti ve 
oyunlar, bir çok eğlenceler 

Avdet için her senıte bir buçuk saat fasıla ile 
vapurlar hareket edecektir .. 

Husust Vapur Saatleri 

Konaklan 

Pasaport lan 

Hareket A lırnncaktnn 
Kannvakailan . . 
Karantinadan 

8a::ıt. 

:W,30 
1.0,45 
21 
21,30 
22,30 

Knr~ıyakadnn 

.A l!u\ıı oa k tırn 

flareket Pasaporttan 
Konaktl\n 

Kılrantinadao 

Telefon: 3916 

Saat 
21 
21,30 
21,45 
22 
2~ 

3045 (146) ,_ ~, 

Osmaniye Oteli 

c 

c 

Soy'1iköy 
c 

Karataş 

lsnıet paşa 

Tepeoik 

Bornova 
( 

c 

~urno-va. 

c 

( 

c 

Alsancak 

c c 8 harakalı tarla beş 

dön ii ıu 844 1\1..M. 
c 1 harak:,lı tarla 4 tliiniinı 2LOO 

4 10 1'I. l\I. 
HRbçe sokak 1/6 Li~Relı ıliikkan 20 . 18 

kah ve hane 
500 
:rno Gii veroin 

lfotyıuli 1/3 hisı:rnli hane vo uıağılza. 28 :>OO 
arsası 901 met re M. 

Doknz Eyini ars" 113,40 metre 9G 400 
Diindar hane 18 :3000 

Aslanlar ve yokuş 3617 hi11seli lınrnam 26 - 24. 6000 
ve hrrn ve usa 2 - 20 

Hilal rlöl<kan 26 - 26 100 
letanballo oğlu 4/5 hisso baııe 1 5000 
De<le arsa 1 :!7150 metre 24. :rno 
Asım hey hııue 1 1500 
Merkez anıt\ 100 metre 55 - 69 200 
Birinci yaka hane 10 - 2/10 500 
Bi l'İ rı Cl yaka harııı J. - s 800 
İzmir halıçeleri aı·ırn. VA diikkfın 06 GS 800 

20.9H l\l. lU.120 

Satıhk Zeytinyağı Preselera 
Powparyoltlr, zeytin taşları Polimler vesRir hilnıuuı.. ' ı:.. lıa

neye müteallik malzeme, hu har makineleri, Diıel ınotörtı \ • "·' r@ 
hasır olarak Yahya Kerim ticarethanesınde bulunur. 

Yemiş çar111sı lzuıir No 7 Telofon No 27 - 73 
15 - 15 (47) 



,•ahife 8 

Fratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandals 
Kumpanyası 

ULYSSE~ vapura 14. Temmuz
da beklenmekte o1ap hamule 
sini tabliye ederek BOUHG AS, 
V .AHN A ve KÖSTENOE için 
yiik alacnktır. 

SATUHNUS Vapnrn 28 tem
muzdıuı 1 A J?astosa kadar doğrn 
ANVEHS,HOTEBDAl\1, HAM· 
BURG ve için hamule alacaktır. 

Serulce Marltlm Roumain 
Garbi Akdeniz içiu ayda bir 

muntazam sefer 
SUOEA VA vapura on aRas. 

to ta viiı at edecek ve ayni giin 
snnt on sekizde .MALTA, BAH

. Istanlml Sürat Yolu 

S A KAR Y .&. vapuru 

Her pazaT 

•-:.-:.~~ ..... ~ii''~ günü eaa t orı 
altıda limanı 

• mızdan hare
keti~ dogrn 
fstanbala gi
dor. 

1\Iersin Sür'at Yo1u 

Sadık Zade vapuru 
28 temmuz cumartesi güniı 

Antal.ra ve Mersine gideceklir. 
Fazla maltlnıat almak isti 

yenlM Birinci kordonda VA

PUROULUK ~irketi acenteli 

OEI.JO.NJ~, MAHSlLY A, OENO- ıtine miiracııat. 
VA, ve NAPOJ.ılYJıJ hareket TETJEFON: 3658 
edecektir. Yolcu ve hamule kn- ._ ____________ • 

bal f'der. 

PitLES Vapuru 13 eylülde 
gelecek ve ay11i gün saat on se· 

•. v . 
W. P. B. Van Der 

Zee & Co. kizde MAL'l·A., RAROELONE 
MARStT.JY.A., OENOV A, ve Deutsche Levante Ltnle 
NAPOLt içiu yolcu ve hamule · AQU1I.ıA vapura 21 temmuz· 

PLA. T T ~ 
Makini\ Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

Ptk yakıııdR en ufak yedek parçalariyle beraber aşağı
daki 1.Zl\UR UMUM AOBNTASINDA stok bulunduru· 
lacaktır. Atlres: 

G. ·o. GIRAS 
Yeni Manifatnracılar çarşısı Saffet soknğı No. 3 

alacaktır. clA hekleniyor • A.NVERS, 1ele/1tn No. 2413 
IGNAZJO MESSJNA & Co. ROTTERDAM, HAMBURG ve - 'ıı--

P. K. No. 234 JZMJR 

11 ALYA hattına onbeJgünde Bltltl\1J1~N limanlarına bamale l D & L -.!" a 
bir muntazam sefer alacaktır. ...ı:.._ _I ...ı:.._ 

.A UDA.O Evapuru 30 Temmuzda UJ..ı'M vapuru 26 temmuzda l 
.beklenmekte olnp .l\IALTA, OE- beklf1niyor. BltgMEN, IIAM·l Latit, sabit, tabii kokusuyla az :ıaman-
NOVA, LlVERNO. Napoli, BUHO ve ANVERS ten yiik <la l>üyiik rn~het kazanrmştır . 
..... ' '<::."' Ql~T !:. ~n 1Z A. TA NY. A için çıkardıktan sonra. HRSG AS 

1 Eczacı ba~ı S. Ferit boyın her kolon-

i! u .. H~lla~~d-'Austalia '$ Lino VA RN A ve KÖSTENOE için ya ve esansı gibi baki ki bır şaheser<lır. 
ALMlODRK Vapura 21 ey- Hamule alacaktır. ı 

k 1HE EXPOR1 S1EAMSH P DAT..ıY A ii..ı:erine nefie, latif, sabit ko· ~üJıle beklenme te olup BOBAY 1 
~ VUSTALYA ve YENt ZE- CURPORA1/0N ku yapılıtınıı1r.. 
}LANDA için yük alacaktır. EXOlU.ıSlOR Vaparu 25 

11{! _, k·. h k t t "hl · :ı ı J)AL~.,. A kokulu :Ferit tuvalet sahn Hnua ı are "' arı erınue- tewwnza clogru beklenmektedir. ı. 

k.i de~işikliklerden acenta mes'u· NEVYOHK, BOSTON ve Ft- no da yapılılı. 
1ıyflt kabul etmez. LADELFlY A • 1 Jsiın ve etikete dikkat 

Fa?.la tafsiUlt için İkinci Kor- a . içın yiik ala-
aon<la Tahmil Tahliye Şirketi caktır. 
lıioası arkasında FRATELLt JOHNS10 N LJNE LIMJ1 ED 
SPEHOO acenteli~ine müraoaat .J ltSS.l\lORE Vapuru 6 a~ue-
edilmesl rioa olunur. tosa do~ra hekleniyor.ANV ERS 

Telefon: 2004- 2005 ve T..ılVERPOOL darı yük çı· 

Continental 
ORIE•T LiRE 

TUrklge Umum Acente11l 
D.&BKOVIQ VE Şsı. 

ISTAJl'BUL 
lZMlH ve ROTERDAM, 

BAMBURG,ANV.ERSlimanları 

karılıktan sonkmil Bulgarietırn 

ve Homanya Jimanlarıoa yiik 
alacak tir. 

Vnrut tarihleri ve vapurlıum 

isimleri üzerine meeoliyet kahnl 
edilmez. 

N. V. \V. F. Hanri Van Der 
Z ee tt Oo. 

araeıuda muntazam seferler: Birinci Kordon Telefon No. 
Danimarka bandıralı TEKLA: 2007 • 2008 

Tapum 25 temmuzda yükliytı- ------- ---- - • eektir. 
Alman b1andralı NOH.HUHG 

Tapuru 9 ağustosta yükliyecektir. 

- Danimarka bandıralı OLG A 
B. Tapur 22 ağustosta yükli
yecekti r. 

A iman bandıralı HANS-
HURG vapura 29 a~ustosta yük· 
iıyecektir. 

Olivier Ve Şü. 
LJMJ1E1 

Vapur Acentesi 
Cendell han Btrtncl Kordon 

Tel. 2443 
Dhe Ellerman Llnes Ltd. 
ADJUTA.N'r 30 temmuzda REN, 1SKAND1N A VY A ve 

BALTIK limanları ile DANZlG 
MBM.EL ve GDfNYA limanla- Londra için yük alacaktır. 
rrna doğru konşımento ve miisait ALG.EH.İAN Ay sonunda 
~enitle mal kabal ve nakleder. LONDHA-ANVEUS ve HUT..ıTı 

SOVTOBGl'LOT deıı gelip tahliyedtt lrn luuaoak 
FRA.SZ Merıııg vapuru 22 tem- ve ayni zamanda HULL için 

Merkez Depo: 

S. FERiT 
ŞiFA 

Eczanesidir 

NASIR DAN ŞiKAYET 

muzda heklenmekte olup SeJanik yük ,.ıaoMktır. 
#e ODESA ~çin yolcu ve yük YVONNE Ağustos başlangı- R abRt lskarJ[pin8:~İem~~ilDinaflr Hatta Ayıptır Çünkü 
kabnl edeoektır. LEl'I'EI. . ..k 1 kt ,..., B&J'İD 

QlQEıtlN vııpurn 25 tem· cında " ıçın yu. a aoa ır. ( •ASIROL KE•AL ) 1 ••• 
muzda beklenmekte olup P1RE H.OUMEJ.ıtAN 16 a~ustoRı Lafa, lakırdıya ntıhacet. Nasırı (4) giinde yok eder, İzmirtle 
YA}..,A ve J>OH.TSA11' için yük LtVJ~RPOOL. ve Sw ANSEA 10'000) Jerne şahidi vardır. (Nasırol Kemal) Haf dettil ilAçdır. 
~e yolcu kubal edecektir. dan f(elıp tahlıyede bnlunacaktır. -

DlKKA'.1.1 : Yukarıdaki tarih- Deıdsche Levante Ltnle 
Jer içın mes'uliyet kabul edil- ANGOUA Tapnru 6 aguetos 

VERS'teu gelip bhliyecle hala 
nacaktır. 

NOT: Viirut tarihleri ve va-

mez. BREMEN-HAMBURG ve AN-
~'azla tafsilnt için : 
G. HAN.A YLIO(-lLU 

Tc J . HOl\lA NO 
Acerıtesıne wüıncaat ediniz 
Bırınoi J{ordon, RlZ ferha· porlarm isim ler i üzerine mes' u· 

nesine Telefon 2356 liyet kabul edilmez. 

Türkiye HilaUahmer Cemiyeti 
Merke-2i Umumisinden : 

J~skişehir Hilf\liahmer merkez ambarında ~atıhga çıkarılan 

eşyadan SiiJiiyeu, yağlı boya, yeşil toz boya, mukavva, ambalaj 

kaj?ıclı, karhit 26 temmuz 934 perşembe günü ve 

iıı~aat malzemesile marangoz edevatı 28 temmuz 93ıi cumartesi 

giinii saat 14 ten 17 ye kadar açık arttırma enretile ambarda 

satılacaktır. Boyıdarın kıymeti mubammenesi olan 88294 k!lğıt

Jarın mulıammen kıymeti olan 83J.56 ve karbitin 52500 inşaat 

nınlzenıeı:ıile marangoz edevatının kıymeti mubammenesi olan 2966 

koru un yüzde ona nispetinde depozito akçalarile taliplerin mez

kftr günlerde ambardaki satış komisyonuna müracaat eylemeleri 

ilan olunur. 24-25-26-27 (144:) 

i Z Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Balkapınardadır 
Yeril PamutJundan At, 1 aggare, Köpekbaf, Deltrmen, 

Gegtk ve Ley lak Markalarını havi her neTi Kabot bezi 
imal eyllimekte olup malları A vropanın ayni tip meoım. 
catıııa faiktir. 

Telefon Ko. 3311 ve 3087 
Telgraf adresi: BaJ'r&k lzmir 

(H 1) 
. . ,, . . . ... 

Uyuşturucu Maddeler i nhisarı 
lzmlr Şubesinden: 

Miistahsillerin birleşerek 75 kiloluk bir sandıktan aşağı ol· 
mnmak üzere kendi mahsulleri oldoguna dair ait oldukları Ti· 
Ol\ret Odalarından bir vesika aldıkları takdirde 1934: ıeneıi af
yonlarınm ka9 morfin dereceli olursa olsun şubemizce peşin para 
ile satın alınacağı ilan oluunr. · 3061 (155) 

26 Temmuz 

Zengin i kramiyoli ök iiz 
baş Kolınan çivillerile 
« Brasso > maden cilası

nıu piyango biletleri gel
di. Elinde be~ cilll ku

tusu veya 9ivil etik~ti 

als•nl ın. 

depom aza 
biletlerini 

A~ker markalı hakiki 
flit, Fayda, Kilsekt, Ati
ltL, Bin k lı'la~, ~..,layozen 

sin ok i lilçlnrırıın her boy
da kapnlı kntulnrı var
dır. D<i k tn(JSİ rı i o Ji t resi 
yalnız 100 kııra~tar. Son 
parti nnf tnlin geldi benii;ı: 
tedarik eılonıiyeııler biı·az 
acele etsinler. 

ARTI• kamaş hoyalnrımızın tecrülh~sini 
matlı 15 knruşla r~ngini atmış 

yünlii elbislllarini:t.i istediğiniz renkte boyarsınız. 
Hesmi rab~atnameyi haiz LEYLEK markalı rastık s 

sını Jbtiyaoı olanlara tavsiye ederiz. Esnaf içirı toptnn sat 
kezi depomuzdur. 

Taran tuvalet sabuna ECE vim tozu, Kaol Rrasso, pi 
karpit, çay, kına, sakız, diş macunları, kllk:ıo, kolonya, kol 
kal, demir bindi, limon toza, her nevi asit, l:lstikten ıno 
muetaı dıı, çiçek boyaları, zamkı arahi, çama~ır için soda, 
leke tozu, sahan toza, lüks ı:-ahunn, fare zehi ri v.s. 

TELEFON: 

~ -
ZONGULDA 

• • • • 
~ C> ıvı: u- ı t 
Tuğlacı ve Kireççile 

( ZERO DiZ ) ve sair kaliteler: 
Bu defa getirdiğim yiiksek kalorili ve fovkal:'\de tenzil 
Z ON G U T.ı DA K kiimürlerini satı~a vazettim.(ZE 

e.~~) t~:~;i:;a (10,5) Liradır. 
Adres : l\laltızlarda Yalı cacldttsinde No. 

ZOROl GANOOt 

Ucuz ve sağlam sanaaıye 
Haraççı zadeler imal eder. 

Adres : İkinci Beyler sokağı No. 102 
Telefon No. 3778 

~lilli Emlak Miidürlügünden: 
Darağaç Margela 31 Nu. h hane, 33 Nu. Jı dükkan 
Birinci Kordonda gümriik önünde barakR 
Birinci Kordon balıkhane altında 4 numaralı dükkkA.n 
Murtabyn Kahramanlar 197 numaralı hane 
Üçünoü Sultaniye Mölazim Mehmet efendi so. 14. Nıı. la h 
'.I.'nran Şımondifer O. 8-1. T . numaralı hane 
Karşıyaka Alaybey meydan So. 4 eski 2 T. numaralı h..
Karşıyaka Bostanlı Mektep So. 4.0 eski 118 T. Nu. h dilk 

Yukarıda yazılı enıvalin bir senelik icarı 9/8/934 Pe 
güni.i saat 14 te ihale edilmek üzere müzayedeye konul• 
'l'aliplerin o saatte Milli }1nı1Ak müdürlüğüne miiraoaatle 

2908 (1 

Tire Belediye Reisliğinden: 
1 - }Jlektrik Santralı ile mezbahaya Jüzumo olan: 

Kı lo Nevileri 
50000 Motorin 
3000 

780 
225 
100 

2 - Elektrik 
porslen malzeme. 

3 ve 4 s ı fır makine yağı 
Bflıızin c 60 > teneke 
Gaz c lfi> teneke 
Istopi 

şebekesine lüzoma oları; c 31 > 

3 - Elektrik aboneleri tesi@atına lüzumu olan; « 66 , 
ınobtelif cins elektrik malzemesi. 

4. - Elektrik şebeke ve abonelerine liizuıııu olaıı: c 10" 
vata kadar dokuz muhtelif cins olan c5230> adet elektrik J 

5 - Bele.tiye ha~tanesiue Hizam olan; « 27 > kaleın 1 
vaddı ile « 11 > kalem melbusat ve sair levazım. 

15'7/934 tarihinden 8/8/034. tarihine mtisadif Çarşanı~ 
saat c 14 > e kadar yirmi heş giin müddetle ayT\ ayrı ~e 
zarf usulile bilmunakasa miibayaa edilect'ğinden taJiplB 
baptaki şartnameleri belediyemizden istemeleri ve teklifnalll 
muayyen vaktinde tanzim ve llairemize teTdi etmeleri 
illin olunur. 20-26 2918 {108) 


