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Avni Doğan Beyin Beyanatı 

ııııııııı•ıııııııeıııııı ....... ııııııııııııııııı•ııımıa 

Rey Veren er Adedi 
Onbeş Bini Geçti 

Bilgisine hörmet AdoJf Telkı.kler Y k arkadaşa sordum: apaca 
- ıntibap var, reyinı kuı Asıl Ve yedek Azaları... Nasıl 

ıandınıuı?. ~--------------------------... ---------------------------- ~• 
Vazifesini bilen bir adam Kırtasivecilikle Mücadele Edibyor. Halk işlerinin Tayin Edileceği izah Ediliyor 

söz~k~~~:1!e ~edi Sürüncemede Kalmamasına itina Edilecektir... şehrimizde belediye intiba· 

Kimlere rey verdiğini de sor· Ankara, 3 (Hu·usi) - ,---..,.---~-:;:;iiQij;:---------ı rnan su mühendisi profe· batı faaliyeti en yüksek bir ala · 
dum Bütün vekalctlerde kırta- sör Adolf memleketimize kFa k ile ·ı~devta~d eybleme~ted!r: 

· · "ki ·· d ı d ·d M .1 h b ır a vı cıye ı are eyeh reısı 
O, ülküsüne bağlı kuvvetli sıyec:h e muca c e e şı çağrıldı umaı ey u Avni Doğan beyetendi ile idare 

bir iman sahibi sesile : detlc devam o'unuyor Ka günlerde Ankaraya g_ele· heyeti azaları intihap sandıkla-
- Elbetteki, Halk fırkası nunların ve talımatname· cck ve Türk mühendısle· rını daimi bir teftiş altında bu· 

namzetlerine! . Dedi. İlave ettim: lerin sarabatına rağmen rile birlikte yerinde tet Jundurmaktadırlar Dün bir mu· 
- Amma, aralarında bazıları lüzumsuz yere mütalaa is· k"l t ktır Profesör harririmiz Avni Doğan beyefen· 

h 
1 

<a yapaca k:kl . d diyi görerek intihap faaliyeti 
-'için menfi propaganda varmış, temek suretıle alk işle· Adol un bu tet ı erın en etrafında ihtisaslarını halkımızın 

b 1 d ? rioın sürüncemede hıra "k ' 
, un ara ne ersın · · sonra Sakarya e ' ektrı müttefıkan reylerinı fırka nam · 

Deyince intihap etmenin rey kılmaması Jüzumu viıayet- snntrahnın inşası meselesi zetleri !ehine kullandığına göre 
vermenin, •ntihap olunmanın ne lcre bildırildı kuv eden hle çıkaca~· asıl ve yedek aza vazıyeti hak 

1' olduğunu bılen ve reylerin tas Üzfim Ve JncJrlerimlz kındaki düşüncelerini sormuştur. 
el nif olunacağı zamana kadar nam Aı kara 3 (Hususi) - tı · Gayrlmllbadll Mumai eyh büyü_k_ nezaket v~ 

zetler hakkında dönen dolaplar, Türkofıs'in incır vr. üzüm Bonoları derın bıdr sc_vıt~ç kı~ınde muharrı · 
d d 'k d l h kk H • rınııze emış ır ı: 1 e ı o u ar a ında nefret edi lerimızın vazıyetı hakkın· 1 t b 1 3 ( u~usı) 
ı k L 

5 an u ' - - Sonu 8 mci Salıiıepe -
ot ~ce şayıalara çok zaman şahit daki tetk!kah bitti. Ş m KııtasıyeC1L1q111 hasmı Başvekıi puşa Gayrımübadil bonoları • • • • • 

A vnni Do~an Bey 

f olan arkadaşım, daha cıddi va di yaş üzüm ihracata çareferı vekaleti Sakarvada büyük e e ll son günlerde yükseliyor Gay- Komiinistlikle Mücadele 
1 ziyet aldı ve şöyle dedi : araştırılıyor. trık santralı kuru'masına karar rimübadiller kongresi onu ........................ .. ..................... . 

- lntihaplar, cemaatı hare- Salwrya Santralı vermiştir Santralın kurulmasını nmaüczadketkıri. ikinci teşrınde topla· Bulgar Ordusun a is-
kete getiren içtimai hadiseler Ankara, 3 (Hususi) - Nafia tetkik etmek üzere maruf At 

I dir lntıhap, uyuyan tahteşşuur 
ıf ları canlandırır, pash kulaklarda M Ç )._ ki d ? 
iıitme kabihyetini artırır, her· • ~ajf i .. r yan 1 llf ar~ca ar ı. 
kesi herkes ile anlaşmaye dert- '-../ 
leşmeyc sevkcder. Her ferdin 

-~laki ve içtimai seviyesine göre Anlı arada 
bır dedıkodu mevzuu olur. Ma· ara etle Karşılandılar 
rifet bu gürültüler içinde "Şuur,,u 
hakim kılmaktır. 

Bilgisini. görgüsünü, duygu 
ıunu, başkalarının telkinahna 
~ırakmıyacak kadar yükselmiş 
ınsanlara böyle nazık zaman'arda 
çok büyük vazifeler terttüp eder. 
Memlekete iş görenlf!rle iş gö
recekleri göstermek ve bunları 
yükseltmenin ve tutmanın yolla-

rını öğretmek bu vazifeler içinde 
ön sırayı tutar. 

insanlar, insan olduğu müd 
detçe hizmetinin, samımıyetinin 
nimetine mazhar o•mak aşkile 
yaşayacaklar ve o aşkı ta min 

demeden ölecekler 

Her nşkm esasını feragat 
teşkil eder, fakat feragahn gi 
dasıda takdir ve sevileme değil 
mı? K .. . oşeye çekılıp amme işle -

rıne karışm2 maktan doğan "iyi,, 
unvanına, bu işlere karışıp "Az 
muvaffak o du,,denmek şerefıoi 
her zaman tercıh ederim Ya 
bunlardan "çok muvaftak olan· 
l~ra,, ne yapmalı? Onlara başka 
hır şey istemez 

··' y l 
3 naz ve yalnız candan bir "te-

------ ----------
Re:sicumhur· Hz. Büyük Konuklarını Otele 
Götürdükteı_ı Sonra Çanl ayaya Avdet Buyurdu ar 

şekkür!,, Bu gibilerın ebedi ı · 
dası 0 ur g \teliafıt hazretleri ve lvobel mOkfıtatmı kazanmış olan V ellahta bütün sqahatinde ıefakat edecek ıJlan KK. 

pıoıesöı Sthıödinf!n(Solda) ve proıesöı Heısenberg (Saf!da) F. sanayi maessesesı umum müdürü M. Bjöm Prytz 
v· Memıekette mes'uliye\ten de 
gıl, me 'uııyeti pürüzsüz .. Ankara. 3 (AA) - Reisi Reisicumhur Hazretleri tarafın· çıkarak otomobiHerine binerken 
v cdanında k k d· 

0 
çcn cumhur Hazretlerinin büyük mi dan karşılanmıştır. istasyon dışında yer almış olan n or an a anı ar mı . . p 

yetıştar k t , O sat ırlerı hveç vehahtı rens lst.kbal merasiminde vali mektepliler e kalabalık bir halk 
.. •• rne ıs ıyoruz. n arın .. . b 
onune genış bır ça ışına m d Gustav Adolf hazretJerıle zev· ve elediye reisi Nevzat; bari kütlesı vclihat ve Prensesler 
açalım, ça ışan arı beğee:el ~~ı cesı prenses Luiz ve kerimesi ciye vekileti umumi katibi Nu hazerahnı sürekli alkışlarla kar 
beğenmedık erımızi ata ım Bır prenses ln(?'rit h azerah hususi man R.fat Protokol şefi Şef ket şılamışlar ve bir süvari kıtası 
taratlan ça ışmaya kıymet, ak- trenle bugün saat 10 45 te An Jfuat beylerle Ankara mevki selam durmuştur. 
sine ceza vermektedir ki, ( müs karuya gelmışlerdir ve merkez kumandan!a rı ve Ankarapalasta 
bet ) veya (menfi) nin hakkını Prens ve prensesler hazera emniyet müdürü Salih bey de Muhterem misafırler ikamet 
ödemiş oluruz. O sebepledır ki h, istasyonda refakatlarında hazır bulunmuşlardır. edecekleri Ankarapalas oteline 

Hulf!GT kralı 

İstanbul, 3 (Hususi) - Sof \Georgief kabinesine karşı bir 
yadan bidirıliyor. Kışlalarda ko kuvvet. darbesi ya para~ v~ziye 
münistlik tahrikatı yapmakla te hakım olmayı, kralıyetı de· 
suçlu 118 asker ve küçük zabi devirmek suretıle bir amele 

t . E'lb d" h b d h diktatörlüğü teşkilini ıstıhdaf .o ı e ıvaoı ar ın a mu a· 
edıyorlardı 

kemeleri bitti. Suçlulardan do Oeorgıef kabinesi bütün giz· 
kuzu idama diğerleri muhtc· li teşekküllerle mücadele ettıği 
lif cezalara mahküm oldu Hük· gibi komünist höcrelerile do 
miin kral tarafından tasdikinı amansız b r mücadeleye gieişmiı 
müteakip mahkumlar kurşuna bulunuyor Komünist propagan• 
d , zıleceklerdir. Bulgar ordusun- daları kat'i surette yasak edil· 
da komünist propa~andacıları miştir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ah Şu Kadınlar 

m~!let iş erinde çalışanları işini~ B. M M reisi Kazım, Baş~e.kil -~akdim merasimini.müteakip giderlerken birinci otomobilde 
musbet neticeleri ile ölçmek ter ismet paşalar bazeratı, Harıcıye Reıııcumhur hazretlerıle Prens Gazi ve Veliaht hazretleri ikinci 
bıyesine malık olmak yolunda vekili Tevfik Rüştü,. Riyase~i. ve Pr~n~e~ler hazeratı .. ihtiram otomobi~de Veliaht ~azretlerini.n 
•n faydalı dersleri intihaplardan cumhur umumi katıp . vekıh meraıımı ıfa eden ~ıkerı kıtaa z~vcelerı. ~renHı ~uız v• harı-
alıyoruz ıHasan Riza, baı yaverlerı Celil tın iinilnden ıeçmııler Ye mu· cıye Yekıla Temk Riıtll bey, _ilk dtvillerdt _ 

- So11u ıkinci sahlıede _ Muhafız alay kumandanı lamail zika İsveç • T&rk ma11larıaı llçllncl etomobilde de Velıabt - B1rak kaçsın •• Yoksa canımızı alacak .. 
Re:Uk. &... inae ff4kJA.ı ,beJ'91' bal :ılıPi• Mide çalmııtw. .._,_ hi••wMila _ &M a llllCll Uıl/Mll ~ _ ~,....._. V-fllft dOl\llm. 'afJJJI aa.. kQql Ja'fıor .. 



· Sahife 2 

Anketi mis 

Verem Hastanesi 
··-·-·-ktor Demir Ali Bey Teklifimi i 

Hararetle üdaf aa Edi 10 

Yazan: Dr. Demir All 
1 zınır hır kaç mıJyonluk hir 

nuf u ke afotini ve gayet geniş 

ve zeng-ırı hir ıstılı al mıntrkn

ıım ibtıTa eden Garhi Anadolu 
Jrnn ikti adi ın rkui oldugıı gıhi 
bn büyük eabn lrn tal rınm da 
Jon rııiirncaııt merkezidır. 

Yük ek 1htiıaslı hekimi r 

lda rf\Sı nde iyı bn k ı ınh ha!taha· 
nelerde yatıp iyi olmak için 

ıünlerce nznklardan lzmire ael 
e-ihi akıp gelen lıo çalıtkao mü· 

Dll'••r T• nıfüıtalısı l balkın haa 

talarma 'iipluı ız ki 1alrıız lzmir 
Mnha11be1 lıu111111yoıini11 11rtına 

7tiklenen lzrnır hıutabaneleri 

t .. kilatı gayrı kati gelmekte, bir 
kıımı yer hnlaw1yarak bakımıız 
kalmaktadırıar. Garbi Anadolu 
nun bn büyük. ıbtiyaoının kar . 
fılanmaıını, moTcatlarınm teni 
Te tekımmiiliinü gönliimiiz 

ft1phııis ki çok arzu ediyor. 
l'akat ne çar• ki daima önüwüıe 
gıkan para11zlıktır. 

Bu tı krımi liyletlıkten ırnıırn 

imtıynzh ,irketltır temizligınde 

ıo ş rketinden alınacak paranında 
ve dnba hılmem bu ııcYi şırk t 

lerden alınması m lhoz parala-
rJD da ha o~urdR aıfedılınıı 

ini JHIH la nrzo etnı klıgım tn

biidır. Hattn yeni yeni vııridat 
m mbalıırı bulmak çarelerını 

düşenmek ve aramak nyrıo1.1 bır 

borçtur, 
Hogün için en mü hrem ve 

biiyök 11hbf ihtiyaç ne o l ahilır 

ıoal ina gt-linOft yiizleroe büyük 
i btiyaçlar kar,ısında hhngisinı 

teroıb etmek icap dtıcep;iodı 

intan ,aşırıyor. 
Fakıııt mademki mn·znubtıbH 

olan •erım b aatahınui i'itiir. 

O halde en koYntli olarak 

bo ttızi de müdafaa etlehiliriz. 
lıtatistiklerle memlık~timizde en 
büyük tahrihat yaptııtıaı •e eo 

çok ölü nrdigi anlaşılan Verem 

lıa1tah~mın bir kaç milyonluk 

"arbt Anadolu bav;ıı;a1md" ff'gane 
miicadeltt ..-uıtuı lzmircleki 30 • 
4.0 yataklı :Emrıızı uriy;• haata

neaidir. Şiipheaiz ki ho mii•He· 
11nın he, on miıli ılabi meYont 

Bir d••lıtin her ••rd•ıı eni 
Uk mt1n•dl mlll•tin Tarla&ı, Hı? 
lıgı ve ıa~lamlıfıdır. Bilhıuu 
harp ıonn çok genişleyen içti 
mat 11falet macldi n maneTi 
'- t h t ı k · kt olaa ha biiyiik afeti karşılaya· 
aaı a ,., l\I a ı mı arım ço . .. .. 
ıaıttı. Milletlerin Hğlık bünye· mRz Bınaenfılıyh en hnyuk faa-

l i d bü ··k t 
1 

liyet Te yardım elimiz f\Yvelen 
er n ı yu aanın ı ar •• yı. 

ı.. t ı t bn miie!111eye olması liiziınllır. 
-.ıu ı ar yap ı. . .. . . 

T .. L • ıı •t b" ilk Daua buyuk dertlerı mız ve ur .. mı ıı ny ..-. me-
clınt hir mltlıt olarak daima Ta- ibtiya9larıınız karoıaıoda hatırı-
rolmak i9in muhakkak ki dıha ma g•lınlerden biri de çoonk 
~old•k u daha saglam olmak hasta.ne!linin yokiu~u n çncnk 

meoborıyetindedir. Bir Türkün 10Taıırnııı kifnyeleızli,:?idir. Biiyle 
aaglıgıaın Türk de~ltıti .,. Türk zubor edecek parf\ ve teşkilat 

milleti jçin büyük kıymeti Tar- fıuıtlarındA bu mfieııee eleri da. 
«.lir. Binaenaleyh her Türkiin tıi hatırlamaınak imkan barıcın
ı,ağhaıaı nınhakkak tairgemeli- dedir. 

ŞEDi HABERI.4EB. 
"'- ' • '• j •. -~-;·a..t 
y ··~ .... -·· ·. .... . • . ~u.~ 

I t o •• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• eo ·~ ne r u 
Sala iyettar 

O mu tur-
Makamat Neşriyatla Ala ada 
erıf ··kut Ediyor 

Dfi.n Mühim Müzakereler Oldu 
lnoir piya il ının hn sene kı- heye haul lrnyurdnlar. 

rılmuında kendi ihrncat taoir· 1 rıoır rnıntllkuınd' ak is ya-
lerimizin takıiratı oldo~o iddia pan bu hAdiıtı üzerin• A Ynı Uo 

edilıyor. Dıger tarnfıan bazı ib- i?an b ye Aydın mıntakuındarı 

rırnat tacı rleri de nıiyetı tabıi bir çok imi'.aları ta~ıyan maıha 

teh'ikki eyliyorlardı. Hu uada talar ge>ntlerildi. Henü:& teeyyüt , 

1ürkofıs lzınır ,abeıi mii 

diirii Akil Fnırnllah hey gaz8 
telerı Ye htı nıikanın earctini 

deı hal A nkıtrsya göndermiştir 

Hiin nli Kazım paşa, ofi 
miidiirü Akil gmrollab, 1'ioaret 
odaRı omarni katibi Ml'hmet Ali Başv idi lsınet Pa~ Jlen .... ri edememekle ht1rnher kaHfle ha-

b O Ye noua koınt1er Tekili Jh~an 
lımıri,ereflendirdiler. lıtıluıal er aldı~ııııııR göre A..-ni ogan 

beyle1ri konaklarına <lant ederek 
mıntakalarırıdan kt>tllln ferya hey Şerıf Hemzi lu~yJtn de id<li· 

ıkı ıaat hu mH'el• etrafında 
dı doydular. Fırka binuında alarmı tnı1ık ıdicı hır rapor 

h ~(;, Üfmiiştiir. Kazım paşa öf leden 
alıcı •e 1atıcı tÜl'carları top iıtemişsede mu mai ley fıkirlerini 

, ıuo ra Ş•rı t Remzi heyı tle k o· 
!adılar •e kındılerine ~ok imzuı aıtınd" hiltlirnHkten iı-

oRklarına daTet .,dtrek. ktyfiyıti 
açık •e ıaıniıui bir lisanla tirıkı\f eylemışıır. 

ıetkık •ylemışlerdır. hadisenin 
hııap ederek dii.üncelırini Aydın incır kooperatifi itti- A nkaratla derin bir aaahiyet ve 
1aklamauao ı()yltımılerini, bR- hadım Hntl•ro• kodretli hılgiıi alakı& oyaıırlıraca:ında bi9 fİİp · 
kikatlırı hiitiin çaplaklıgı ilı ile idare eden Topçu oğln Nazmi hemiı yoktur. Dün hir mobar· 

ortaya koymalarını iıtediler, ba bey ha ııralarda Amerikftda bn ririmiz Şerif Remzi beyden ita 

meyanda ıö7. alan Şerit lnndnJ(Dadao bu müoaka,alıra ne.riyala ne diyectğini ıormnt· 
H.emzl bey ortada şıknyeti mu- iştirak ederuemi,tir. tor. 

oıp olacak hiçbir hndiH olmadı Diinkü nfü•hamızda Topçu 1\larnail~yb kat'i bir ıiikfito 
j?ını, l ncir pıyıuarının normal oğla Nazmi beyin f ikirlerıni n teroıb ederek hiç bir şey ıöyle

hir ••kilde Meyrınl takıp etmekte bo mtJyanda Şerif Ramzı l1oyle mek istememiştir. 

oldu~unu ı(iyleınitti. Frank .Baladnr etendinın pıya· Kllnaatimize gi;rı binlerce 
Hu tıkirlere 'iddetle itiraz sayı kırmak Jıu~u!unda oynadık· miiıtah11li alakadır eden n menı· 

tıtlenler de holondu . . Münaka,a ları rolleri ifşa ed•n naık lıuı leket mahsullerinin kıyıoelinı 

nıadı, tındi11eoın t:.tkikıni, alı\ka nfltratıik. Neşriyat umumi er dii,ürmüt olmak töhmeti altında 
darlıuı <linliyerek hnkikatın teı klr üzerinde çok derin hır t11ir halnoıın bir zata ıükftt yakıta
ritiııi Ha v.,k;ı pa~a Hz. O. H . uyandırdıRı gibi alakadar m11• maz. Sükuıon bir mloaaı da 

fırl<uı •ilayet iılnr" heyeti rc11i kamatın da ıbemınıyetle nazarı badiseyi ikrar•• kabul oltiugaıın 
Yozgat meboıu A Yııı Do.ı?an dikkatini celheylemiftir. unotmamRk Jazundu. 

lsveç Veıiahtı .. ,,,. 
• 

1is. Banan için ID•ınlekettı ilk Hizileki ı;oouk bakımı •e ço- B H ft 1 • G ı· 
yapıJao&k: İ.}trİa batında daima CUk ha&tafıklarJ Ye ÇOCOk V&feyatJ u a a zmıre e ıyor 

6 Et Kaçakçısı Memur
lara Hücum Ettiler 

ltir ( Hfhk Hferberligi ) yapıl · ••halde oldo!lo bilinir • 9 '9ir Halen Ankuada bulunmakta Yakalanan Hayvanları 
Zorla Aldılar 

4 1.'eırinieYnl UJS4. 

Belediye 
intihabı önünde 

•••••••• 
-Ba~tmafı bumcı sahııede -
Konu ve komşu toplanarak 

kendi memleket hayat, sıhhat 
nizam ve int;zamları işlerilc uğ· 

raşacak adaml&rı seçmcğe baş 
laymca, '-ıer şeyden evvel maziyi 
idare edenlerin fiil ve hareket
lerini "v edan., ın şaşmıyan ve 
baksızhğa doğru asla ağmiyan 

terazısiyle ölçmek lazımdır. 
( Vicdan ) teraz"si, bin bir 
dedıkodunun, bir o kadar 
tezvirat n öoüne geçen kuvvetli 
bir ağ ı rlık kaldırır. 

Ben dört sene evelki, sekiı 
sene evelki, hatta on iki senı 
evelki belediyeyi gözden geçici· 
yorum. Bu makineyi işletenlerin 
bir mes'ulüoü görüyorum: Halk 
Fırkası. . Mukayeselerini yapıyo 
rum, her geçen seneyi dıha evel· 
k ine faik buluyorum. Milleti ve 
devleti, halkı yürütmek külfetini 
ve tarihi mes'üliyetini üzerinı 
alan bir fırkanın beldecilik nok-
tasındaki haşmetini de gördük
ten sonra, ooa bu muvaffakıyeti 
temin edenlerle, onun tarafından 
temin edecekleri ilin oluna• 
namzetler hakkında toptan bir 
itimat reyi taşıyorum 

Bana uzatılan 74 ismin içind• 
şahıs ve mesleklerini hiç lanı 
madıklanm da var. içlerinde fır· 
kam nam1na bu memleketi yük
selten, intizam içine koyan, bin 
bir pürüzlü b·elde işini hallede· 
rek bize istikbal için ümitler ve 
kuvvetler verenleri de var Bi 
rincileri ikinciler kadar bilmiyor
sam, benim ilmiimn çok fevkindı 
bilgi ve kudrete malik olan fır· 
kam, fırkamın mensupları bili· 
yor ya! işte bu ( cemaati itimat) 
selinin arkasından şüphesiz ko· 
şarak gider, şahsi itimat ve ma · 
Jumahma, fırkamın telkin ve iti 
madını katarak yürürüm... Tam 
ve kamil bir vicdan istirahatile. 

Vicdan istirahatı, vicdan •~· 
tirahatı! . Bunu temin etmek için 
size tavsiyem de ıudur: Yapa· 
bileceğini korkusuzca yap, yapa· 

maıını, hı, H•~lik mi olur on milletin dı ürımeıi n ta!lamhgı elan tneç nliabtı Gii&tal' Ado· 

H••llk mi olur her halde mnn ancRk çoonk aağlı~ına bağlı ol- lot Hz. yAkında ••hrımize gele· 
tazam, geniş T& Haıh bir dnıtn dütnülürH memleketin cektir.VeliabtRunaya gitm•kten 
pro&ramla yüriinmtai fikrini mü- IMjtlık Tarhk: bünyeıini knrtar- aarfrnazar ıtmi,lir. Veliabta tak· 
dafaa ediyorum. mak için de•letin derhal (uı?lık dim edilmık edıloıek üzere Aaa-

Qüaki yapılacak bütiin ik- ıi1a11tini ) mantazaru bir pro~- rı atika muhipler cemiyeti ta
ti1adt, içtıınt n mıdıot hami•· ramla ..-ı plinla tebellür ettirmHi rafından miikellef bir albüm ha· 
leri ba,armak için •T••la eağ- n memleketi• alAkıJar koYYet 

lam bir bünyeye ıhtiy»:,ç Tardu·. 
Bo noktai nazar karfJlloda 

mnzil•t•n n yalnız lzmirimi
si alakadar saaliniz• gelinc•e: 

,.. müHıHelerilı birlikte biitün 
balkı aynı iıtkamettı büyük bir 
faaliyet• ıevketmHi lüzuma tak· 
dır ,.,, teslim olnnnr. 

zırlanmı,tır. 

Gııi lrnn,.jtı dn icap 

şeklide tanzim ..-ı ihzar 

mnştur. 

ettiği 

otnn· 

Voliabta ~ıhrimizd• maaz-
7.1'm iatikbal programı yapıla· 

caktır. Miıhrlerin munaalat gii · 
nü henüz tAspit edilmemio he 
Je gelecek hıdta lzınirde hulu

nacakları şüpbeıız snyılmnktadır. 

m•yacağmı da idrik •e imanıaa 
emin olduklanndan sor, elverir 
ki, muhatabın nnin yüreğinde 
tarihi işlerile mevki tutmuı ol· 

f mariye mahallHinde et ka · ı Hüıeyı•, Ali Te .Multlm ilı &r· sun! .• O zaman rey puslanı saa· 
çak9ıs1 Giritli Muıtafa o~lıı Ça- kadıe .. arı Giritli Mebmıt, Hatan dığa atıp döndüğünde memleket 
kır BüHyin ilı Oemal ot?lıı Ali .,. yörük Ali beygırlır üzerir.de hayat ve iıtikbalini temi% ellere 
•• Mızlô.mon ••terinde lıırıuzlık oldoklılrı halde mımarlara hii· vermiş olmaktan doian deriu 
•e haatalıklı bRyTan holoodugn cgm ederek ha1nnlarr zorla • 1· bir vicdan zevki duyarsın!.. Be· 
habır alınmı~tır. Bffledıyı •t lerinden alnu,lartlır. O Sırada nim cemaat işlerinde rehberim 
takip memnrlan tarafından ~T· Yörük: Ali hay•aadan diişmlit cemaat duygurnnun ifadesi, onun 
terinde arattırma yapılını,tır. Ya yüzünden yaralanmıttır. Çakır şuurunun fayın ettiği istikamet· 

ETde bnionan on iki baş 11gır Hiiıeyin ile Giritli BüHyin kaç· tir. Ben onda ancak safiyet, va· 

Avni Doğan Beyin Beyanatı 
........................................................ 

Rey Verenler Adedi 
- Baş 101011 Bmncı SaluJede - zaman haklarıdır. Asıl vı yedek 

- İzmir halkının, iş n:evsi· mese!esini bu noktanın hallede· s • 
minde bulunmasına rağmen, işle ceği aşikardır. Bu suretle muh· ergı 
rını ve güç 1erini terkederek terem halkımızın aklı selimleri, B 
•andık başlarına koşması fırka- yüksek görn,ıerimeseı•yi hallede- ugün Açılıyor 
mıza rey vermesi bizi çok mü· cektir. :Ehil hay•an Hrgiıi bugün 
tehassis eylemiştir. Bu vaziyet- Şimdiye kadar verilen rey ıaat onda R•ra·eta Ziraat mek-
ten çok müteıekkirim. lerde biç bir fırkalı liatede iıim tıbinde açılacaktır. Dün aktama 

Aııl ve yedek aza meseJeaine silmemittir Ve. bugüne kadar kadar 1trgi1• 169 bay Yan kay
ıelince; etkarı umumiyenin bu- f~k~Jı .olmı~an. lı~~rli ~emşeh dettirilmitlir. Sergide kazanacak 
nunla çok meıgul olduğunu görü· rılerı~ı~ hıçbır ısım ı~Jmeden harnuların 1abipleri•e ÜQ bin 
yorum Fırka, işlerini kanuna uy• reyJennı fırka namzetlerıne Yer· altı yüs lira mükitat tnzi ola-
gun yaptığı için asıl ve yedek İfİD• miılerdir. aacıktır. 
de de bu noktaya çok ehemmi· Son ıö:ı olarak ıize memnu· 
yet vermiştir. Listelerimizde asıl aiyetimi mucip olan diğer bir 
ve yedek deye bir tefrik yok· ~o~tayı daha tebarüz ettirebi· 
tur. Belediye kanununun kırk hrım: 
birincı maddesi müntehiplerin . H~h~laraınız ki geç• .. n bele: 
nasıl rey vereceklerini tarif et dıye ınhhabatı çok mucadelelı 
tikten sonra kaç kişiye rey veri ve heyecanlı olmuştu. 
leceğini de şöyle i.ıab ediyor: Neticede reye iıtirik eyli· 

" .• intihap olunacak aza yenlerin adedi on yedi bin kü· 
miktarının iki misil iza yazıp.,, ·~.rad baliğ dolkdlu. Bu defa üç 
f k .. . d gun e san ı ara ablan reyle 

ı. ras~na gor~ Jzmır e milnte· rin yekunu onbeş bini gtçmiı 
hıplerın yetmıı dört zata rey tir. Kanuni müddet zarfında 
vermesi icap edef!r, intihap hakkını haiz lzmirlilerin 

Fırka nizamnamesıoın yüz beşte üçünün mutlaka reylerini 
yirminci maddesi fukalıların kullanacakları anlaşılıyor Kısa 
namzet gösterilen yetmiı dört bir zamanda elde edilen bu ne 
zata rey vermelerini amirdir. tice halkımızın olgunlu&-unu, halk 

Evlenme 
Büyük Millet Mecliıi rtiıl 

KAıım pa,a Hazretlerinin bira
derleri mırhaaı Aıım beyin kı 

rimeti Saadet Hanım•f•ndı ile 
t•hri•ia tiiooarı•dan deri fabri
katörü Alelamet Ru,ıo he1in 
akitleri lıtanbulda Delmabahç• 
11&r.yınd" p•k mi.i keller ıurettı 
•• nkillerimi~den hazılıuile 

meb'uılarımızdan bir çocuuun 

bnıurlıuile mükıllet ııırıtte ol · 
wa,tnr. 

Mea,nt çiftler dün . f ımire 
avdet •1lımıflerdir. Vapurda 

çok ıamimf ıorett• iıtikbıl ıdil

mi,ler kendilerin• buketler U · 

rilmi,tir. 1..'arafeyııi tebrik ıjer 

alınarak götiiriildii~ii sırada mışlar Ti di~erleri tutulmuştur. tanpcrverlik, fazilet gorurum. _______ ..._..__.._______ Yoksa dedikodu değil! .. 

Muhatabım heyecanlanmış idi. 
Onu teskin etmek istedim vt 
ilave ettim : 

öksüzlere 
Uzüm incir Gönderildi 
Ş hrimiz tüccarlarından ba

zıları Ankara himayeietfal cı 

Ana Kucağı 
Avrupadan Mfi.te
hasııslar Cetirildi - Bir şey görmez, anlamaı 

zannedilen koyu bir kalabalık 
Karşıyakadaki :ına kucagınrn ruhu ve kafası iizerinde işle· 

mıyeti ökılizlerioe iiziim, inoir tekemmülü için AYropadnı mü- mek istiycnlere anlatmak lazım· 
tıberrn eylemışlırdir. rebhiler getirilmeli n ba hayırlı dır ki, o ruh bilir, duyar, görüı 

Oemiyet reiaı Doktor Fuat müesıea•y• Himayeietraı ceoıi- ve takdir eder. Kendisine hi:ı· 
bey bandan dolayı bu tiiccarlara yetinin dı yardım etmul tak&r- met ve hörmet edenleri yUkHl· 
bir tıf•kkürname göndermi,ti r. rür etmıştir. tir, hafif görenleri tepeden aıa· 

iı indirir ... 

ELHAllBA 
MILLJ 

menimin 
çifti : 

KU1UPHANE SiNEMASI 

açılmas' jerefine, · beyaz 

JE.&K B.&BLOW ve 
CLABK G.&BL8 

Tarafmdan temsil edilen mevsimin ilk güzel filmi 

Saygon Gft.zelt 

1 

2 

Fransızca sözlü büyük aşk ve his romanı 
--~~~~~~~~-=--~----~;;;;;;;;;---=---

Bu Haftanın Zengin llAvelerı.: 

KARANFİL, musiki sanatkarımız MÜNİR NU · 
RETTiN beyin bir şarkısı. 
MIKI YAMYAMLAR ARASINDA (Canla resimler) 

1 enzlldtlı Flgatlar : 35 - ~ - 50 - 60 kuruş -Seanılar: 15 - 17 - 19 vn 21,15 te, Perıembe günü 
13 ve 15 te talebe seansı. Cuma günü 13 te ilave seans. 

- Pazar.teıt Günü Ytnt Program 

Önümü:ıdeki intihap listesı 
hizmet edenlerle kendiJerindeı 
hizmet beklenenlerin aynasıdır. 

İçlerinden birini diğerine ter 
cihe siyasi terbiyemizin aı)a mü• 
ıaadesi yoktur. Böyle bir dlvı 
sahibinin biz, bizlere menıubi· 
yetinden ahlakından, inkıllpçı· 
lığından şüpheleniriz. Görecek· 
sin, lı görenler, daha ziyade iı 
başında kalmak ve çalıımak üze 
re, yine iş başına geleceklerdir! 
Çünkü ben millet kadirşinaslı 

ğından başka türlü bir şey an 
hyamam .. 

Fte~i.k. Ş. İn.ce 

TOrklye Yag Ve Mamuıit1 
Sanayii Llmttet Şirketi Tur Yal 
tzmır Şubesinden; 

Henüz Fırkamıza kayıtlı bu- müesseselerine karşı alakasını 
lunmıyan vatandaşların reylerini göstumektedir. Bundan hepimiz 
iıtedıkleri 2ibi kullanmak her sevine duymakta haklıyı:ı .• , ve ıorııuı ıa•deUtr dilıri•. •• 

Tahsildar Ya,ar efendinin~ 
Teşrinievvel 93( tarihinden itiba· 
ren fabrikamizle alakası katedil 
miştir. Keyfiyet muhterem miif 
terilerimizin haberi olmak üıer4 
ilin olunur, 1-3 1588) 

• 



Ya.zan ; Rebia A.rit' 

-S-

Benim Adım mı .. Bu Size Bir Sey 
Öğretir mi? Adım 'rumris .. 

~~~~~--....... --
işte yine gözlerim önünde o şehrin en güzel bir sırhnda, züm 

kanlı tabloyu görüyorum . Güzel rüt çayırlar, yeşil ağaç gölgelik 
bakıcımın kağıda uzanan ince lerinde kaybolan sağlık yurdun· 
parmak l arı bu tablonun korkunç dayım. Burada ne umgusuz gün 
perdes nı yarına bıraktırıyor!.. ler, ne ö.üm saatleri geçirmişim! 

No. - 4 - Daha ismini bile bilmediğim f~-
Anzavur çelesınin Balıkesir· dakar bakıcım olmasaymış tana 

~e arkam12ı kesmekle g: riştiği- üç gündür yazmağa uğraştığım 
..niz kavganın ilerisinde Hamdi bu mcktupJarın, belki bir sözle 
bey vardı Yangın başlamıştı. sonunu getiren o!urdu .. Dün ya· 
Bulunduğumuz çevrenin içinden lağım.da dosyaJarımı tekmiJJer
ateş fışkırıyor, bomb ların tar· ken nereden ve nasıl iriştiğini 
rakası saikalar dağıtıyor, küçük anhyamadığım bir mektubunu 
bölüğümüzde kırı 1 an 1arın. düşen· getirdiler!. 
lerin saynı artıyordu. Fakat biz Şaşaladım Afal, afal güzel 
yerimizde çivilenmiş gibi bir kan~ bakıcımın yüzüne baktım Ve 
gcrı gitmiyor, ölenlerin arasında sordum: 

ölümle cenkleşiyorduk Birden - Anııem burada olduğumu 

Recep Bey 
••• 

lstanbul intihabatmı 
Tefti& Etti 

1ıtanbul j (Hasu i) - Ouııı 

horiyet Halk Fırkası umumi 
katibi Uecep Bey hütiin intihap 
d& i relf'rıni ~ezerek mıntaka!ar 

daki fılnliyeti tflftıı;ı eylemıştır. 

Çiıı Heyeti 
Harp Akademi

sini Gezdi 
lıtanhul 3( Huıuıi )- Ş"h 

rimizde hulnnmakta olan Çin a1ı1-

keai hry ti harp akndcmisıni zi· 
yartıtl~ gPzmi1;1tir. 

Cankırıdan 
Alınan Buğdaylar 

na ıl oldu bilmiyorum. Bu kan nereden biliyor? Çankırı, 2 (A. A) - Zıraat 
selinin kafa, kol, 'et parçalarının Jyj iş yaptıklarına emin in Bankası ta:rafından alınmakta 
ilerisinde Ahmedın kollarını sar· sanlar gibi yüzü güldü: olan bo~t1aylıuın onbeş günlük 

kıtarak sallandığını sezdim. Yan· Ben yazdım. Fena mı yeldırıu :100 tonu geçmiştir. le 
dan geri ederek yıldırım gibi ona tt" ? kilı}l, Toıya, Kal cık, Sarıgarlu e ım ... 

icra 
Bu 

8yih Si 
Vekilleri Heyetine 
ün erde ftf Üzakere E -·-·-·-

Verildi 
il ece 

Ankara, :l (Ha uei)- JkU8ılt vokJiJ.,ııııou rtııkıl.:utı ikmal olıırı 
daktan eonra Maliye nkalttinin t tkikiııe arzedilen iş knnunn 

lfı.yıha ı Bıı vckfllet• tcYd,i olanmuştnr. l .. nyılrn yakında İcra 
V killeri heyetinde müzakere edılerek Biiyiik Millet MecHsıoe 
n-rilec ktır . JJfıyibanın meclııin ilk içtimalnrıııila lrnnıınıyet k ep 
cdc<'e,!?i :uıl:ı,ılın11ktndır. 

• •• 
1'IDUŞ Paralarımız 

Gelecek Haf ta Basılacaktır 
Jetnnlıııl, 3 (Hain i) - Uznn znmantlan heri t~tk ı katı c~enm 

•ilen gümüş paralar meselesi intaç olnnmo,ıur. Alrnnn rnahınıata 
giire gelecek halta giiınüş paralann darphan.P.cle b~ ılmasına baş· 
lanacak ve cunıhurıyet bayramın• yetıştırılec•ktır. 

vs · ni Bininci Yılı 
u~ün üniversitede kutlulanacak 
htaubul 3 ( lloınsi) - ıı~ırdtınıniıı binirıcı yıldöııünıü yarın 

( bogün) Üninraıtıde heyecanlı tezahııratla tea'it ola11Rcal<tır. 

l!,ırdev iinn hayatı ve eHrleri hukkında muhtelif hatipler lıitalıeltr 

ırat elleo klerdır, ··----------.......... ~···~ .............. ________ _ 

iç Ana~oluda Havalar 
Soğudu 

.A aı kara, "1. ( A A. ) - Z ı ra ıı 
Vekaleti metcorolojı n6titüaüc 
den: 

Üç giindonheri hiitün 1'iirki 
yeyı ahıa ı ıfıılıılın " almış hlh 
lunan yüke k la?.yık bava u. 
harı tirıi, bir flllf ta tıl'velin na .. 
ıaran 10 derecı, diişiirmek &n• 

retile tesirini gUsteroıiştir. Su : 
hunıtiıı en faıla dli~kiinlii~ü 
orta .Anat1oln ınrntnknsı ile ~nr• 
ki .Anatloludur. Bu~iio •n ılü-
11ük ımlıunet, Kar sılırın altın. 

da 4, .Erzuram, Kütahya ve Eti· 
mesutta ıf ıran altındk 2 Rolu 

t ' 

Eekişehir Te Sıva ta ıtırın al· 
tındn 1 deroc kayd~dılmiştir. 

Buralarda havaların dnamh 
ıorettf' açık gitıneai Te ıobunt• 
lin 11tırrıı altııın diitnıesı, kuv

vetli kırngının hoıuliirıe sebebi· 
yet ~ermiştir. Orta Anadolu 
mıntakasının diğer yerlerind• en 
kiiçük euLuııet ııfır, il bı' d • yakla tım. Fakat ben üstüne atıl- _ Siz mi nuıl? Benim an· kaıaları çıftçilerı bergiin pazarı 

m dan o, ayaklan altında biriken nemi tanıyor musunuz?. doldurmaktadır. Şımdidtm iki ç ki y ,1 
k ndi pıhtıları üstüne yuvarlan - Tanımıyorum, fakat bili· cami bngılayla dolma tar. Yer 1'I ğla - Tavas Yolunda ocu ara aruım 
dı. Gözlerim yanıyordku, bonu vul. yorum. Bn asil duygu!u öz söy tedariki için alım bin~ Bl?ırla- Faaıı· yet Var.. Bimayeietfalln 

Yolları Bodrum rece ar sındadır. 

r n vatansıZJ vurma ıncıy a kadını, anneniz Zehra hanım mıştır. 

il~~i em~ini . ~erdim Artık ön?: efendiyi tanımağı ne kadar is· ima Mahsulü Muğla. 3 (A.A) _ Bodrum metre kadar silindiraj ve bir , k fa:'l!yAetiH. 
muziekı hılafet ordusunun dm tarı·m. Meh"met, sizi ve s "zinkile l M 1 b k t . d t haz r' ·ı .nıı aıa ... { . )- ımayıı. 

'" mıntakasırnn Akyo - umcu ar uçu me re e aş ı .ıg . . ı>errlesi altında kuduran canavar· ri, bana tanıtmak istedi. o Boldur 
1 

t 8 . . . d b"te ~tfal c!tımıyetı nıuaıni nıerke ,i 
1 T .. kt b k · d arasında vol çalışması devam yapı mış ır. ır ay ıçm e 1 

- ı Eylül 19:~4 tır.rihıne kadı r arına ur en aş a, rnsan an kadar iyi bir hay t krokisi çiz l" t .. (A A) T ~- S b' .. d ceai mnhtemeldir Milas mükel· . 
•yniözle bakıyorduk di ki üstüne biraz rötü• yapın " 

5 ınoııu, ., · - at etmektedır. on ır ay ıçın e • . b' . d . 'b 24~~1 çocu.'.!a yardım tıtmı~tır. 
O 1 " t ı"l d'I •-t l ı t ı· t OO lef amelesı ayın ırın en ıh a o ar öz yurdun göbeğinde ca bu kaba taslak tablolardan ı ' ı meH .. o an e ma a ıma Bodrum yoJlanna 5 amele gel - 1 b 1 Bunlardan !>7 l ha ta çocnk 

ören, ve köklHi koparılm ğa de en canlı ve kusursuz mükem nıım~ ine ~<irP, Tılnyetin her ta- . . k d . . ren çahşmaga baş amış un ara ve karlın lllJınmi mer-
~ h" J t J d N rafında diirıden itil>uen eJmaJa. mııtır Bu mınta a a şımdıye kaya ve bagayokuşu yerlerinde 
ger ze ır ı man ar ar ı e ça- melliyctlcr çıkaımış oldum ışte kadar 4 ifometre kaldınm bir . ·ı . . M _

1 
T keziıı poliklinikleriııde ınaayene 

re ki zehirli otl r gibi kopardık· o vakit bu içli ve yanık yürek· rın foplanmuınn ba~lanmı tır. lŞ verı mlştlr. ug a avas yo Te t daTı dılmiştir. Ayrıca dı, 
b·t· l d l I' k l b 1 · ge. buçuk ilemelre güzergah de •unda bu g'u'nlerde 300 amele ça ı ıyor ar ı li anneyi üzüntüden korumak, .. a ne ' e ma ma ın iı, I lO k 

1 
1 mua ~nelı nesind 920 çoco~nu 

Ben Hamdinin o gürbüz u·· ona o !undan haber sunmak çen nelere nnzaren hem hol Te ğiştirilmesi yapı mış ve i o· rahşmaktadır. Marmaris mıot • 1 .,..ı "'"'"'"'J edıl· 
d ~ di leri muayene 't' .... ~ .• cudunu delen cılız bir kur .. anun ıs1e ım yı e medım mi. , hem ae bnb fYÜzeldir. htihıuıJiıt metre uzunluğunda da hen ek kasınaa ça1ışma işı" .ayın beşin· 

92 1 or-- h mi(!tir. "i · çocn.: ~ anne umu· 
onu cansız, kaskatı ettiğine ina· Kendimdc_n ~eçtim elleri· yek ftoanun bu Hrı• be~ mı iyon açılm• hr Mihis mmtakasrnda de başhyacak ve Akkay ve ova mi merkezin bırnyoJnrından i tl-
namıyor, yine arkamdan koıacak ne sarıBlmak ıstcdım=, B kileyn geçtctıl?i anıa,ıJmaktadır. müteahhidin çalıştığı yerde 300 kı5ımlarrnda çalışılacaktır. fodo tmı.,tir. Siit damlası kıs· 
hay lile muttasıl: Şu tepeyi tu· -h ?unu yaptınız. unu yap· H•nüz elmanın pıyaaaaı yoktnr. mıııda dn her giin siit alan 1.J5 
t b· ı k H d' k ld k o· tınız a . T 'Lö Ü p Bu··yu··k M. f. 1 a l ITSe ı m 1 UrtU U • l · o b' . k'ld" aşa pr an&J'l'rl ısa ır er ÇllCUğU 17!)0 kilo b l\Ta. tit 
yordum.. Anz vorun eline esir ' Bıraz lgl er~ ~e 1 1 k. t~' t T k 

- ene erını sım!ı ı u u Knıtamonn, 2 (A.A) - aş tevzı dılmı,tir . Umnmi nı r e-du .. •mekt•na• bı'r ca b" ı d N d ı • ••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• ·· ı b 
Y ~ "' nımızı m yor ya varıyor um anne. için köprii panayırı ün l\Çı mıştır. 11111 

..... ze ınuracuat •< ıı , 9ooun-ıl 
kerre vermeğe, bir kalana kadar kaçıyor, çekiniyorsunuz? Günler, Panayır ılört gün ıiirecek ve o Ankarada Hararetle Karşılandı p ra .)ftl"Olınl ynpılnııştır. 
çupışmağa azmetmiştik. ileri •· geceler demeden. uykusuz başu ııuııcu gün büyük pehlino gii· danada 
hldım, yanımda beni bırakmıyan cumda b~kliyen bu ·asil duygu- reşleri yapılacı\ktır. Panayıra ya· 
gölgem var: Mehmet.. lara neden karşılık verdiğimi kın kaza Te vılay tlerden bir 

- Bir hamle daha,. istemiyorsunuz? Hiç olmazsa ıiz çok alıcı ve satıcı gel mi, tir. 
Hendeğin beri yanında sili · de adınızı söyleyiniz. Bu ad 

hı elinde üstüme nişan alan düı- ödenmez duyguların, sonsuz min· Resim Sergisi 
man hırsla atıldım. O birden net saygılarile dudaklahmda Kastamonu, 3 (A.A) - Gi1-
geri dl dolaşsın . 
_
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~; k.! A 1 Kırmızı etli dudaklarını biraz zel Hn'ııtlar ,uhHi tarafından 
S . ça k nzavur... arahyarak iki sedef dizisini halkeTinde bir reıim nrgııi a<)ıl-

b . esım çı madı . Göğsünıde gösterdi: mı~tır. Serg-iy• dördii hanım H · 
tnı de parçalıyan, canımı bo· Ad d ? B · · 

- • - ım, a tm mı u sızc kizi eı kek olmak iizre 12 ama-
gazımcıan getiren kaynar bir birşey öğretir mi bilmem. Turn-
acı duydum kesilmiş bir ağaç gi· riı, benim adım Tumris .• Dedi. 
bi iki büklüm olarak kıvrıla, Ben tekrulıyorum: 

.. 
Wr ıırn'atkar iki yüz• yakın eHr-

lerl iştirak etmi,tir. S rgi mım
lık tt• büy.ük bir alaka uyan· 
dırmı,tır. Hergiin yüzletoe ziya· 
retçi 11rglyi gezmektedirler. Re· 
ıim tırgısi memleketımizıle ilk 

defa a9ılmı,tır. 

kıvrıla yuvarlanıyordum, dünya - Tumris, Tumris, ebediy.ete 
gözümde dönüyordu. Fakat bi- kadar dudaklarımdan si1inmiye
raz evvel kara top.rağa düşen cek olan bu ne tatlı ne güzel 
dostum gibi ben neden düşme isim. 
d. 7 
ım .. 

Babam kırmızı kefene bürün
müş, ateş gibi yakan güneş gibi 
parlıyan kızil tenine yaklaşıyo
rum! Buz gibi soğuk, renksiz du
daklarından kulaklarıma sürünen 
aoluğu lıenlrğimi üşütüyor. Onun 

dudaklarından senin sesini duy 

~u~ anne "baban bu toprak için 
o~du Sen de vazifen için yaşa 
dıyordun,, 

Evet daha hıncım, öcüm alın 
mamıştı. Onun için yaşıyacaktım. 

, Bu kuvvetle bir kerre daha göz 
açabildim. Mehmedin üstüme •a-

rılan kollarını, arkadaşların ileri 

atılan hamlelerini görebildim, 
o kadar. 

Ötesi, ötesi? Gözlerinin ya. 
ını sıl anne. Senin dileğin benim 

sağlığım değil mi? Ölmedim işt 
diriyim ben .. 

No: - 5 -
- N redeyim? Peri yüzlü gü 

zcl bakıcımdan öğrendiğime gö-

• re burası milli savaşımızın kaynak 
! kemiği Eskişehirdir. Ben de bu 

- Sonu Vra 

•. ~ ..... ~~ :·.: ·;· ',j ,.: t~ ....... · •. · • • .-· · •' • ·." ... :.. ..... --

Telefon 3151 Telefon 3151 

TAYYARE SiNEMASI 
• • BUGUN9 

Riiyiik sınama yıldızı FRAY WRAY n 
A1WJLL'in temeil ettikleri, meşhar rejiıör MJCHAJL 
CUR1 JZ'ln şaheseri. 

Mumyalar Müzesi 
1'aınaınt.n renklı ve Fransızca ıHzlfi menimin ttn hüyük filmi 

Ayrıca POX Dünva Havadisleri Filmi 
SEANS SAATLARI : 
Her g iin: lö, 17, 19, 21,15 
Oumı\ günleri : 13 te ilave 
Perşembe ~iinl rı : rn. 15, 

G gLJ1:011;K HAFl'A 

...---üze l 

seansı 

17 do 

-
mektopliler seansı 

.ma 
Mümessllest t CLARA BOW 

Veliaht hauetteıi ve mabeyinciluin Von Heidenstamm ile golf oyununda 
-Başta10/1 bilinci sahifede - geliş ve gidişlerinde bir· ihtiram 

hazretlerinin kerimeleri Prenses kıt'ası tarafından selamlanm'ş 
İngrit ve muhabere müfettişi ve muzika İ!veç ve Türk milli 
Hüsnü Riza paşa yer almışlardır. marşlarını çalmıştır. Çankaya 

Reisicumhur hazretleri büyük köşkünden Ankarapalasa dönen 
konuklarını otele götürdükten prens Güstav hazretleri birbirini 

ıo~ra Çankayaya avdet buyur· müteakip B. M. M. reisi Kazım 
muılardır. Ba~vekil ismet paşalar bazera-

Gazlml.ıl Ziyaret tının ve hariciye vekili Tevfik 
Ank ra, 3 (A A) - Reisi· Rüştü beyin ziyaretlerini kabul 

cumhur hazretlerinin konuğu buyurmuş! rdır. 
olarak sabahtanberi şehrimizde Baş1Jeklılmizl11 Re/lkalarmm 
bulunmakta olan !sveç veliahlı Ziyaretleri . 

prens Güstav Adolf hazretle ri Ankara, 3 (AA ) - lsveç 
öğleden evel Çankaya köşküı veliahtı hazretlerinin refikaları 
giderek Gazi ha.zrct !erinc ind cı prense Luiz hazretleri bug ün 

ziyarette hu u ı mu~lardır: !öğle vakti "?~karaApalas otelind~ 
Reisicü ın ' ıur ve velıabt h nz B M M. reısı Kazım, Başvekıl 

retlerinin bu t clnkilcrinde bari ismet paşalar hazeratının ve ha
ciye vekili T cvHk Rüştü heyle riciyc vekili Tevfik Rüştü beye 
lsveç orta elçisi de hazır bu"un fendinin refikaları hanımefendi· 
muşlardır. Veliaht hazretleri !erinin ziyaretlerini kabı,ıl etmiş· 
Çankaya köiküne 2elince ve lerdir · 

Beledi e intihaba· 
tı Yarın Başlıyor 

Adana, 3 (A.A) - Ayın be. 
şinci günü başlıyacak o!ao bele 

diye intihabatımn son hazırlik
landa bitmiştir. Şehir meclisini 

teşkil edecek azaların tespiti 

için dün 17 mahalle ocağı, mer· 

kez nahiyesi ve vilayet heyeti· 
nin iştirakiy!e saat 15 te C H. 

F. binasında yapılan toplantı 
saat 18 e kadar devam etmiştir. 

Bugünde saat 11 de aynl he) el 
tekrar toplanmış şehir meclisini 
teşkil edecek fırka namzet! rini 
tamamen ve kati olarak te pit 
etmiştir. Yarınkı perşeobe gü-

nünden itibaren evler ve çarşılar 

bayraklarla süslenecek şehrin 

muhtelif yerlerinde hatip!er be· 

Jediye intihabatının muhtelif 

mevzuları üzerinde söz söy-

liyeceklerdir 

• Kastamonı e 
Cuınhuri 1et Ba yran11 

Hazırlıkla?·ı 
Ka famonı, 3 (A.A ) - Oum

hariyetin l 1 inci yılrıııu iyi bir' 

şekilıle kutlulnııma ı içln ebri.' 
ıuızde .. ımdı<l n ha:ıı:ırlıklara ha. 
lnnınıştı r. V ı la et katlulama 
komi yo nun yarılımcı ı ir ko-

mite kurolruu ş tıır. Yarclın c ı ko

mite hnlkevınde ilk top' ı ı ı ını 
yap rnk şehir v köyle ı ,, sfüı· 

1 nm ve donanma, ~ • • I ra A, 

temsil, şiir v nir i~le .. 1 1 u.ıınd 

bir proğrnm h zırlaıuıt0 .ı b la·j 
mıştır. .. 
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~.ıstokholmda Bir Ajana ihtiyacım 
Var.. Gider misiniz ? 

HARiCt HABhRLhRi 
'( ... ·- - . . . 

Denizaltı Gemisi 
.................... m:::ı ................................... .. 

( TetrlnleYY•I 1931 

Kazalarda 
••••• 

f 11kı Yoklamalan Devam 
Ediyor .. 

Avni Doğan bey öğleden son· 
ra saat on yedide refakatinde 
Benal Nevzat hanımla Tireli lı
mail Hakkı. Doktor Rasıh beyler 
olduğu halde Menemene gitmiş
tir. Fırka Vilayet idare heyeti 
namına Menemen belediye nam• 
ıetlerini te!pit için yapılan yok· 
lamada hazır bulunmuşlar gece 
avdet eylem ş lerdır. 

Yarın avukat Enver ve Ke 
mal Talat beyler de Dıkiliye gi
derek namzetler yoklamasında 
hazır bulunacaklardır. -

Hakkı Bey 
Şehrimize Avdet 

Etti 
har~ivesı f ran•ız donanmasıoı 110 metre tulüode kOçOk bir lktiut nkıh OılAI beyle 
ve b lhassa den ı znlh gemılerini "ruvazördOr. 13 torpil endabbna birlikte E~irdir• kadar ıitmı, 

h h d 200 ·ı· olaa tioarıt oda11 reiıl Baloı 
kuvvetıendırmeğe karar vermiş ma sus cı azı Yar ır. ;, mı ı-

metrchk ikı top.a müceblıezdir. zade Hakkı bey avdet •tmittir. 
t r F ranıa "Surcouf ., sisteminde H kk l> V k" l b ı · .. . . . Bu geminin top endahtları • ı ey, " ı ey • bırlikw 
daha dort den zalb gemısı ınşa deniz tayyaresi tarafından taa Ke9ibnrlo kükürt madenini• 
etmek tasavvurundadar. Surcouf zım edilir. tetktkladı dı bnlonmn,tor. 

Rusyada 
Hakkı bıyiu Y1trdıgi malft-

mata göre Kıçiburla ktıkür~ 

madıolndea bo een• m•mlekıU-
mis asıamt dereoed• iıtifai• ed• 
cek T'• atlebi ibtımal barioı de 
~tlkürt gönderi le bilecektir. 
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Bursa da 
••••• 

Beledıye 
Nam' etleri 

Taymls Kıyılarında 
Bernard Shav ile Cihan Politi

lrası Hakkında Hasbiha Bursa, 3 (AA) - Dün ge· 

--------------- ce C. H . F .t rafından fı ka 

Sl·ıaA hsızlanma H rbı enedemez - '' so··zde merkezinde fı rka ve nahiye ida· 
T--u .. :r_ k._ç.._e..-:v. e_c..;...e_"V"i __ r_e_xı._:_.A.1 __ i._Ş_e_v_ı,!!!! re heyetlerin in iştirakiyle Bursa 

- 4 ı- Daiır i Sulh '' un Tehlike Ve Dehşet·... beled iye azalığı yoklaması yapıı-
can bu kadının yalan söyle· ı Çıldırmış mıydı? Elleriyle al. - mış , bu tonlantıya akşam aa t 

mediğine emindi. Sesinin taşı · 
1 

nmı oğuşturdu Sarsılan mnbake Neuss Vıener Journaı'ın ederim ki o en büyük mermi- meksizın sözleriae devam ile: 20 30 da başlanıp saat 23 de ni-
dığı teessür, duruşunda , bakış mesi;:ji düzeltmek istiyordu. Çe Londra nmhabırı l 11g tllz erin nin çıkaracağı giirültü üstüne (Bundan başka yo lcuların yüzde hayet verilmiş ve namze tJe r t es· 
larındaki öldürücü tasanın n elt r i t itriyor, dişleri gıcırdı .feylesof şairi ile C han polt o nisbeUe f zla dikkat celbe· doksan dokuzu beni tanımı ya pıt edifm· şt• r. int ihabat nti abü· 
akisleri samimiyetinin en açık yordu tıkası haklı:mda hasbıhal et· d ılmış o sun. cak eerece de cahildir. Halbuki tün hazırhklar bitmiştir Vilaye· 
delili idi. O da, kendi gibi Zen- O halde konağıma gelen miştir. Bu değerlı Yazıyı a11 1914 te tesbit ettiğim şey gündelik vekayi ve hadisat ile ve tın ~er tarafında intihap 10 
tırı n Jevsıyatından kurtu ' mayı bu polis adamları, beni tevkife nen nakledı11oruz: bugün dahi varı tti r. Bır lngi liz ta bu hadise erin eşhas ı ile doğru Teşrmıevverde ve bir günde ola-
'\kl ı ııa koymuştu O da kendi gelen bu müfettişler kim olu Kolay ve çabuk heyecan duyan rahndan \'urulan her Alman, in dan doğruya temas benim sana c ı ktır. l 
bibi doğruluktan, namuş ve fa- yorlard•? Onları gözlerıle gör· bir Amerika. ı bir defa Bernard giltere için bir ziya'dır. Keza ik tımın icabatındandır .. ) . Ordu, 3 (A.A) - C . H. F. 
:ıilet mefhumlarından ayrılmıya müş, seslerini duymuştu. ~hav'ı mod~~ıı. ~·Ac~y ip se~'~i vurulmuş bir lngiliz dahi Alman Her Londralı günde en az üç ıdare ve ocak heyetleri dün ge· 
rak serbest ve mesut bir hayat Malya karanlıkta bir gölge alem., den barısı dıye zıkretmıştı. ya için b ir zıya teşkil eder. Bir gı•zate satın alır. Yeraltı demir ce belediye azası nam:ı.eUerini 
kurmayı ummuştu. Kirli, berbat gibi Cana yaklaştı . Tıtriyerek Bütün batıl itikat ve hükümler ordunun mahvile diğer.ni kah· yolunda al!şam gazetelioerin ka. tespit etmiştir. 
bir muhitte büyüyen küçük kı- yüzüne bağırdı: de~ ne~sıni azade kı mı~ ' b ı r ramanhğa yük eleceği lafı ise ho punto ile basılmış kısımları Kastamonide 
zın bu iıil duyıuları bes.iyebi· Anlamadın mı? Zencirin şeyın daıma asıl ve esasını arı saçma bir şeydir Bunun içın yeni okunur, sonra evde de o başlık. Blezba.ha. 
leceğinden şüphe etmeğe hakkı adamları polis kıyafetine gire y~o, kendi kanaatı hilafına hiç bır harbı menetmek istiyoruz fara ait tafsilit okunur. Shavv, Kllltamoau, 2 (A.A) - 'faş-
"Yar mıydı? Bir kaç dakika ev· rek seni aldattılar. bır sebep ve suretle bır fikrin Fakat hedefe silahlanma yalan· gazete okuyanların yüzlerini tet. kö .. lı 1 d ' . f e b. 

1 b E J k esaretıne du-şm b. d J l kı·k ett.ıkten sonra bana bı·taben·. pru 
8
• c ıyeamce •nnı ır 

ve u tem'z dileği ne kadar mir erimize itaat etme is yen ır a am •· arı nntuklar. beyanname er ve B d 
1 

h. b' . k d • mezhabA ınfntına bttflanmıştlr. 
derin bir hassasiyetle anlatmiştı: temiyordun. Evden çıkmanı te Zamanın yeni sıyaset da gala vaıtlerı e varılmaz ( u a am arı ıç ırı o u ugu n· 1 • 

- Can sen anlatırken ben min için bu plinı takibe mecbur rının eteklerıne çarpıp kırıldığı MiJetlcr kurtarıcı bir kelime şey hakkında bır malumat ve fi ınaı:da lntıha.bat 
kendimi nura kavuşmuı zanne· kaldık. Polisler, müfettitler on· sab ı t bir kaya gibi. Sb.av, hu ci u. den medet umuyorlar ki 0 da kir sahibi değildir. Başladı 
derdim. Öyle yilkselirdim. Yük- tardı.. Onlar.. Zencirin kendi dunu b,zzat kendısımn çı zdiği "Sulhun temini .. dır ve yirmi insanları hissiz yapan ıulh Dinar, 3 (AA) - Belediye 
ıelirdim. işlerine polisi karıştıracağını adası üzer nde tek başma duru seneden beri bu ümidi besliyen ve sükünun ne kadar tehlike. intihabatı başlamııtır. ReyJer 

Aşkın bir oauci:ı.e gibi yarat zaonedecek kadar budala mı yor Bu tek ba,ına yal nızlık ve Shav omuzları silkti ve bu hara li olduğunu anlamak için bu tasnif ediliyor. 
hğı bu yeni ruhla 0 yükselmiye o.dun? şuur içinde yaşamak ve her bir reti ile cümlesıoi tamamlamıı adamların yüz'erındeki boş ifa !l"tlfas Sa~ım.ı 
çalışıyordu Vicdanında yarathiı Can bitkin bir halde divan hareket ve jesti hesap etmek ve oldu. deye dikkat etmek kifayet ed~r Mağla, 3 (A.A.) _ 935 nühıı j 
aydınlık yolunda Matya kendisini üzerıne yıkddı: zekaya hiç bır an vakte ve ~ü Muahede ve misakla millet Harpte bu adamf~r ~e~ b~r. sayımı için yıJAyetln her yerınde' 
takip ediyordu. O gidince, ye· - Mahvoldum... kfın vermemek sanalı : logıhz feri birlcştirmiye çalışan devlet likte yaşadılar ve şımdı gundehk nnm•rataj ,-apıımaktadn·. 
niden karanlığa düşmüf, ruhu Matya bir aksi seda gibi tek- dramının 78 yaşında bu büyük adam larının gayret ve teşebbüs hadisat: atlıyarak yaşıyorlar .......................................... . 
ölmüş, kendı varlığının isyanıyla rar etti: üstadının uyanık, faal, zınde ve lerı etratında konuştuğu ve Bütün bu adamlar, vaktile ruz. halbuki yeni bır harp kat• 
ve yeıs verici bir hararetle fena - Mahvolduk... tcrü taze kalmasında amil olmuş · bunların karşısındaki min;l~ri harpta gösterdikleri ayni müş. iyyen vukubulmamab ve vuku· 
lığa yu•arlanmışhr. Ondan sonra tur Onun f zık l<uvvetlerı ener- mevzuu bahsettık. Shav izah terek alikayı ıimdi sulhte de bulamaz Amerika borçlanmızın 
da düşmüş, mütemadiyen düş• Kadının gözleri saattan ay ji ve mukavemat itibarıle ken etti ve aecl ı ki: . gösterseler ne iyi o!urdv.1 Al. tediyesini iıtiyor. Ne borçluyuz? 

müılür. ~e. ~ugün 
1 

bu sukutun· rılmıyordu: l ?isınden ya~ım _asır daha genç (Cıhan 5 yasetinde amil ve man muharip kuuvetlerinin bü Milyonlarca dolar, ıterling ve 
dan kendışını mea ul tutmakta- - On dokuz dakika önce ınsanlar n bır çogununlune le.ev müessir olan müh m bad• satın yüklüğünden bahsediliyor. Kor, altın? Hayır! Biz Amerikadao 
dır. geldiler Can. Biraz daha ge· vuk etmektedır esasına dair hıç bir şey bi mi kunç ıeferberlik kelimesinin .. d.. 1 k h b .. 1 

- "Beni gökyüzüne çıkarma · çikselerdi. . Kurtuımuş o urdun Sen Shav'e refakatle Re· yoruz La ı la avutu uyoruz ş~ bundan sonra asker kütlelerinin ° unç 
0 

ara cep ane ve ug• 
yarak bulduğun yerde bırakma· Can .•. Halbuki şımdi menfaya gents Park içinden çı kıp şehrın yet bizzat müdataa etmeyi ter tecemmuunu değil, orduların ça. day a.ldık~ .Bu~ları b.ugün niçini 
hydıo ... derk~nMatya haklıdır Can gideceksin • Adi bir cani gibi ortasından yürüyerek Vbiteball c lı etmezsek dınlemekle iktifa bucak mahv ve barabiııni !fade para ıle odıyelım? Egcr bor,çla· l 
kendı aleyhınde olarak bu bük· seni sürükliyccekler ynkınında onun evıne gıderken ya mecburuz Kolisler arkasında edeceği muhakkak olduktan son rımı:ı.ı aynen eda edecek o.sak 
mü veriyor •. Şımdi bu kadının Can Matyanın sözünü kesti : seksen yaşana ya :da,an beyaz olup bıtenden dünya anca do ra bu .rakamların manası kalır nasıl olur? 
kaqıaınd~ ~ır suçlu. gibi duru• - Hayır Matya, mentaya gi- sakalla bir ıbtıyarın yanına gıt Jayıs e ve ancak hu'lu c gclm ş mı? Düşman görününce kaç Amerikahler bittabi b6yle bir 
yor Kılbını genıı bır merhamet decek değilim Kendimi 61düre tiğimm kat'ıyyen farkında oıma emrıvaki erden sonra haberdar mağa hazır anmış küçük ordu. fey mevzuu babso!amaz. diyecek. 
duygusu kaplamışbr. ceğim. Fakat benim yüzümden, d:m Ona ayak uydurabilmek içın oluvor. Meııeli A tmanyadalri bi· lerın yerine bugün Nopolyonun ferdir. Zıra onların milyonlara 

Çok samimi olarak sesleniyor. o kadar çok istirap çektıği nı adımlarımı b ir bayiı açık ve d ıselere daır ne biliyoruz? ve onun mukallitlerinin büyük balii iısizleri bizim aynen tedi 
- Matya. inan sözlerime. öğrendıkten sonra, emin ol bun hızıı atmakhğım lazım geliyor . Ancak ihtilafın son safhasının taburları kaim olmuştur ve bun. t k . t d·-· . b 1 t 

Ru~undaki inkılibın bo derece dan artık şüphe etmıyo um. seni du O yarım saat süren yo unun kurbanlarının isimlerini biliyoruz lar Bonaparbn bizim zamanımız ye e me ıs • ıgımız ma su a 
1
J 

derın olduğunu düşünmemiştim. poliıe vermek betbahtlı~mı da büyük bir kısmını yaya gıtmeyı h!'tıer, başka birısıniu elınde yal için çoktan mod111 geçmiş oldu kendileri iıtibıal ederek lluetj 
Yoksa elbette ıeni c!e birlikte irtikip ettikten ıonra ö meden te cib etmişti, zira ouun için oto. qız kör körüne bir a let mirdir. ğunu bilmelıt istiyorlar. Buıün lerini tem· n edeceklerdir. Hüll•"' 
götür~düm beni affetmenı ishyor~m •• Sen mobillerın hareketi öyJe vakti yahut kendi maiyet adamlarının zehırli gaz, dinamit, yaklaşan ıa saat artık iılemiyor. 

Yurek parçalıyan bir sesin den af dileniyorum... olan Maivernde bulunmadığı za ö:ümünü vicdanı üzerine a lacak düşmanı otomatik olarak tahrip Çarlar dönüyor; fakat arhk 
aadece : Ç k k d ı M 1 d k. t d d k f d H 1 b b t 1 ·? o ya ının a o an atyanın man ar a ı s an ar ıya eti kadar hakıkaten ser ve kuvvetli e er. e e om • ayyare erı • birbirini lcanamıyorlar. Bizim iyi 

- Can .• diyebildiğini işitiyor. eller ni aradı ve bu!du. O mini budur, Caddeyi öbür tarafa geç mıdi? Hıtler bir buçuk sene ev' Acaba bunların muzaffer pi aaatçıya ihiyacımız var ki tamiril 
mini eJJer üzerinde ateş gıbi ya· tiğimiz sırada Shav Miıletler ce vel idare başına geçınce onun !otları , daha evveJce yeri 

Dışardan motör aesleri geli· nan dudakl arını do aştırdı. mı~e~i _müzakerahna ait haber nutukları duyuldu, Bazıları ürktü, zehirli gazlcre bufadılctan ıonra 
yor Bır, iki, üç, dört makinenin Matyanın ruhun.ia yeniden Jerı ıhtıva eden_ ve yafta halinde menfi vaz yet adı, fakat ekseri· d•nmek için nereye inecekler? 
ziyaıı karanlığı yahyarak bir aydınlık oldu Umıtle haykırdı: duvara yapışhrılıp . okuyucu!arı yet şunu merak ed yordu Her halde artık har olamaz, 

süratli ve eşash bir surette ya• 

pabilain. Şu halde yine harpmı ?) 

Beyaoalının bu noktası 

Shav'in harbın korkunç senele· varı daire teşkil ediyor. - Can ıenı' kurtaı mak na anedıımış o an gazeteye G rk t 1 . . b 1 :ııra bunden sonra harp millet V 
1 

isti atfen: enç ı a ıını aca a nası 
i lanın pençereJerine uzanan yorum "Cenevrededeki bu mü:ıake deniyecektı? Fakat bu merak lerin ihtilafına ve feıib ve iı, rinio tekerrürüne inandığını 

·ojektör ışığıJa Matya uya- Dısarı atılmak ist~di. Can rele n e ? d d" b bugüne kadar tatmin edilme tili hırslarına bir ıubap teşkil kat'iyyen ifade etmez. SbaY 
uıyor: k 1 d k r ey yarıyor e 1 ve a· etmez biitün bayat ve feyzin 

_ Ne oluyoruz? Bu da ne? 0 
': an tutara sordu: jıını salhyarak ıçini çekti "rlu miştir Almanyanın istikbali bu kö~iinden kurutulması demek hararetli bir Pasifisttir. Fakat o 

M 
. . atya bınçkırıkları armsında müzakereler yalnız istikbalde gün dünkü kadar mcçbuldür her•eyı· asıl ı·ım·ı ile ıöyler ve 

atya derhal ışıkları söndü ıt f tt h oıur ) or ıra e ı: er Almanı 16 pusluk bir mer Cihan siyaset muammasının hal · d ı 
rüyor. Son dakıkada bir facia - Seni hala sevdığimi, hu mi yerıne ancak 10 pusluk bir ve tesvıyesiııde Almanya, büyük Taymısıu kıyısından evine tehdit edıci tehlikeleri ip oma· 
nın ko k ·· d t b giderken SahY mülikatlarına tik laflarla tadil ketme kal 

pma uzcre o'duğunu n suz ir aşkla ıevdiğımi anla şarapne. ile öldürmeyi lngilte bir meçbul o arak kalıyor.) ve • 
anlamıştır madın mı? renin taahhüt edip etmıy~ceg· i Asansör içınde yeraltı d d•Yamla: (Bız her vakit yan kışmaz. 

S t 11 e· hı. yahut yarım hareketleri 1 k 
aa 1 40 geçmektedir . _Dı,arıdan tekrar pro1°ektör etrafında cereyan etmektedır miryo una inıyorken ıair sus B Bunun içindir ki po iti a. • • yapıyoruz ir taratta harp 

M · · · • • • . • • ışıgı odayı aydınlattı Genç ka Böyle olunca ben kendi nefsime muştu. Otomobile binmek iste· borçları yüzünden birbirimı:ıle cilarooa şair derler Fakat politi· 
atya perdeleri indirdıkten dın bundan istifade ederek ma mümkiln olan en büyük çaptaki memişti. Yanımızdaki kalabalı kawaa ederken ayai zamando kacılardan bahsederken Shav 

sonra •ordu· - - ·· B · · ı k d 'J - 0 h • d·kk · h · b 0 h •L k d k d ... d " • s<1nın gozunu açtı ir tabanca mermı ı e ro e 'me~ı tercı gıo ı ahne e emmıyet ver yeni ar arp için •İlaalanıyo kendııi o a ar nazi egı ır. 
- OtomobiJ 'erinden inen bu çıkard' Pençereden Oıomo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

adamlar kımdır? - Poııs. tsa.kın.. ıarda bır polis kuışuauyJa öl vardar. Talumizı tecrübe edelim. verdi. 

C 
biUerin bulundug~ u istikamete ·· ş h d d " ·· .. h b · · G · · b k k k an biraz önce imdat polisi- uç - u al e b ze ihanet eden i gunu. a er veren iemıcı emıa u taıebbllıll tekrar Bil yük masayı çe ere apı-. 

ne müaacaat ettiğıni hatırla- deta iteş etti. var. lçımizde bir hain var. kıyafetJı adamdı. protesto etti: ya dayadılar. Masaları, sandal• 
mıştır. Merdıveoe koştu: _ Evet ihanet eden kimdir? Matya •ordu : . • - Asıl cinnet fareler gibi yaları kapı önllne yıidılar. l 

_ Po ıslerdir. Feryat edercesıne: _ Kim?. Kım?.. - Hepın zde sılah var mı? burada kapanmaktır. :. l 
Kısa bır stiküttan - Polis·· Po.is •• Poliı •• d iye SesJer baykuı seıini andı Yalnız ıekiz kişi brovning Ay aydın ığl yoktur. Park Can, karenlıkta hareketsizdiJ 

ilave ediyor: sonra bağı rdı rıyordu. O derece ağır ye meı' !erini göstererek: adamakıUı karanlıktır. Bahçe Bir hayal gıbi önünde duran 
Ve haber veren de On Dördüncü Fasıl umdu Hazırız, dediler. kap111nı acele tutalım ve kaça- foıforJu aaattan ıözleri ayrıl· 

nim. be MOsademe... Kudurmuı bir ses meydan Kaç merminiz var ? hm. Ben kaçıyorum. mıyördu: 
Ya ıan söy .üyorsün. Alt katta gızli teşkilatın okudu: Şarjörler miz doludur. Çıkarken : - Tik Tak .• Tik Tak... Tik 

E t b h b 1 b d 
- Derimizi ıoymak 1•stı'yor Şu halde evi terketmek - Şayet benı' takı0p ederler- Tak .• 

ve en a er verdim. top u u lun uğu o dava girdi : d l"l'k B d k Aı ·· larsa buyursunlar.. Bunu ro•· e ı ı olur ura a mu avemet ıe nehre atılırım. GilzeJ yüzme Vakıt o kadar yavaı 
once sen aşağıya gıdince, - Pol ıstir . Polıs l er baskm " • geçı· bag· b 

1 
pahalıya öderler . etmek hayırlıdır. S zden çok ıini bilirim, dedi. Kapıyı açtı. yordu ki ..• yeis verecek kadar 

18 u unmakhğıma raa mcn yapmışlardır. . Sarıldık . Kapı· k 1 b 1 kt ı Y k d 1 M d · A t t eo Malya bu meydan okumadan a a a ı ır ar. u ar an on arı emur mer iveni geçtı . nıızın yavaş •. 
e 0 o na yak a~tım Dişl erımle 1 k t Ç b k Ç b k K h Y an apa ın ı z a u • a u istifade etti: gördüm. Sılahhdırlar ve mermi bir gölge üzerine ataJdı açak 

a zeyı alarak haber verdım.. . Sapsarı kesilen ihtiyar re s: Ç k Ç b k lerı sızin gıbi çabuk tükenmiye korku ve telişla bağırdı Sonra • • • • • • • • 
Ç 

1 
K - abu · a u .. Girilecek Saat 11 i 44 geçiyor. 

e le - d~ gm. • endı kendini - Hay aksi şeytan bay.. yerler i möblel er ıe tıkayınız Ka ce1~ . ! Skı~e g_elınce, I şudou Ae! ce dizleri üzerıne düştü. _ Kapıları abloka edelı'm, 
ver ın. . Polis biç bir şey bil Masa etrafında bulunanlar 1 k kJ · bı ın ız ı evı sarmış ar ır. gaç Zencirden gemiciyi takip e 

nııyo d h pı an ıraca ar · J · ı k ·ı ı· J d ı b k d Mukavemet tertibatı alındı. Ih· 
' u. ayretten donakalmıılardı. Der _ 25 . Otuz. Belki de daha arı sıper a ara ı er ıyor ar . en. er u manzara arşısın a 

Can yerinde duramıyarak hal kendilerini tophyarak ayağa fazladırlar. ~en~erel~rden ateş ~tm~k aure· gerıye d6ndüler. Kapıları sımaı tiyati tetbir olarak lambalar 
ıaıJanıyor: kalktılar. Hepsi birden korku lçlerınden biri bu terUbab tde ıçleıın_d~n bGyük bır kıımı ki kapadılar. yakıl~adı. Yalnız küçük mumlar 

- 1'4c diyorsun? ve heyecanla: t · . . nı uf harıcı bı!akmak ve sonra - Mabwolduk.. Her tarafı •e bır kaç cep limbası birbir• 
P - Hi; bir şey bilmiyordu - Polis. .. diyebildiler. pro ~ıtBu~~~. tıkanan kalmı buradan çıkmap t~ebbüa et tutmuıl':". Jeriui görmelerine yardım edi· 

o iıin hıç b;r ıeyden haberi Korku, hayret ve hiddet yalım. Dıpn çıkarak :mwlım mekÇlokhı~dılrb. al~bdalrıme inanı Te!kTıllta mensap bir ltalyan: yordu· Bu karanhk içınd• •ahıl , 
"OktD. b. b' · k -r- • mı •• a ıa ' ar. - ranıportimo la ta-1 b' k rd ır ırıne arıımııtl: Bu alıl ı1Jü7eD 7, la ela- - Yukarda tla bir enal .ı_ b n.. •" ~ ır ıynqma va ı. u • -•aa -c••ta. Perta ww ,.. - S.nu Vat ~ -J 
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B;r Ameı;kalı Muhab;ı;n Hatııalaıı 
Son Asır Tarihinin En Heye"anlı n:iıçı 

Dempsey- Khrpantiye Boks Maçında Bütün Tahminler, Ümitler 
Hilifına Olarak Dempsey Nasıl Galip Gelmişti? 
. 

Hasım Bu Çok Heyecanlı Maç Yapılmak Asıl Garibi •• uz ere iken Den.. pseyin Maneviyatı 
Karargahın Etrafa Yaydığı Ma allarla Kırılmış' Yıkılmış, Bozulmuştu •• 

Fakat Karpantiyenin Yıldırım Gibi Yumrukları Zaferini Temin Edemedi 
/ack Demsf'y'ın evinde, ya

tak odumda toplanmış c Pin.ol> 
1 
eymyordak. Demp•ey an11zin 

'erinden kalktı. ltlindeki kart 

ları yer• eaTorda Te hiz gaz•· 
Leoi doatlarına hitap eclorek: 

- Şııncli h"ppıniz ba,ımdaıı 

lofolor mu unuz, dedi. 

Yatağının kenarına oturdu: 

.Yüsünde encliş• alAmetterı ur
aı. Ba tanıyla Rodinin c mü 

tefekkir > ini taklit ediyor 1101 

hyorda. 

DempHyio sözü bize tlokon
madı. Hiç birimiz yerimiz4en 

Jnmıldamadık. Demp11y kadar 
biz de .kendiıile m•fgnldnk. Bii · 
JÜk maça yalnıı iki CÜD Tardı. 

Yüzbiolerot Amerikalı Dtmp 

1ty üztriat milyonl~r koymaf
lar, onan eararengis Fran11za 

kartı ı;alip geltcogi ümidiııi 

kalplerine yerıe,tırmi~lerdi. 

GlirQnüı Müsaitti 
Dtm11y, fizik tRrtlar itibari· 

1• miikemmel vaziyette bolono-

7oria. Fakat maneTiyatı dü9ük· 
ttl. It11 candan doatlarıla hile 

kart oynamakta• çekinmHi tena 

bir alametti. Zıra Dempee1, ba
sılarıoın po l iı romanlarını oku· 

dakları 1 11rar kullandıkları, nya 

Takıt öldürmek iQin rHim kJ>· 
lekliyonları yaptıkları gibi kart 
01narı1ı. Yani eyooa haruetl• 
ınınlerdHdi· 

Kendini Topla Dempsey 
.Menajeri J .tok Kearoı, ken

diıine yaklattı. Diinya. a~ır ılk· 

let şampiyo11onnn kiiaerek ıo· 

mnrtao bir çocuk gıbi omuzla
rından tutarak ,aratı ; 

- Haydi ktndını gel. .• Nıf

ıinı hakim ol .• Diye çngırdı. 

benden <lalıaçevık midir' 

Long Is/anda Kampında 
:Fenalı!?a bakın ki içiıui?.den 

bi9 biri bn ıualı namuekarane 

bir isabetle onap vereınıızdi.Eı
ra rengiz lJong fılanı.la kampı111 

lıpimize ziyaret etıni,tik. Mena 

jar De1camp ckarpnııtıyı • yin 

domaudan bir perde arkasında 

antrenmonlarına rıızııre1 edıyor 

du. Hokı tarihinde eşine daha 
teHdüt edılmemiş reklam lııle 

lıri oyunlıulıkları yApılıyordo . 

Neler Söyleniyordu? 
Descauıp, ruohtelıf gazetelere 

yiizleroft miilnkat verını.,ti. l{ar
pantinnin diinyanıo en hiiyök 

bokıörii olmakla kalmadığını, 

aynı v.aınanda Rıort• tanıameıı 

yeni bir kudret nrlıgt te,kıl 

edıcegıni, oaubaz kaılıtr çeYık, 

Tıldırım kadar çabuk o !dııguno 

ıöylüyordo: Deıoırnıp ~unları 

ila1'e ediyordu: cKarpantiyt ç•• 
fikliginin akıllara lıayrıt nren 
kudreti ııayeıinı.lft yını darbılır, 

yeni har•ketlt1r, yeni taktıkltr 

ke,tedılmıştir. Bütiin bunlar 

Karpantıyırnırı Ddmıuıye kar9ı 

zaforiai temin eıtikttn başka 

boka fılemincle ihtilf.J yapocl\ktır. 

Tıpkı Almırnlarırı n:unagli\p H• 

yılan a&~ır 11klet ~ıunpıyonlıurnı 

Hoıların n .Morfinırı yenmesi 

"ıbi..> 
Heyecanlı Sözlerden Sonra 

Biiyiik beyeoaıı yaratırn bu 
ıözlordeıı sonra Dcsoamp bazı. 

rıınn cntrnmall kampına danı 

etmişti· Oraya gidınc• saı.lccıe 

ip atlaıııalarıııda, danıtlarda ve 

pnnohing Hail bokıonda bulun

mamıza müıııade edıldi. Gerek 
bn tecriihelorde karparıtiye bir 

Bızlır tlo Dımpseyin etrafın· yıldırımdı. Bununla bıraher kaU 

da bnlka tetkil etmiştık. Daha hiikiim ylirütıınezılik, Zıra Dt1· 
_romuşık, cll\lıa tlıltlı bir Hunla 

marıniyatııu yiikseltmogı ç"IJ' 
tık: 

- Sıkılm1t.. Tiiraz ııflştltn •. 

:Bırak hn hetltinlıgı, ıltdık. Ma· 
hakkak kaıaııacakıın. 

Deınpur. onap unl: 
- Ent kazanacagım •. Fakat 

_ rica ederıw ıöyle1rn, rakibim 

camp, Karpanti11nin pıırWnerilı 

yaptıl?ı Saprri ng dl>viitlerindA 

bulunmamıza nıüuade etmemi•· 
tir. 

- Qok miitee11Him ıftndilır, 
di1ordn. Honu görwıniz• ıuiiıa 

adı ed•••ın. Hu 9imciilik hir 
ıırıJı r. Riiyiik maça kadar böylı 

lı:.alıuau lizımclır. 

-~ 

Deadamp bn ıırrın clegerıni feyleRotlıH, Amerikıuıırı eııhık 

artırmRk i~ııı ı.le bır lııkay-., "n cumhur reisleri Te nıhayet hii· 

lattı: Kaı pırntıye boka1iir olmft- tiin A ınerıkanın en ınıtrnf " 

d~m eT9'el miikemmel bir cam- nu\lu Al Oapoıı huluııayoruu. 

bıtzıııış . .Mıdıalları çıfte imiş. Bıı da ınaı;ın Aıııerıkan hır hn· 
(Amnıkada ha nrnsalın tlogra ıws ıyetıııı tc ~kıl ediyord11. 

olnp olıııadı~ını hfılft kimıe bıl Şahlanmış foklar 
miyor.) Biz c Şah l ıuımış toklar> a 

Büyük maçtan iki glln önce goliııc yi1zlerce iılık. Hın~in 
Büyük maçtan ıkı "iİU e9'ye· yakinınd• ıureti malı ıuadl\ ~a · 

line kadar ha,ta .J ıı ck Ihmp· .1.eteclfer için ayrılllrı trılıiinde 

eey oldu hRlde: ne gaıetf'cıler, bıılonayordok. B11rıHla yiizlorce 
ne balk hu maçın neticeııi hak- yazı uıakiBul, ma9111 aafolıfttını 

kırıdı& hir fıltir yiiriitemiyorlu, dnkilta dakika takıp t-dtm yaz 

ne dii ,iinmek lıhıru ~ıldığini ganlı&rın emrin• amede idi. 
bıluııyorlRrdı. Halk çehre iti- Hanı.lan lıaşka teleforılıır, tel· 

barilı ıııuimlı, giiuıl ve J>omp graf ve htl11z telgraf cıhazlıHı 

uyden ı.laba bıtfıf o an KıH· uniye ıaniye maçın tar•ılf\tını 

pantıyeyi 11vıyordn, Biiyilk gazttfl idarelerin• bildırıyorda. 

lıarp kaYgacı ıaaekc11Jı doka Şımdi okurlarıma c~ıthlaıımıt 

larda çalıouıakla ıktıfa oıtıgı Fok> un m."\naaİnı anlatmak I:'\· 
halde Karpaııtıye cephıclı nıker- zımı.lır. Zıra ben dtt lınn ar ara. 

lık THZ•feaıııi gfümiiştil. Hu da sında bulnnayorduın. Bn ıat.ir 
umpatılıri nrttırnn eebıpler tamıunen Amerikalılarıt mah

uıeyanırıdft lınlnnnyordu. ıaıııur. Amtrıka m~tlıaatının 

Herke. Karparıtıyeye hay tahrir odalarında bn siizo ttı!'a 
rırndı. Herktı Ducaınpın hilft· diif edılir. Qok ücret alan, ken · 

ferini korku v" şüplıeyle di ıiitunonda yaz<lı!!ı yazılara 
karşılıyordu . D~rnpsoy'o relıno•, im~aaını lrnyan mıılıarrırlore 

o 11rada, halk tnrafırıdırn oka cŞ ıh lanmış fok> nRmı verilir. 

dar fn7.lıı tınıırımı,, AeYınmı~ ba Dıgttr memleketler nıathırnt nıl1' 
larınmıyorcln Cııpheye gıtmerniş tölıreılerile miimtaz yer tutan 
hıılnnrnatıı tln bu nz t6Tecoiıhiin ınız:ıll\r Tardır. .Fal,l\t A ıııorıka 

bır aebehi sayılabilirdi. Dı~er ile hir fark gödiliir O ıll\ şudur: 
taraftan Derııpaey'ı yakından Nevyorkun hütiin ltiiyiik ga 
tanıyanlar onn ııeviyor, oııR ıet6leri hiiyle on beş vt 

saılık dost kalıyorlardı. Zira bo lll\tta yirmı seçmu Teporter 

ciiıseli ndam Rırıg'te fırnııklarile kulla1Jır. D.ımımıy. l\arp ırnti.re 

lıaımıııı lıogac:ık, yanilmaz bir maçı, Titaııik feh\keti, mütareke 

kaplanı andırırdı. Dıtter taraftan Reisionmlıur !\lac l~inl"y'ın katli 

lıuıuli lıayatında yu mnşak, na- gibi feTkalfu1a lıtyet-nııli hır lıfl
zık, ade, seTırnli, zeki olma· dise baş göllerdi mi, tnlırir mii· 

makla horcıh"r miikommel bir ı.liiıliirii biitiin c ı;ıalılaııınış Fok 
Rrlrnılaştı.1\lonnjerı J ıck Keanı'o Jar.ıııı etrnfo salar. Hepsi aynı 
cocuk g ibi itRııt •Hlerdı . Ktarne meaeloyl• nıe~gnl olıır ve Jı 8rFok 
Demı-.sey'in efendi i, hakimiydi. k<'ndı mtihalarını, ilıtı a ı bıı l n· 
Eski hir Horııalı g lhi eıirine 

lı fıkiındi. Dempsey 11 oepheye 

l{ıtıııekten ıuenncden do odur. 

Son Asır 1 ar/izinin En 
Biiyiik Maçı 

Vo nsıl gıuılıı oıı A ır tı\ · 

rilıinin en hiiyiik mııçı yapılmak 

iizere ikf'n Dempsey'ıu manevi· 

yatı Drecnıııp karargilbınııı et
rafa yaydığı ma allarla kırıl· 

mıf, yıkılmı,, bcızulmn .. ta. 
. . 

nırn zaTiyodfln tetkık eder. ~ırn 

ba ınutuhıı s ıı ~ ızetecilerclen 

kımi foyleııof, kimı tAlrn ı yen 
lrnni mizahçı, kimi nlılfıkçı, k imi 

portırnmdir. J~te bııliin bunlar 
ellııine verilen hfidıseyi ),eneli 

ihtıenı gözlerile takilıeder, ıntı

bal:Hını bilclırirlır, gnzete aynı 

hfuli e hakkında yıt z ıları biitiin 

bo yazıları rıeşreıler. Bırinci ııa

hifedon ıwn aabiftiye kadar bir

biriııclen b1tfka başka ıniitalfrnlar 

Maç güzıl eir yaz ;ünfi ö~- güriiliir. 
iıdea ögltd•n sonra Tnku hnl- Yalnız bu kadarcl~ <h~il. •. 
muştu. Bo maç için Nnyork'ıın 1/ldB Ederlerdi 

nıaııJı. Bunun içindir kı Se" 
yor kon !ıüyiik gn z11teleı i c lfo k· 
ia rın ın ya ;,, ı la rı n ı d ı~er k iiçii k 

gazetelere tel~:rntln satnrlar. 
Maç Giinü 

.Mııç g iinii hen de 'alılannıış 
ıuuırl()a idim. l!,alrnt iki uzi 
fem nrdı. Maçlnn d:ıha birkaç 

ay e .. v.,ı ıııııııııp olduğıım ga· 
kartıaında, nehrin dığer yakaaın Riiyiik bir gazete c Şıthlan · zıt• beni .Jack D"ıupl"ıdin ha 

da muazzam bir bokı yeri ha mıf Fokluına > yalnız kendi yatını ynzıuaga memur etrnıttı. 
zırlanmı,tı. O tarıbı kl\ı.lar be Janrlarınıta yazacakları ınılcale- Bıına mukahil Hem lıl>kafü• 
'niyetin korunga •ıı ıuoazzam lır için para veraeydi malıak- hem dı b•na rnöhım liorıt H· 

1aba hnruı 11yılabilıuli, Buraaı kak ifl:\ı ederdi. Bunun gihi rilıcekti. Aylarca Dımpuyin 

yiiz9inlercı <lolar ıarfedil1rek Dımp11y - Karpaııtıy• maçının etrafııı<la ya~adııı.;. Her tarfatR 

yaı ım aaat, dabadoğru 13 da ki• yaplldıgı gün ın çok para alRn ktııı<lııin• rebkat t'lli w~ıkagoıia, 

kalık bir miicaclıle için karni- c Fok • arkadaşım A rtbnr Hriı D•tro flHIK Dımp11yın indigı otele 

mn,ıu. Maçtaa ıonra trilıiinler, tabane Jdi • .A_rlhur hiç kitap ıoıyor, onan oılaaı 1anın<laki 

!tütün teai1at 1ıkılacak, kaldıra· yazmamış parlak hir polemiıtir. odayı kiraı ıyorda. .Maç gunn 

lacaktı. Yiiz bin ki'i için otura· Bnaı. raimtn çiiyiik bir gazel•· başka hir nzifem daha Tl\rdı: 

cak yer huırlanmıftı . .Ayakta ol, bfttta zamanın ın biiyiik .g• · Şılugo ıuızbahaainııı kadretll 

maçı 11tyred.uler de bi1' kaç ıaiıll zettoiıi oluıo,tnr. O tıuıhtı ça- ıııııaaı, domuz . tiiccarı n milyo· 
olacaktı. lıştı~ı gazete kHdiıine aenede 83 ner O~deu .Armoura bir yazı 

Dllhullgeler Ve seyirciler bin Dolar nrmekt• idi. Biitün yazdırncaktuo. Hu ftııatik adam 
l\tnkiltr 5 ila 100 dolar ara yazdıiı da gündı · bir f ıkrıul"n Bok•an dehşetli diiımaoı idi. 

ıında aatılınıttı. Seyırcilerin ibknt kalıyordu. Foklıudan en Ba ıniioadelıyi gayrı ıblnkf 11a
ii9t• hiri kadındı. Sade A ıoeri. mötMazii 11oıde 12 hi• Dohu yıyorıln FA kat maçta holan

ILanın <le~il, bo ma9 için Nn yani 3000 ftltın lira alırdı. Şah- ınak fınatını kaçırm11uı.tı. 

yorka gelmiş dünyanın en kıbar, lanmı' bir Fokun naati aylığı A rmoor hu kanadını taşıyan 

ın 9ık kıdınlarıyd~ Seyiroilor itJ\tarlhı yılda eline gıçın para bir makaleye imza koymayı ka

araıunda lyin asaları, TaJii 01110 - 25 bin Dolardan a~agı ~eiildi. bal ıtmi9ti. Kıodiai yazı yaz. 

miler, nazırlar, milyarclırl.r, Hiçbir iaHtı yalnız ba,ına ha mayı bilmıdigiııcleıı makaleyi 

anneklu. ot•eraller, a111i~allu. kadar maazum maarda dar•••· onqn fıkirlerini c<ir• ifln tanzim 

ett ı ıu. Bu yaz ı a llı ve rıyakar 

bir ı ub ta,ıyo rdo. Yazılan ma· 
kale yiizlf'roe Amerika gazetı· 

ıne telgrnflr\ vırildı. 

~· mıJi mAç ın 110 oltluıtuno 

n n lata ca l! ı m. 
DPrııpıey Birwe girınc8 hiç t• 

sıcak olmıyan bir giiriiltii ilı 

kaqıılanılı. Halkı ıel:iııılark111 

tluılaldıuıılA ttheuiiın ıoktn. Bu· 
nunla beraber halk ona lJl\yran 

bayran bakıyor<lo. Daru,aodı 

h•J·bıt nrdı. Dempuy iizeriııı 

oynadıkları cibıtle de kazaııma• 

eını temenni ediyorlardı. ]J,akal 

onn ınmiyorlard ı 
E•mp11y, m-.najeri Kearnı'ia 

ilhamı iizerinı, garip l•ir barı· 

kette bulıııımnft•. Kupantiy•r'in 
yıldırım gibi ıeri yıımrnklarıoı 

baamının nratına indirdii:inl 

ögrenmi9ti. Manniydının kırıl· 

Jı~ı günden beri tra, olmamıttı: 
Qıhr11i ıiyAb kıllarla örtiilmü,lü. 

KıHarın tıklikeli darbeleri kay. 

dtrıMJtını umayorda. Bu nizama 

mugayir değildi. Fakat ho9a git· 

miy•n çirkin bir ,eydi. DempHf 

11kindi. Hatta meydan okuya• 

bir hali •ardı. Oo:a böyle ıö· 
riinc• iimidim bir kat daha aruı. 

- Sonu 9 uncu safıifeaı - . 
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• kişa E te ır Cumhur·yet Halk Fır asının-or

ikmet Bir eledive amzet 'eri 
J 

ova 
r 

Heyecanlı 
e 

acera arı 
• 

Tim sa 
leri 

A.ttau, At Timsahtan ürktük
e Joze or ı o du 

'""-'' lhİl'"lıtUtrnl~r<ltırı ı.{ ı;r 

t1iil!ii ı kraıııA te:;ıAkld1r e ılere'lj 

fi 1\ llcı , • S ıl :ı r l R lı ora lı er at 1 a ra 

Fa ıo r ~;. ı rı r a ı ada hır yeti9 -
tıkçe daha ıltıriye gıtınek iiliım\i 

anı:nak oldna-nnu temin edıyoısa 

ıla Mırıtlılerın deı?ıl hıristiyan· 

Bey Akhisr .a 
aç Gün aldı 

Aklıiırnr 4 tllrısıı~i)-Akhısıı• 
rın cletterli melı'nrm sah1k 1\la 
arıt Tekilı Hılrnuıt Beytf~ndı 30 
Eyliildenheri AkhiAarrlaclır. Kıy

meth melı'ıısutı A khısı\ra gol 
mesi J(a alıa hnlkıııı çok ~eviıı 

di rılı 

1:1 ık met ht'ly samimi hubilıa11u· 

ele lıulanitu. 

A khiaıu ı çok giizel Te emeali 
kazRlnra faik bnlduguno ıöyledi. 
Yalnız bazı nok11Bnlar da ~öıün 

<len kaçmadı; bu noksanlardan biri 

HaJkevinin v gençlik teşekkü

liinflıı yokluttudnr. Haber alıo 

dı~ıııa gUr6 ıu u'ue boy hu nok 

ta iizerıııde darnk/ıuıııtlar Ttt ince 

tetluklerde holnnarak bir zaman 
lar ~ok miikemmnl bir 1oplulak 

ıfnlle ~den gençlil?in tekrar ih
yaRı 111 tenıın ı~irl icalıeden alfı 
kan ııı <'r l.ıdi l ıııet1ı lii zn m una kail 
olınnşlıırdı r. Hu halıer gençligi 

çuk sıwmdırmi~tır. 

Dün vilayet Cumhuriyet Halk 
Fırkası idare heyeti azasından 
doktor Kamran bey Bornovaya 
gitmiş veHalkFırkasında Bornova 

Fırka heyeti idaresinin buzurile 

yapılan bir içtimada belediye 

azalan namzetleri tesbit edil· 
miştir. 

nifaturacı Hüseyin Hüsnü bey, 

mütekait Fahrı bey, Uncu Mah
mut Ali bey, Kava lalı Mustafa 
bey, Bavun oğlu Mu5tafa bey, 

Papuççu oğlu Mehmet Ali bey, 

Terzi Ethem %ü~tü bey, manifa· 

turacı Hüseyin bey, Uncu Flori· 

nah Mustafa bey, Sirozlu S it 

lıınd ı leı. 

l\nrılııır, Hıınri ilo ıukll<la~- !ıHııı inle ıııulrnıJllesatınıa motelık 

ları ~t'Cl'ÇI ıııııılnlrn lın lıııv111. la 

rııı etralıııjlı, ı!<'çıııuı:;derdır dırtı 

<liişii il ii \' 111ıl11. z l lll 11ililn11111 ii r 1 e 

H ı n t 11111 k ati ılı• t1 at "11\ ı t ı k a ılı o 1 • 

m ı r a Cll g ı r a b ı i u~ ı. ~ J 111· ı ot \' a 111 

YtH ınıyen ı, n ıı lıııı 1111 

~ ı r 111 ı y ı ı r ıl li ! 
.ı.\lıırılııır gıttı, ~ıtti. Ta giiliin 

lrnıııuıııa ..... ı, 1\aıılıuııı hıırnya 

kaılıır gtıt.roıı yine kaçakların 1 

bn11n11 da o1ıımı'1. l ı Y aınlııı ıtlı< ~zı ıılı. 

ha fttrnfl ıın nlı\· ılırıı p k ~yı Ornya vıırıııc•n asıl 

bılec t?t 1<,"111 ,•ı \ erlı rı kAııdıl ~'· mahnduıı ıırnlıtrnıt olclağıı 
rin en enımy11t l ı ratak o l ın ı k tcıketlılen lıa11\p ılıaılethnn lrı, 

iiı re !IAÇe<·tJ~ınw hiikmedıyorda. Şliyle bııyıik bır denızın 

Haııriyı htı sn retle takipten 1tıo1ıl lıılıııcle gıbi, nzaktnn 

maksadı flf' oldn~ıınn .Jo.,,e kım •l!iit<lii. 
Beye iiylomeını~tı. .Mel'un kaolin Bumda izler göl içino gırmİ· 
rorı k<itii lrnlbınde sııklanlln hn yoı, ıı.~ tarnfı• lııikiı l iiror ıdıs~ 

ınakıat, HRnriyı holıln!?u yMda dtı ı..tiilii dnla~tıklaıı aıonra yırı• 

öldürrnoktı. Hıınıt da *t'ıı derı-ıcı mahetlert tln_ttru ılerlıyordıı. Sablk Mamlf Vekil Ve Akhısar 
emindi: Zıra Hnııri nrkad"şla- ,Jo1.e lrnyutıı ıli>rt nala kal- Meb 'ıısu Hıkmet Bey 

rında bir tek silah yoktıı, Ktm. <lırıtı. Fal\llt lıl\yuıı birdenbire ~ahık vekıl ılk giiniiniı Mem 

diıindo i e ikı tiilek ile iki ta· ırkılıp gerıye (Wıımelc iıtedi gıter lrıket clahılınde alftlrnlı tetkık 
lıanca vordı. Yok e~er Aanrı, .Joı"e 11ıık miikeınnHtl h\r iiYari ı ı ı 

1 - ı er• g~çın ı ve rntılııto tındı 
Hayımdnrnnın111 talırnrnı üıere olın •aydı ntara yıınrlarıacnQı bir yRkınlık giisterdı. Bıı ıııiid<let 
Tahoı.i ha"·"nHIAr tarnltan cildü- şiiph1'&ızıli. 

v " içındo tttkıklerırıı hıtırtın Hıkınet 
rlilmiisu o:.u r•drectık T6 öciinii Atı fana httldrı iirkiiton ŞPY t , .. . 1 k 

• l"I w y , < 1111 11 !? o\" l'I y l\ ı n ot o m o 
bliyle-likte olsun alacl\ktı! karaılaki kamışlık arn~ırı<lan fır· 

hılltı ({11 kn!?ııcı. lıllrekot t• ttı. 
Şu esnada kanb•ır ınındtın ne layıp ffile dogru kotılfl hüvük l\l , 1 1

. 
• Y .a eh uı ıeya ~ıtliahanın A vrnpa. 

tath hulyıLlar rreniriyor<ln! Hanri hır 'fiınt4ah 11li. Geçtı~i yeTde 
Y da oknyıuı rniiıHH'Vtır 1-{ençlerın. 

için artık bn dünwada ya"atnak Potluk ıiirül:!!İi~ ı:ıhi bir iz hı· 
" v den Hr~nt h ... y rnll\lrnt t>ılıyoııhı iınka ı kalınanııştı. GrRı ta Han· rakıyordu. 

rieiz kalacaktı. O halıle Graı 'l ını ah Aııan, At Tınııabtan 
kcnüisinin olacaktı! Zaten f:Jort iirktlikle.ri halde Joze hnrıların 
Rışmondnn mifyon1arma da va. ikiainden d6 korkmayıp yine lıay-
riı ol(lagaodan diinyada keııdı· Tanıııı il ri (lo~ru H:ınngilemıştı. 
ıicd n daha bahtiyar kim hu· Halhnkl tın eırnnvarlı.rı gfü ınek 
l nmıyacaktJ. Her ne kadar hoyn hile kat1hurun 11nırterine <1okn

poıu noksan hı de, Adam un de nurken bn~iinkii cesareti nııu·ık 

Bu kaclar aad tı, ıerute, dıb Haııriye olan bıreınclan, kinınJen 
cleb,.ye kar ı hurrnıı da hiç tbem· ileri gelm~kte i<lı. 

miyeti yoktu. Halbuki lıu gül içindeki 1'ım. 
itte hanları hiur birer dii· eab yalrı•z hundan iharet deıtildı. 

·~iiniıp }HHlak hRyalltr kuran Joze giildr.n tarnfa göı gezdırını:e 
ka bur, iftibnrında.rı kabına ı· yiizlerce 'l'ımsah haşlnrının sn 

ğanııyordu. Öyl ya dünyada hah· iizerine çıkmış olclnğu halde ken 

tıyarlık elenilen şey endamm te- Bieine hayr tıe baktıklarıııı 
nasiihiinden ibaret i e bir ham- rıördii. lçiııcl n iiylencll: 

mal pnrçaemda, hir ıuker ııefe · - Ne mütbi9 hnyvanlarl 

Tinde de tenunp Tardır, Fakat Bunların ıki ÇQne i arasına hir 

"ilerinde milyonlarla bir d mil- in an Terecok oleala r hır lı rn
Y0nlar de1:terinde bir Gru Tar lede liip! Dıye yutnrlnr! Acaha 

llıktııtıl lıey l\ırka~açta hir 

giiıı kaldıklaıı Rorıra tekrar Ak 

hıARıa :uıhıt t'ltli ve hu~iin Barı 

dırmadrıtı gelen posta tr~nılo l\]A 

ni ıtJA gıltı. 1\lii~arıltı)lıe İHfn11 

yorıdn çok L!İİ?.f'I hir nt?tırlırnın 
resmı ynpılılı. Hn m(•rnı:ııme ş tı 

rin hnrıılrnuı da ı~fırıık odıyoı ıhı 

Aklınrnıcla11 giii',ol ıııtılıa!nrln 

ayrılan mehns lıt,yi ıniil'aft'lollerı 

f'Mrı:rnııııla z yaret e<leııler çoktu. 

Son ~iirıde helf'dtyo lıınqsıııda 

kendilerini aıllıyı eı kfınil" ıııaa 

rıl m rıırnhovnı zivRret C'ltiiln 

•••••••••••••••••••••••• 

e 

Akhıırnr .ı (Hu uoı,) - Son 

seııe l eıcl Akhı uıdu pinnçoılik 
ehemmıyetlı hır ıı;tıh al madde • 
olrnal!ı\ lıa\lndı. Hır kıç HlJe,tır 

sarft·dıloıı ~uretler memleketin 

zırni g dı,ıne piriııcı de soktu 

Fılhakıka bngiin .Akhiaarda pi· 
rıııç ıııahıulii iyi hır varıdat ge

tıren mtıtnılır. Toprakların çok 
mii ıut olaıı hususıyıti, 1.uınedıl

ılıgıne ~Ur•, hıı kahada yakın 

zamırnda prınç zerıyBtının, hazı 

kııumlnr ıuüste nR, nmumilışme 
.1111 çok yaıdıın edectktır. 

Z&ttın hu yıl gösterilen gay 

retlet'ın oldokçR ıyi T rırnli ol 

mıuı, ~elt ct1k ene için bn mah

@11 liin hır hn knllar daha fazla 

zeı'ırıe şınıdıdt'n yar<lım etmiş 

lıulnııuyor. Bn sene hin kilo mah
rnl nlncn1tına kani lınlanan orta 

"" hır flktoL, gelecek ıeneytt lınnun 

ı ki iiç ıµısli mal ver ct>k fazln 

yeor tec.1aııkini ihmal etmiyor. 

llıılı~aıır pırıııcin hiçimi 
h11şladı, mahsul olclukça Terim· 
lıdır. l\lemlel<eıirı zinıi hayatın

da yem lıir gelir olan lıu mah-

uliin yetışıitti topraklar kaııa

hanın cenup Ti hllti tBrnfl:uıdır. 

Bnralıud"n f,?•çen ou ÇRyları, 

tı-rlaluı nlanrnAa çok elTtHı~lı 

bulunu ·or. 

a 
ıW. Huıasl 

• .. 
•••••••••••••••••••••••• 

• • re 
or mıdır' O Graı i ter i temez, evgili dayızadem Hanri, h(iyle 

k ] • PCI ,, .. e QDıı 

Namzetlerin esamis;ni aşağıya 
bey, Ketenoğlu Hayri bey, imam 

yazıyoru2: 

Bornova Halk Fırkası reısı oğJu Emin bey, Dava vekili izzet 
Cemil bey, fabrikatör Behçet bey bey, Hancı Mehmet bey, mütc• 
kooperatif müdürü Sami bey, kait Zekeriya bey, Hnh) ağa zade 

ince oğlu Mustafa bey, Simsar Karni bey, Barıt oğlu Mustafa 
Reşat bey, tüccardan Kutsi bey, bey, kooperatif katibi lbrahim 

Besim oğlu Süreyya bey, Hakkı bey, bt:lediye reisi Fehmi bey, 
bey oğlu Ethem bey, Çolak zade sabık belediye reisi Ethem bey, 

Salih bey, eski muhtar Salih bey. Ahmet oğlu Yaşar bey, Cafer 
Giritli Demir bey, Baharatçı oğlu Hakkı bey, Hacı Yavan 

f ebmi bey, Zeytinyağı ve Yapağı damadı Mehmet efendi, Ridvan 
tüccarı Beşir zade Rıfkı bey Ma- bev. hafız Mehmet efendi. 

Türk ofis ....... 
Propaganda filimi Yapıyor 

Tiirkolıııı tıuatından, ılıraç 

mallarımız jçin hır prop11gaııda 

fılınıi yapılmaktadır. Bn fılim 
iıttbul mıotakalarında muhtelif 

pl\rc.;alar halinde çekilmı tir. 

Bilahare bo parçalar birlı~tıTİ· 

!erek tam bir filim TÜcııdı !!eti

ril cektlr. -; hritnizde d mııh· 

tılit ınrır, iiziiın Te tütün 
imelat hR nelerinden bazı1ıu ında 

ameltı f"al bir lıald~ iken filim 

çıkilmıştir. 

Dün i>gletleıı ıonr" iiziinı ve 

ıncır ihracatının başladığı giin 

yapılan mera ım can huıdı rı lruı , 

limnndaki T&porları• ıiirekli 

düdiik tl\daları Arııeında mallar 

Tapnrl\ yüklenmiş u hu arac.la 
~ıli tılimd çekilmiştir. 

• lf r4l il 1 • 1 • 

Dış Piyasalarda 
Pamuk Fiatları 

o taka 
••••• 

Navlun Ve Ambalajı 
Dörtyol Ticaret odası namı· 

na bir heyet dün şehrimize gel·ı 
miş ve navlun ve ambalaj mese• 

leleri hakkında odaaın bazı te• 

mennilcrini havi mazbatayı Tür· 
kofisc vermiştir Bu temennile

rin tamamen isafı temin edil.\ 
miştir. Devlet Demiryolları Por· 

takal sandıklarının nakliyesini 

15 tonluk bir vagon için Dörtyol

Haydarpaşa arasında son tenzi

latlı tarife olan 300 lirad n 175 
liraya indırmıştir. Kereste ıçın 
vaki talepleri de temin olun· 

muştur Henüz devlet şürasın• 

dan geçmemiş olmasına rağmen 
portakal istandardizasyonu için 

hazırlanmış olan nızamnameyi bu 
yıldan itibaren tatbiki kabul 

etmektedir 
Sovyetlerin geçen yıl, por· 

takalJar istandardize edildiği tak

dirde hepsinin Rusya tarafından 

Liverpol, 2519/934- Amerikan alınacağım ve Türkiye mah 

peşin satışları baha canlı olmuş, sulatmm Rusya ihtiyacına kaf~ 
fakat fiat 8 puan kı dar düş - bil~ gelmiyeceğini söylediklen 

müştür Vadeliler 6, 7 puan malumdur 

düşük açılmış ve bir gün zar -M,.---A••'' frı• ka 
fında 8, 9 puan tenezzülle aşa Cenu 1 
ğıdaki Hatlarla kapanmıştır. ,,fı•ftı• k 

Ey:ül 6 75 birinci teşrin 6 72 aziyeti 

nt ı omırlerıno ınahkfiuı ohuı· bir Tiıusıtlıa zıı• nfet mi oldu' ll k ı ı, ı ttd f'lı' n alncr.k 
" iikuınt1tçe .yapılı·ı· ıaıu la . aı·· ı ltırı ı e. >OZ<.~•f'ı a ı ı e • -

yacak ıuulır' Yeter ki l.:laıll'i .Alı, e1ter htiyle iao teedsilf oit • J 1 ı r ı ··r 1 h ı 1°lnr1 
h " ıiir tıdcn et ı klal lllllClH e el 1· tır. !. C orın a1.1r ann ° n 

goberıp Gra ın artık bir ömrcli rinı Zıra lın giizol eyir<lon lııninırı lınzırlıldaııııa ılovam tol~rRfla Ô llcınişe t blıg ôluo-
kaluın 111! mahrum kalırırn. ]•'nkat aman .la 

ikinci teşrin 6 69 birinci kanun Temmuz ve Ağustos ayları 
6 69 ikinci kanun 6 67 şubat 6 66 zarfında Afrika tiftık ihracatı 
mart 6 65 nisan 6 64 mayıs 6 ·62 149000 libre olduğu resmi su· 

haziran 6 61 temmuz 6 60 ağus rette bildirilmektedir. Bunun 
tos 6 57 eylül 6 54 pene. 12fi,00ü libresi Britaoya impara· 

hkenderiye, 25/6/934-69 05 torluğuna sevkedilmiştir Tem• 

librelik kantarların dolar itibarile muz. zarfında ıhraç edilen tif· 

fi atı aşağıdadır : tiklerin vasati fiah librede 11,5 
Aşmuni : birinci teşrin 12 38 pene. Ağustos zarfında i e 7,75 

birinci kanun 12 54 şubat 12 69 pene ağustos sonunda cen. Afrik 

• cı edilm ktcdır . t,ı., bu kadar iimitler?e Tiiklt"ı" aman! Şu canavarlnrıo a1tz111 H 
1 1 1 1 1 

t 
F alen Ayı ınl R rn nnma • a 

olan kanbıır ak.,nru gıld.ik]eri dii.mek ne miithiş beladır! olan h~yet hu~iin Odemı ,e gide 

muştur. 

yola t kr r g riyı yiiriiyerek Fakir "'alarıa gelince, herif cek ve oradl\ki efel ri milli 
Melhir m buclannn 11 .. ,1 11 .::1 11 dı- korkoöan -.fırı tilkotmiftİ. Şun- . 

1
. f t· 

.. u mücadele znmıuım ılllkı o VR 

Jf ılim lıey ti Ödemişten eonrn 

l'ıreye golecek Vd orads da hazı 

parçalM çektıkt n sonra lzınir 
~ol c ktır. 

nisan l:! 83 haziran 12 98 limanlarında tiHik stoku, Tem-

••na çıktı. 'oıırn, diin nk~am diki hal tehlıke yalnız 'firn- SakclJaridis : ikinci teşrin mmuzdaki 9.254 balyaya muka· 
14 69 ikinci kanun 14 88 mart bil 9.186 balyadı H alılar telılikeAi deJ.1ıldi. Bıı tarat anri gilin ızlerini bıraktı~ı 

.. d ornıanları i9indtt dopdolu olan _dıre öndii. Haııri Tt uklldlf· 
diğer Tahşi caoavat"lar tıhlik11i Jarınm izleri h ·· k t 4 

enllz P1 a1.1 de Tardı • . Eu fenıuı, bir az daha 
idiler. Hıl l · 1 · J .~ 8 d y ( S t 1 nıuk•dd.. ıı.'ll I~ er•n \o~r~c~ ~i«il•oek, yani viran mabetlere Dun orsa a aoı an a ış ar 

149Bi; ~it~za ,z~Bl!A VUKUA!I J iktisadi Haberler .. 
J l'OZ ara gı mı erı bir az diiha yaklaşılaNt.k olarsa .................. .................. 6 50 4 Kı·şı· Yaralandı 0zHiıı f ahminindt ld d 8 ırnına 1

• bıtıöıt1tnottk haoiı rnhların tıh· •• •• ı U9 l\l Aşor fı 2o 
aını •ö.teri1ordn. Jik .. d. ı~· 1 h uzum 121 J l{obın (i L2 Dün çukur hanında hlr Taka 

l Hı ı ı. ~ınaena •Y ~aiar, y ı. d 
1 

t' 
• ozı ba bdtr iizerindı yii· b lt b' Alıcı Jj\yat 105 ~, ı t-zzi 6 1:! olmu,tnr. ata uira er ıre a ı 

rttdii H ıya.ı ır teheTTilrl• Jozıye Qu. J 'l' 5 6 25 dört wüs kiloluk bir xıç ya,:tı . "r ııe kadar S&l&r o ta- dedi ki 477 S Süleyman 11 16 50 90 1\1 • aı anto ,, 
rafa "akıa,ınak ·· k"' 1 13 69 O bı'rcı' 5 50 5 50 Tarili ufimriiktın çikuılmıt ve - " mum 11

• 
0 mı- - Benim için artık bundan 178 H z Ahmet 11 ITR M • 

oıgını öyli,.·tırek k b ı 141 111 A b k l5 25 16 25 59 A Lıfon 5 50 5 60 ftUUI ilı hanjıkl dıpor.a ,üıii " an ura • 1• ileri 6:İtmek imkanı yoktur. Öl. 11 an Hı 
koyuıatta çalı•ıyord d f 6 - 1 J T l'' 12 12 75 49 Trifonidiı 7 75 7 75 rülmö,tiir. Varıl arabaılan indi-t-t• v n1ıa a ay- mık mobakkRk oldaıta bir ytıırı l ~ 1ı aranto "' 
da ı yoktu. Ancak PÖııHinii• iı- ı- d" 1t 1 'd 127 D Ardı'ti l3 75 l6 32 M Sa.it 7 15 7 25 rıldigi 11rada baş tarafından 
l • . . . . ., Atn ı aya.ım A gı emem. . 6 6 · l 
mı<lıgı hır ,eyı yapamıyaca- J oze fena halde kız41ı: 76 Şerif Rın li 18 29 H Şe.be• 6 50 pıtlamıt Te zaç yıgı hamal b· 

,tınduı gittikçe Jozeden g•ri ka· - Bi:r.deıı nnl buradan g•· 68 S Oelardin 15 16 29 Kırk Kazım 6 50 rahim o hı .Mehmet Durmuş, 
1ıyordıı. 32 B S .Alazraki 13 13 25 25 E R Roditi 11 50 11 50 Aptullıh oğlu Mehmet, Mr11tafa 

91nleriıı iılerini ıarmiyor mu- 15 l\.t 7 25 17 25 23 B l!°'ranko 7 25 7 25 o1tla Hüıeyln Ti Halil oglo M oı l\anl1nr l11zlı bııdı bir hayli 

Jiiriidiiktın aonra maka<ldeı ha· 
vnzların te~kil ettiği :öller kar
t11tau lıire1· erap gibi göri'inm~~· 
ba,ladı. 811 ı;iillerin gtrek ıtraf. 
ları gerek i~ "tri gflııi' ynprakh 

~ü~lü tiirli.i ııı otlarile yernye~il 
ıdı. H r çe._ittıu hinlerccı hdnt 
gibi kntlar uçuşnyorJardi. Hu 

kuşlar d n:ıukadiles oldn111ından 
biç hirleine hi9 lıi r kıms; ti.Hek 
kaldır wazd ı 

1110, Onlar koı km,wor da HD "f"' ..Aşer 1 26 ~ rt 
" 10 Dinar hnb• 13 17 25 Şerif Rıza ha 5 25 5 tafayı Ttioodanoa ruohte ı yer· 

korkmaktan utanmıyor mnıun' 7 S Emia 11 11 22 ~' Pakeu 7 50 7 60 !erinden yakmı,tır. Yaralılar 
lıtenın harada kal. Atını bir 5 Omit tahrik 13 26 13 25 2286 Yekun mımlek•t haatanHine kaldırıl" 
agaca lıağla. Amma kaplımların 5 H l~miıı 16 50 17 50 Muhtelı•f rak te41ıTi altına alıamı,!ardır. 
Paralamamaıına dikkat et. Bea • tııı ı • -

1309 Y k " Dalmt EncDme n gidıceğiııı. Sngili dayııademi• , e un Qo. Oinıi .Fiyat ,. ViJAyıt daimi encüınıni düa 
ne oldu1?onu •ntlaka görüp an· fncı•r SO 1-<ugaay 4 ' 

1 3 ö~lıdın eYnl top anını ,tır. lanıalıyıml 1000 Arpa 3 Hayvan ihracata 
SAJlr orada kaldı. J oze iıte. Qo Ahoı }'irat 62 Bar9ak: ( 4 . 

809 N A. Haydar 6 18 12 126 Kumdarı 4 12,6 ' 37,6 Diin lıtanlıalian ~ıiın Ege rin yanındAn i lerlıdl. Hem h 
488 ~ Rımıi 5 10 926 .kental palamat 2•4. '29 Taparilı •• rimlzdın Y ananilta• ğidiyor lıım kendi kendin.-: "i 07 (6.:: b 

s.n11 veı _ ~UI P Paoi 6 6 lUO B Paa•k 37 01 ı:aa u •• 11tır ihraQ "Jilıaittir. 

Manto ile Şapka Uçtu 
Kımeraltındl\ ~I.'azla sokağın

da kooperatif incir rna1ta;ı:11i11da 

çalışan l\tehmıt kızı Hatice ha

nımın mantoıa il• fapkamı ç•
lınnııthr. 
iki kardet Mehmedl dGldDler 

ŞıbitlerJekı Taş iıkelıde 
kanı oJlhı M•hmıt ile kardı i 
Sabri n Ali oğln Mehmet ara-
1111da knga çıkmış, Sabri Tt 

~udeşi .Mehmet ıopa il• <ligır 
.Mehmetli di>$tmii,lerdir. 

Salamonunu Haresi 
Karaman ıokağıuda 8alamon 

oj?ln Bent;o sarho, olarak: 

natt attığından Te polia 

memurlarına hakaret ettiğındın 

yakalanmırtır. 
Dllslz Mektebinde 

Kurşıyakada dilsiz mekte· 
binde 10 yaşlarında Mehmet 
oilu Ruhiyi marangozluk şubesi 
kalfası Giritli Hasan efendi 
tahta parça1ile kaşı üstünden 
varalamııtır. 
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IKTiSADi ,. HABERLER SAYFASI ~ 
ır , , cı 

H .. ,,. 

Asılsız Haberlerin Üzüm Piyast.sı •• • 
uzerıne Tesiri 

Şaqıaların Asılsızlığı Anlaşılınca Muameleler 1 ekrar 
Canlanmış Ve Piatler Yükselmeğe Yüz 1 utmuştur ... 

. . 
Haf tanın En Kuvvetli Muarr. eleleri Hububat Ve Pamuk 
Fiat Vaziyetleri Sağlamdır - Kuru Meyvalar Üzerinde 

Uzerinde Ceryan Etn .. iştir - Bu Maddelerin 
De Kuvvetli Muameleler Ceryan Etmiştir 

~ıı rrtı buıoııyede yapı ı;:ııınız tahkikata Te ıon balta zıulıııdıı 

l 1. ııı.r tıcııret n zahire lıoıtaaınca neşıedılen bültenlerın tetkikı 

t•tkıkı netıcnınde haf talık bona muamelatı aşaıtıdaki ••kilde 
iciııat edılıuış ve piy&1a vazıyeli beruçbi .1ır ıurett• te~pıt olun· 
m11şı ur: 
Satılnn malııı iımi 

l\lubtelif lıui!day 
Satı~ miktarı Azami fiat Azami fiat 

;i 75 13080 çunl 3 2ii 
• 

Bakla 
Kumdarı 

Burçak 
Akdarı 

F&1nlya 
M111rdarı 

Bökrülce 
Mercimek 
Nohut 

arpa 

Kendir tobama 
Sıeam 

Pamuk preH birinci 
• kaba birınci 

PrH• birinci Tadeli 
Pamuk çekırdejti 
Tırnak palamut 
Tırnaklı c 

• pelitli palaınot 

Kab" c 

9753 
70 

873 
!152 
6tii 
11 
37 
3 
7 

2536 
l l:l9 

ö7 
4.13 
679 
9t 

1324.20 
67 

262 
106 
4.84 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

2 65 
5 00 
4 25 
4 00 
3 26 

10 00 
3 25 
ö 00 
tl 50 
4 8125 
4. 50 

• 9 00 
balya 37 00 

• 37 
• 37 

lulo 2 625 
lı:ental 329 00 

c 2!J:l 00 
c 273 
• 235 25 

3 625 
5 00 
[> 50 
4 00 
3 375 

10 00 
3 3 l 
[> 00 
6 50 
5 00 
t 50 
9 25 

38 00 
38 
38 

• engin • 4 • 253 00 
s 00 

17 00 

:l 75 
130 
412 
273 
3:l:! 
:!53 

Sıy"h üzüm 1 ÇOT&( 8 00 
17 00 Rezakı c 18 • 

Alyoe 1981 kilo 66 412 
2i ı!5 

11 25 
10 00 

7 8 00 behfl moı firı 

2() 75 Zeylin yalı 183570 • 
Kabuklu ceTlz 
Kabolı:ln tatli badem 

20:.!10 • ı 1 2fl 

• acı c 

Oglak ceriıt birinci 

98 cıunl 
1 c 

5400 adet 
7 00 

4.0 00 
26 66 
20 00 

10 00 
7 00 

40 00 
ı!6 G6 
20 oo 

• c nakreli 600 • 
c c ııkarta 600 • 
Haftalılı: boraa ınoamelAtı bn 

ıuretle ıcmal edıldıkten ıonra 

menimin ibraoat maddelerini 
tetlı:il eyliyllD Te ta analarda 
alım n aatım moamelelırind• 

lıariz bir hararet görülmalıte 

olan ihracat •uannın piyan Ta 

zıyetlerile hnaların ba balta Te 
geçen hafta ile gıçea Hnenin 
bu baftaaındaki ıatıt miktarı n 
1 iatlarını boraa kayodatından 

alaralı: bt<rn9bi ati derctıdiyoruıı: 

Arpalarımız 
I.1mır boraHında •on baltalar 

içinde alı~ Terışt• hararet m üta 
bede edılmıl<te olan ıbraoat e,. 
yamızdan hırını t•tkll eyliyeıı 

ırpalıuırnızın ıon hafta zarfın· 

daki borea 1atıtlıuı neTi, miktar 

T• fıal noktalarından buTeçbı 

atı rnrett• t~•pıt edılmiftir: 

1inı mıktuı &1&ari azami 
ı;onl hat fıat 

U ~ak arpa 302 3 375 S 6:lfı 

• • 

olup bu milıtıH arpa 1,nG ile 
1,755 kuruş fiatlar arHında ıno 

amel• aörmüştil. 
Yukarıdaki rakamların tet. 

kilı:inden de anlatılao1'gı üzere 
ıon iki baftırnın arpa piyua TU· 
ıyetinde tayan kayt bir hal yok: 
tor, Son hafta ile g•ç•rı ııınenın 
ayoı lıaftuı muamele:erinde iH 
calibı nazar dikkat bir fark olup 
bilhaua bo Hne arpa fiatları 

T&1ati hir huap'ııı geçen senenın 

tıatlarıoın ıki ınlılınıı halig ol
mnt bulunmaktadır. Pıyaaa ha
raretli alıcılar ittıbalıdır. Fıat· 

larda belen möıtakar aazaril• 
bakılmakta olup r•ni eıparışh•r 

alındığı takdıroıı fiatlarda bir 
ınıktar daha taralıkı üıaidi mn•· 
catıor. 

Bakla 
Son halta ltakla maamelele

lerinde yıne mııb•(I• hır durgon 

lalı: Tardı. Baltanın ilk gönünde 
lııloıo 5 • 6,5 aruıııda tıatlarla 

bnduııi~"rtlı 4165 2 65 3 4.370 yalnıs 70 ÇDTal bakıli aatılm19 Te 
u,.ı.: arpa balta nıbayetine kadar batlıaca 
9akır 269 8 3875 3 3375 muamele olıoamıttır. 
Y Hlt arpa 6:.!4 S 3125 3 3t75 Geçen hafta lıe boraada aatı· 

c • laıı lıalıl• rnıktarı 585 Ç•Tal H 

e.kı lfttıt 1134 3 00 3 00 fıatlar 4 5 ıle 5 knrof aruıoda 

O•ç1111 hııltokı ıı•trıyatımızda bolonmo,tıı. 
dR ~o•tl'rilmış oldoto üzere boo Geçen ıenenin bu hnftaaınd• 
da11 hır halta enik! arpa eatıt· ile kıloıo 2,8:l7 2,778 karut 
lı" ı aeagıdakı ıoretıe cereyan araıında fiatıarla 2885 çonl 
etmıetı. hakla Slllışı oldnıtu hona koyu. 
u,ak malı 7053 3,25 3,50 datınclaıı oldnj?ll anıa,ılmıttır. 

• • c 
2628 3 65 

S 
4 

.,
5 

Alıcıların Anopa fıatlarına 
bıı•aıı şartlı ' ' lı göre teklıt eyledıklerı fiatlar 
Çııkır 500 8,775 S,1875 aatıcıları tatmin etmemıkt• ol-
Yerli lı!97 S,25 2,5 dogundaıı mnamelata dorgoııluk 

yekftn 11468 arız olma, Te balıla ntıtları 
Geçe• Mne Tetrinltynlinin dormaftor. 

lllı: haftaunda İH hmir boraa- Şu kadar nr lı:I g•ç•n Hııe 
11nda teeotl ettlrilmı, olan arpa flatlerin• niıbetle bir miıll lı:a· 

1nılı: 1 a.• 231.l caYaldan lbar•t dar .Jlikulı: elaa hali haa.ır fıat-

lerle eldo k11ları l1ak l anın •U•f'· 
ıiıo woouna kadar elılen çıkarı

lac•ğı ınohakk•k gıbı telekkı 

edılınektedır. 

rau bir terı.kki ınetbnt oldugu ıorette tHpıt edilmi,tir: 10 
anlatılmaktadır, NeTi Mıktarı aaı:ari azami 11 

1649 
316 

G6 
29397 

l 'ı,09 
14,92 
18,33 

16,n 
18,33 
20,ı!8 

Pamuklarımız 
lıııuır bor~a11nda ıon hafi• 

içinde a•aJtıda giiıterilen pamuk 
ıauRmeı'iıleı ı olorn9tar. 

Mıktarı ıu~aıl uıı.ml 

Nev'ı Haıya Fıat Fıat 

Pr~ıe birinci •13 37 88 
Kaha c 679 37 38 
Prl'H c udelı 9i 37 38 

Geçen haftakı hona pamuk 
ıatıfları borf'llQhi ati ıorettı tH 
pıt olonmoşın . 

Pr~e• 1 531 bAlya 38 38 

Zeytinyağı 
Sabun ımalatbaoelerinia ih· 

tiyaoı dolay11ıle ha batta sarfında 
lııızı zeytıııyagı muameleleri ol· 
mnş T• lıonlardan bir kıamı da 
mulııtelıl şekıllerıle bor1ay• kay
dettirılmittir. Y •ptıgımız tetki
kat netıc•11nde yııkarıcla işaret 

ledıjtımız nçbıle •on hafta için 
de beruya 183,670 kilo muhtelif 
zeylınyagı aatışları te111il ettiril 
mıt Te n•Tt ltıbarile 'u ıonttı 
IHnıt ıdilmittir. 

Nni Kılo Aı~ııri Azami 
fıat fiat 

• 3 110 • 33 33 Sıra mal 85300 25 54. 26 13 
3d300 26 13 26 52 
3:l700 24 91 25 5i 

KRha 1 15 harar 38 Sil LapRnt 
• 2 5 • 38 38 8abonluk 
Oeç•n aeneııın hu haltuıııda Yemeklık 

198 kıloıu 31,20 karuştan tı!8 uki ıatış 20270 26 00 29 00 
lıAIY" prue hırıııcı u kıloıo Sabunluk 
28.08 koru,taıı U balya pr•H ""kı utış 4. 1100 2i 25 26 75 
lıcııııcii prnınk ıatışı olıııuttn. Poıa c c 2500 11 69 11 69 

Son haalta pKnıuk ıatıtluın- Geçen hafta ıH bor~ada 26,17 
da lıılha•ıa baltaııın ıoo günle- kuruştan 2000 kılo z"ytinyajtı 

rıne Kıt ıatış fıatlerınde bır wık· moamelHi olmrı~to Geçen ıeoe 
tar t•n~zzlil k•ydetlılını,lir. lıo balta borsaya zeytinyagı mo 

Hn tenezzüliin pıya •ya fazla 
ınal arzt1dılııı~•ınden "'" Anopa 
pıuıııık tıatl8rıııın de bır der«c" 
tıınnzüt ı?iiotermekt• olmaoındaıı 

ılerı geldıgı rınyet edılıuek 

tedır. Maahııza pıyıııR ııc~k 

olup fıatlere şimdılık aaglam 
na7.&rthı fıRkılır . 

Palamutlarımız 
Son haltı& ZRıfıncla lzmır bor· 

ıa~ıııa teacıl ettırılınıt olan Pa 
lamut ınıktıırı Kental olup D•Tı 
ıtılıarıloı fıatlarıle bırlikte a•aıtı 

daki ••ki.de teıpil edılmittır: 
Aıl{ari .Azami 

Fı. Fı. 

Tırnak ô7 829 4.30 
Tırnaklı :l6~ l!IJ2 412 

ameleıi t~ıflll eıtırilm,.mişti. 

YRptıjtıınız tabkıkata naza 
ran yeni sanı rekulteıının r•y•t 
mü•aıt bolırnm•sı n yeni mah· 
eolün idrak 'dılm"k i\zere ot. 
ma11 bazı aatwıları endışey• dü 
,ürınUe T• pı' aeaya mal arzı 

mecbo rıyotiıııl• bırakmıftır. 

Mübayaatın kiımı kUllııi ıa. 

han lmalAtı içın yapılmıt oldojtn 
ıöylenmektedır, 

Afyonlarımız 
Intııaar ıdarHınııı ıoo bal• 

takı mllbayeatından lıor&aya tu 

çil ettırılen afyon mıktKrı a•a· 
jttdll gilıtırilmi' n fıatları da 
karftıarıns ışaret olonmnttn: 
Morfın Beher nıorfın 

c Pelıtlı 11 :6 273 273 der~OHİ Mıkları Fıatı 
Kıı.ha 48! 235 25 322 

• enj?iıı 4 253 25:3 
Geçen bhlla iae keza boruya 

teacıl ettırileıı ınoblelıt palam•t 
eatışları berTeçbl ati ıontte taı. 
pıt edı lmıştı: 

a•gari azami 
O/o 9,25 180 500 66 112 66 °H2 
0/o 10,5 :H7 600 66 tl2 66 4.12 
O/o 12,75 1586 78 78 
O/o 11 196 100 72 72 

2180 :.!00 

Süzme 
Elleme 
Paçal 
Natorel 
Horda 
y,.lıftn 

90 nl fi at fi at 
1930 800 15 
9;HJO 575 9,5 
6264 500 7 
256 450 525 

:~ 4.50 450 
16833 

Bundan bir hafta eTnlki in
oir aatış miktar Te fıatları da 

• şnıtıda ltar•tl•nmi'ti r: 
Söııne 2288 7,5 1S,7G 
Klleme 15313 6 10 
Pıçal 4.t96 t 6,5 
Natoul 333 4.2ö 5 
ielıdo 19382 

Geçen HD• TetrinitTTelinln 
illı: batta11oda IH bcraaya ber
Yeçbi ati mılıtar Te fıatlarda in· 
oır ""tı,ıarı kaydıttirllmitti: 

Süzme 2:15.t 10 92 17 ll!l 
ıı:ııem• 8t60 8 58 12 4.8 
Paçal 6802 5 4.6 9 7ö 
Yelıda 17616 

Hafta aatı,ları tabii ıureıte 

cereyan 11tmiş Te iyi mallar fia 
tında mab•üı bir terakki ıröriil· 

mü,tıır. lııoir pıyHuında ,.y11nı 

kayt batlı:• lıir ••Y yoklar. 

Çekirdeksiz 
Üzüm 

Şayaııı memnooıyet bir halde 
den m Te cereyan eden çelıl rdek 
ıız üailm piyuaeı balta ortaları
na dogr a ifaa edilen bazı uı lıuı 
babarlıırin ınıı,arı llııerin• hır iki 
günlük bir dorcaololı: dent1i 
geçlrmif " bn bal fıatların mab 
ıd• bir niıpette teaezsiil• nfra· 
muını iataç eylemittlr. 

Bu noktacao ıoo baft11 11\ht 

lan geçen baltaya niıpetle tena· 
koı göıter•i• olmakla beralıer 
ıtaa edilen bu haberlerin ıaılıız 
huleudntu müıpet hir ı•lı:ilce 
anıa,ıldıktan ıonra muaoıeleler 
t•krar oanlanmı' Te lıaUar t• · 
relfoa yü.1 tntmo,ıor. 

lzmır bonuınca n11,udilın 

bllltenler• ıröre battalılı: üzüm 
moaıneleleri •••gıdaki urette 
cereyan eylemi.tir. 
~ı. Qonl Flat 

Tırııalı: 41 StO StO 
Tırnaklı 197 !W7 21!7 Geçen hafta teıçil edilen af· 

5 
Kafla 100 275 275 yon muameleleri bernçbl Atı 

179 
•51 

1013 
277tl 
2667 
2665 

aıguJ 

9,:l5 
10 

azami 
10,75 
12 6 

Geçeu 111neniıı bu Jıaftuında ıorette idi: 
7 

in; kentalı tOS kuruştan 9 ıı~n O/o 11 730 72 72 
8 

tal tırnak 300 :i08 lıorottan 174 O/o 11,25 80 7:l 7:.! 
9 

kental tırn11lı:lı, 221 · 300 kuııt Yeldin RlO 
10 

ta• 762 kııntal kaba Tt k•ntalı Ge9t1n eenenln ba baftaaında ll 
16:.! korotlan 4.3 kental lı:11pçık ııe kıloın 6-.!4. . 663 kııra,tan l2 
Palamut aatıtı olmııttn. -.!9t kılo afyoa ıatıtı lı:aydetU- Y ekftn 

376 
667 

10694. 

11,50 13 
12,60 13,75 
13,25 14,60 
14,60 16 
15,625 17,50 
17,60 25 

Palamut alıt nrıeleri tedrl rilmt,ıi, Afyonun ıon hattaya 
c"n talııl mecraaını bulmaktadır, ait piyaıa vazıyeti geçen hafta 
Muameleler aakin bir halde ce kiaıo ıtynldir. Inbıaar.ıa mttha. 

Geçen hafta IH boraada aşa 
4ıda ı,ar•tli lbiiın Htıtl•rı ol· 

r~yan etmekte T• kaliteıiu• göre yeata dnam edilıuekt• Te fıatlar mo,ıar: 
mallar mülllit fiAtlerle ıatılmak morfin dHeceaın• ıröre te•bıt : 
tadır. Geçen hafta nıbayt1tluiııde edılnıelı:tedir. 

7 
pıyaaada ıatıbul mıııtakaluında lncıerle . ıemı·z 8 
mubayaatta boluoırn ıhrııcatçıla- A 

9 
rın fıatları döşiirmek buııuon Buaeoe incir menimi ipti. lO 
dakı auıa,malarındırn b•h~vdıl- da11ndan 2/10/934 ak,aımna ka· ll 
ıuış ıu de honuıı aı 1 ı o madıgı dar lzmir bor~aaıua kaydettiril · l:l 
,.. Palaıııat lıatlarınd" uzun za ıııış olan mubteltf incir miktarı 
oıaıılardan bert 11 ıkrıH lıuluıı· 9~687 çıTal olup fiatlar ,,5 il• 
dugu anlaşılınıftır. 15 kuruş ıuaaıoda bulonmo,ıor. 

29 
779 

1530 
2:l87,5 
63ı4,5 
618ti 

751 
419 

8,75 
10 
11,75 
ıs 

14. 
H,5 
] 6,-.!5 
17,75 

10 
12,50 
13,50 
14,25 
15,25 
ltı,60 

17,öO 
19 

12 
Yekftn 

Son hafta aatı,ıan gün iti· 
barile aşağıdaki t•kılde cereyaıı 

tlmiftir: 
Tarıh 

26/9/934. 
27/IJ/934 
29/9/93;l 
30/IJ/934. 
l/10/0S4 
2/10/93' 

QuTal 
1172 
1152 

634. 
5121 

1047 
Yekftn 1059i 

fiat ıneael11ııo• celinoı; oka 
yoco.ınlarımızar bu boıoıta IA· 
zımgelen fıkri nrınit olmak içim 
:U n 29 .. ylül Te 1 t•t•inievni 
fıatlarıoı aşajtıya deroediyoro..ı: • 
Sıra ile 6 nomaradnn 11 umarayakadaı 
24. Eylalde 29 Eylillde 1 T. evvelde 
asgari azamı asgıır1 azami asgari szaml 
12 12,25 10,75 11,75 11 12 
12,5 13,25 12 12, 75 12,25 13 
13,5 14 13 13,25 13,25 13,75 
14,25 15,25 13,5 14,25 14 14,50 
15,5 16,50 14,5 16 14,75 16 
16,75 18 16,5 17,50 16,5 17,5 

Şu he1aba göre geçen haftaki 
T&&ıyeti ıon gaft11 bldayetlerıne 

kadar mııhafaza eden Te tereflüe 
meyal bolooao plyaaa yukarıda 
muklir haberlerin ışaaıi üzerın• 

bir teYalı:knf denHi ll'e9irmit n 
lıittabi fıatlar da tenezzül göıtu . 

mıştır. 

Keyfiyeti ehemmiyeti• nan· 
ra alan all&lıadarlar T• bİlbaaaa 
Türk ofıı lamir fllhtai •• bor11 
lıomHrlili mHeleye derakap 
Tez'ıyet eyllyerek Almanyaaıo 

Tttrkiyeden ıtbalAta Tazeyledijtİ 
t•Yi olan kııyodRt balı:lı:ıoda ta b ki· 
kata gi rlşml• Tt böyle bir halin 
ademı mncodıyeti raım110 teey
yüt eylemiş oldojtıından kıyfıyet 
muhtelli ınretlerl• boraaıl" illa 
olonmottor. 

Halen özüm alıperişleri oııo· 
rayı t.ıbllline ıi rmit telAkki 
edilmekte T• muameleler ıükft· 
aetle daTam etmektedir. 

Yapılan bir hHaba ıı;ör• 
bu HU• çelı.irdekli.1 özüm mab· 
ıolöottn pıyaaaya arıı tarihi olan 
4./8/98t tarihinden 2/10/93t alı:· 
taınıoa lı:adar boraada aatılmıe 
olan mıktarı 162,142 çuTal olup 
tıatler 5 Ilı 25 kurut araaınd• 
tebalüt etmektedir. 

Bıı beaabıı gör• eyyamı tatl· 
liye ııtıına editdı jti talııli rde :r•"'• 
mi .,. .. atı aatı, mıktıırı üç bin 
çoTalı teollTÜZ eylemektedır. 

Geçen Hnt Te1rıni nTelinln 
ilı:iooi gönü aktamıoa kadar 
bor.ada ıatı ı aııt olan çeki rdelı· 
aıa ttıüm mıktarı 114,048 çonl· 
dan ibaret buloıımuf olmakla Ti 
tıatler 7,02 il• 23,tO kıuoş ara• 
ıınJ" tıııpit olonmoştıı. 

Şımclılık p•lamat piyaeaaı Geçen Hne ayni tarihe lı:a 

ıaglam 'l"e alicılıtr i~tıbalıdır. d.r boraada 4.9285 9aTal ıııııbtt• 
Fıatlara da müıtakir nuarile 1 f lııoir aatı,ı olmatta. 
bakılmakta iH da iyi TO temiz Son batta l9lude boraaya lı:a:r• 
mallara talip fnla olap flatla- deltirllmlt olan ID9lr atıf ••Yi 
rında da alılidı neviler• aau· ,. miktar •• tia&ları aptaıakl 

t,aa edılmiş olan blitüu aaıl · 
ıız balıflT ve h:ıTı<dıılere rajtmn 
çekırdekıız üziim piyaıuının 

bugünkü Tazı yeti normal olarak 
telelıki eılılıyor. Te,rıni nnl 
ıiparışleri peyılMpey .. ürat eyi•· 
ınekle iHda ibrac~tçılarıo elındı 
fazlaca mal bulunmakta oldo· 
gugoodan moamıleler ılikdn11tlt 

7,,1 oereyao Te knTntli itlibalar gö· 

8,38 rülmemelı:te i•tde ita halin mu• 
9,16 Yalr.lı•t oldnıtn Tll piyaaanıo p•l 
9,95 yalı:ın bir atide hararet lı:Mbede 

Geçen 111ne te,rınienlinın ilk 
bllftısında iae lıorıatla yapılan 

üzüm aattfları bernçbl Ati ıo 

rette t111blt olonmu,ta: 
5 16~ 6,24 
6 1350 ô,..l6 
7 4767 7,02 
8 867.ı 8,69 
9 12'09 9,86 13106 o•li mubaklı:alı: teleklı:I ol••· 
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ES ------ 5 - Baı Tarafı Bfrnld Salılftdt - mı,tım. lkiool raYntaa ıonana ema a ır kntımn namıma muburer yila 
§S "VazR:o : A.nd..re 1'4alr<> f§ Karpantlg• Ringde kadar· bl>yl.eı mUoadele ıttl. kırk U9 n•marah yöa liralık ,.., 
=:: Tü..rk.Qeye Çe'Vl.reD.~ .Naeu....bi .B:•a'C §= J{arpatıtlya rınge gırmoe bUı Tam bu llrada çok h•ytcanh, 1613 oaınaradan 1617 nıımuaya 
§ -Blrtncl Kısım - 5 hUtiin ba,ka Uirlii kartılandı çok t•şırtıcı htrf•Y eldu. Kar- Memleket Hastanesi kadar h1tt adet onar liralık: his. 
- ·- y L ıt•hı b. .ad 1 Dahili Müt h te Hnetltrın• ait olan mnTalc.I = Bir lna .. nın insanlık Balina Ta- = onan H art gı ı HflŞID Yfl pıuıhy• hftcumlarına ''" •t en- ye e auıaı 
S - : gös•"dı. Oazib .. ınt Arttıran bir dırJı. Yamrt klara hirhirıni takip Mnuyenehnne Rirınoı Bey kat makbazlıarını aa1i •ltirn. 
1 ıaamm:tll Ettiği Çok Kadirdir r ıükftnetl• tehe•ılim etmi1ordu. •dıyor Ye yılduun gıbi iniyordu. ler aoknl?ı numara 36 1.'ole Yen11ini alaca~ımdan mezk1'r 
S - 8~ - : UempHy<l•n dRha hoyHz, dıtha O"m'"JID çeneatnf' mütbıt btr fon 3956 ınıkbuzlarao bükiiwleri kalma· 

L '- d h I{ ı l b 1 k D d" 1 · J(vl Karantina lr:tmval" ond d Jııor balhbeliutz aülHmıf!cli doyı?UJA ... ,,,, inllln alnf em- "" '"' • P ~He ır 8 n· yn ılarhe indırdi. RYin ız erı . •Canı illin ederim. 
.. de i karakol karşısında No. 596 

Ha ıorgo kar91ııoda kalan mo len g~lıp geçıoı kn•.,•tl• kt1ndına ıı. Hıllı,.ı•ıt orın •n çok ftıfoı ııallandı. Koıkooa haoakları kı'f· Telefon No. 254.5 Yeni Aıır Batmobırriri 
hRtnpları, kim oloua olıaolar, koroma~• çabalıyırn ho gereın Mdt1rıln i.11ıl1111Rrdı .. l.ak•yılıtnf' rıldı B ZŞl\klanmı,fokl..ır ckıttı• ı (363) lsmaU Hakkı 
hep kendi arzularanıo ıf1tdHı 1üze har kere daha haktı; kırna bn 1111111?.ıtıAyı s .. vrcdttn .. rktık ılıynrılıık. FakAt rlf'V •yakta •••m:>a•••••••İlll••llİİ ~~~~liaZi~Z22:1:1i27:iıE•mll 
olan bir ceTap yerirlerdi. F•k"t duymut olRn hu topr•t?a balA ler, d!tha ~onra hana şo lllrıthıt kQ't.iı Vıl:ılmadı. Kupantıye HıJal Eczanesinden 
Fflttnl'ııı bakışları, bırdenhır•, akıp dorınRkla ılan kartdRn •anki buluıııııu~laıdı. Bn ~ıl~ınhlc (b. ınnzuflerıpıtının ""' kat'J neli· Dr. Alı· Rıza .Tebliğ Ediliyor 
daha v~kuılaştı; •ordo: en eski kınl•rın Y"rııdrn ı1ot?ma- kıkuıclctıt k,.ııd• lllf'rıfı."tlerı aı,.v c.-ıııoı alaoat?;ı 11rada ayni dar· Muhterem lzmtrlller: 

- ıı:tenduııne hakaret ıdtın lan lnzımmıf A"ıhı, o vüzde cını· hın.- o•ıuAk J)uııı' n Oo vnıı tıelnıltt dflvuıı demıHlı. Izmırde uzun senelerdenheri 

kadıııın ut?rıulıt?;ı C6Z ' hu tnlllll lerı ~avıı nkannyordn öldiitl'Cf>ı'.!'ın•, ~ .. n Mı~"l'ın l>ıa- htn hundan ınııratlır ki, o gvum Ye CerrahAı Kad yapmakta olduğumuz kolonya~ 
lekette, ilk ırııparatorlar zam•· Ferral orıup •rırıyordn: ~onli J:" 11 P gl'ıtcettını tıııııııoıf r• "ı!' clt•t?•ttı. l>tmpfl"~ açıktı. 10 esansçıl ğı ~erek şahsımıza ve ge-

uuula, ne ıdı, bılır miııni2' - M obta9 oldukları .... ya ler<lı. ı\ • 1 ık k.-ııdırıı bırııay.,ye Jüzdın Has a ıkları Mu•tehassısı rekse mües esemize şeref verecek 
Bize Gellnce · H derecede nefıs yaptt11>.mızı yı·ne - Pek ~ok c za vardı. Fakat ta~ı iıtılzam tıden - hay ranhk ı?ihnaed~n bıicııma ı:•çtı. er ,.,. 

'

> h r 1
" k ı ı siılerm kndirşınııalıg-ından iıitiyor honlardıan ba,lıoası bn kRdınları, ıil7.l•rını "f"k füırtt •ld• ,.tınrılnı ")ız şııı ıan ıış ~o ara:!" ırı ş .. yı Tılucıık, de'f'lf'Cfllc hır hı:ıs· Haşturak Kestelli oaddo vo görüvoruz. 

ı.aoırım kı, cllerı keaıhnı,, ~()x kabıl oleayıh kadanJann dab• c•, Kıup:uıııuıııın clsıh" <;Rhık in. l\ıtıp·ınııonın kalhi iiztrant sinde 62 numaralı muayene- Bu dela; zevk, snn'at ve beda-
hri oyulmuş olarak bır tall\ hağ· azı 1"farlardı. kırıl11.cıtı?ıııı, D.-rııpıuır'.n \·ıırıı ıuı.-ııı.111 tıır dRrhA ınılırclı. Kar· hane ınde ber gün saRt 3 ten 4ii bir nrada tophyan ve bOttin 
ladıkran ıoıırn... - l~rkekler içın dı böyle rnkların• ılıtr1tntıııf:\CR{?t1ıı ""'" ıueııhuıvtıı hn chırhftft\ wuta'f'e sonra ha talarını kabul eder. Avrupayı kaphyan yeni ve fevka.-

Bar •t?zırıa kadRr dolu idi: d•R•I nıı7 mıttık. n .. rı rıe hır ~ıuır r• pıır lllPt .. d··mıv .. r,.k " kıldı. A.ietA 'l'cjcfon: 2!) 7 ltı.dı bir kokuyu 

karı,ık zamanh'fa ba1 bal •.• Yarı ·- Fakat erkf>k h•m kadını terı, ne ıl" hır hnkı nıii•~h""'""' k• rıılınılıoıı !!•~nu tı. Qnk geçme· S 7 (24.8) ••Gönül •• 
açık k"p"lı balkoo~a Jııor, ili'• inklr edtbihr, hem de etme- d11~ıl'ım. 1\:ıknık laf1ılitı ~.,c;ı ,,,.,. do""roldn. Q,.~RrHtınl ton. ı•s::-a 

~ 1
• kolonyası iımıle lımire takdim 

h•a i'leamıını' yünden bej rengi hdir; heyaa erke~ı tatmin eden yorom. Mıu~ lı"elar tıaşlıtııııaz aılı. U"lk T•nıc1~n ümıtl•nmi• etmi~ bulfınuyoruL hmirde her 
bir peltrın atmıt, yalanı Ti be Ye bayatı manalı giiıtntın yal Karpıtntıvenın çnıklıJtı, Mana fi. I>tirdiincii ra'f'ndao ıoou ar- DO&TO& yaptığımız kokuyu talrlit etmeı:.-e, 
men hemen münftrıt bir tatlı rıız c t 111 • dır. R .. 11ım yı.pnuy 11 n j•rının 11Hf •~d•ıtı kadar mnoız.,lı ı:k ılk heyfloan11unı hlfllUıyor H ı o ( isimlerine yakın isimlerle satmıyıı 
kok tel bardaiı önünde otorn hüyiik hır ftlHlllllılıtn hıtlı .. eıtıı.1 hır knılrf't olıiıı~ıı Rnla~ılclı. ıln. nf'OlJlHY hatminin kan••tf•n atı~ ~"' sat kalkanların, nihayet kokulanmtzın 
1orio. Kiyo, Jıer •ttrın volanda ıtıydı ne rliiAiiniirdiıut Hır •Hkrk J) .. mpA"y'de "ık1'4ttııtt giirtt J••ll~ ıln~tıı(?iirıii farluıtmı,tı. Qeneeıne 

1 

kAbıoa varamamalan yQzQnden 
.;, "' K oldulllan yerde kaldıklannı görl'ı-old•11ono ona telefonla ıo··1 ıemı' fııllerlnın. vnptı"'ı te"'ı•rın·, ya- d.-ı?ıl•tı. Hıl'ttkıı ~ok ıerı ıclı hır yoınrnk hıdndı •rpantıye 

,. ., ,.. J .. yoroz. Bn defa yeni <:1kAn (Gönül) 
t"e 0 da l(Üotin ıhtltkodnlarıoı pKhtleoeı.?ı şeylerın 1ıld'\11odıır. HauıhtlArırule lıRfrPtft tııtfllt• •f'OA dı-nı lrlı. J\ızalllı on uyıla- kolonyamızı İr.mirde yaloız Fi 'lıl 
l l ı. •• ncnva kadar da do~rnlamadı. Dahtıi Hastalıklar ı ı tı · t .:ı op amaa uaerı ora7a gelmi,ti. Hatka hır ŞflY de~ıl. hir 1n11oıun Te ah .. nk T"1'rclı eczanes n n yap gını ışart Cl' \'lr 

J k L Ucııı P'-'8 Y gahpıı. .~lltehassısı taklide yelhneceklerin yıne .ı.vni ıaor onooora.eıı Ferral'ıo Tekrar gürliytn tüfek ıeıl.,ri Hona raj?ın•n KarpAıttıyerıırı 
R kı tarthının •n gib;eJ. 11n HaAta1ar ru Hor gün O~Jeilen me,•kilerde kalacaklanna emin :ittıkçı bü1üyen dikkatine Te ho ıefer. maaanın üıtüodekı bar· d"ba ı ri, makıtyese t!dtl ctıınrane döğli'ü bo ıoretlt n tı· sonra Beyler_ Hacı lmam butunuroruz. Aziz lzmlrlilerln(GO· 

endiılni dinl•dikç• adeta fazla- daldarı zan~ı rılattı. mıyectık kAti r dAtıa ,. .. rı' 01• Cftftndı. nCıl) i11mlle Kemal Ko.mil ismini 
1 ı d .. lar sokat?ındl\ 
"'an ıaz uyoınna mim koyu- Her giin Qırı şebrincl• ı,tti drıj!n meyılaıula idı lhmp11.,._ Maçın ~aHbl Dempıf'y kay- No. 12 • Şifa Yurdunda yanyana anımalannıtavuhalrıznm 
rorcln. lea bo ıt1ıltr8 Jııor ahışkRrıılı. lıolmut ,,)hr•ttnı yeuıden kazandı. kabul ve tedavi eder görüyoruz elendim. 

yın fRktıı?ı ı..~nrlını koı11mAktıtn H 1 1 Ec 
- ···Atıklarını da yanlarına Fakat, Kıyoııun tel•fon etmı, ~'"" 111 " ü ııımın•n en giizel ~ıl<lız TFLEFON No. 3131 i a zanesİ 

b ıt) b ıbarflt hnınuuyordn. liork"k"s. 1 1 •.., •yıp u ıale uçıuz booak111 olmaıma rağmtın, ho ıultr ono ' aı ınıtıuı 1Kı.11r tıyıorla •Y to< ı. 10 ' ~.7 15 -1!! 
.. h. J k çekınm•kıızın. kRçmAk•ızın dii D k lııı dı •••••••••••••••• azz.r072zzuJ7J.ZZZ7.Z'72ZJJZZD 61

• lr ere oyunrmekt.n Jbarettl. ta1alaodırd1. F.ırralıo oynamak- .\ıtiafttt .. mp .. 1 " 01 

O J ı f,tüştii. ~h:rnrntılı hiicnmd" ol t Fk t O eaa 1 ar, ıoyu11 akınt11ına uynp, ta oldogn ıiyad ro1i\n renişliı?i tıınema ıkıöril ole• a enne 
dxne L ı d maktnıı ;ıı:ıyadı müdıtfaa Y&Zİ"• ı· nr l o·1a bokı tampı· u "1"rı •, •nialere do~ru nl bilmıyordu, uıc~k hn rol J 0 1"1 e maçı u 
g i•• k 1 Lt L tınclft ıdı Oıın atıl" h(;yıı rrHfınft· 1 ... k rbıtt r en •Q •• ın, t*a.•ttızlıktao her halde Şarıkn.,,ekın lehıııde ~ yon ou .. ı.ınn a • 
ölürlttdi •• 

tıoelli etmek hbımdı. Ooıın ya- C H f 
- Atıkları d"mıt nıoda bolonmai:ta olma .. ını ta- • • • 
Bu unutkanlık. bonoa dik- b ~ b Jd f k 

uca Nahiyesi Belediye 
Namzet Listesidir • L ti b 1 k lı o u a at ona 1ardım et ... a e, u >a ıtla na11I telif olu. ' -

b mek arzuıuon artılr. l)eıal na ilirdit JiMr, Ferral'io aklın- •mea 
a ol••. 

a itik düşünoHinin bulunma-
dı&ını talamio edemezdi. - N • of o yort 

- İtın a11I aoıyıp tarafı bn - Btlmiyonm. MaTi Tt in. 
T•htıo., kanoularıo, Jördönoö zıl t•tJer bırfettıklerınt r11men 

ana kadar, hep, boıuıt bayatlı- ilAn • mi•l•'rdl. J ı.or. c bi9 hı
rinın bi~c• bilinın kııımlarıoa •tm kadar ift•n Jaaberdar old11ıtn 
cöre iyi İDıtanlyetperYer hıik:im baldı, yalan aöylüyor • dıye dü 
ltr tarafından tanzim etlıJmit tündü. 
olma11dır. 

- Muhakkak ki onlar birer 
hakimdi. 

Jıaor. kiiçük JAmbanıa ı,ıgı 
ile ııı•a~ıdan yukarıda doğra hı· 
yıklardan •üzülerek aydınlanaa 
kapıuuk: gcizlit ha ıini ç•hrey~ 
baktı. 

Ferral dtnm ediyordu: 

- l•ttr maTiler, iıter Jnzı 1-

lar g•lıin. Koliler i&D• knli k• 

laoaklardır, t•yet bu yüzden 

Hlmiyec•k olorlana.. Hir tek 

haydı kaybıtmısini insan oğlu 

oon hudalalıgını gi)stM•n mü-
U zaklarda tiifık ıHltri Tar b 

ıl • meyyız ır Tasıt uymaz ım11n' 1
• Geceain ıitltri toinde k 

b " a9 - Bir ln1anıo, nasıl dıyeyıın, 
•yat kaybolup gidiyordu! 

in11olık halını tahammül ettıgı 
. Viicodün ,., zihnin derinlik- çok nadirdir •. 

lenndeıı ır•lerı hir mnhakkRr ~ 
.................. - .. orı11 Vaı -
n k ~ ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a l1'ııır -

Umumi Vaziyet Göz Tabibı 
Hattıuıııı en kuTdetıi moame· l "tf u K ~ 

leleri boğilay, arpa, harçak, DO · u u ır ar 
h_ut, kendir tolınınu, pamıık üz,, 

rınde cereyan etmiş olup metz

k fir ınaılneıeriıı tıat nzi.retleri 
ta~lam ... ., ,ayam ruemnoniyıt 

bir raddede göriilmek:tedir. 

l~uıu nıeyuler iiztırine de 

ku•utli ınnaınel•ler cereyan et 
nıi t z · f ır .. eytıoyaaı 1atıtları gayri 
tabıi gıbı ttlıkkl edilmekle be· 

raher fı tler Cıılvtdşli göriilmelır
hdir. 

H: eııdı r tohomo ihracatı ha, 

laını, ııldugıından muamelelerin 

fn7.lalaşacagı n fintlerin bir az 

llaba yiiluelecegi ümit olunuyor. 

Hülaıa huhubat piyatui ba

rautlı olnp her madde iizerinı 

l9tıhala mııamelıler c•reyan et

mektedir. Yalnız bakla mtibay•· 

Hı <1orgnndur. Bouun da önü

miizdeki hatıa içinde harartt 
keıbedict~ı tahmin tdıJiJor. 

Memleket haBtaneal ,gliz 
lıaatalıkları mUtehassısı: 

ikinci Beyler eokaA-ı N o. 65 

'l'elefon: !3055 
s 7 746 ................... 

77L7.Z7J 1 L A N •••••t•••• 
İzmir Seot AatoYan hat 

taneai ( ltalyAn ) operatörlü 
ı?iindl'!n iıtifa etti~imden mez 
kftr hastfrne ile biç bir al& 

kam kalmamıttır. Baataları

mı lkinei Beyler ıokagında 
79 nnmulı ınuareatbanemde 
ubahtan aktama kadar kabul 
etti!ırni iJAn ederim. 

Telefon 
80ıt6 

2918 

3-(-5 

Maayenebaoe 
EYİ 

Dr. Operatör 
ADIL 

(581) 

Aza 
1 İzzettin hey Doktur 
2 A hdiirrRhman hey tüccar 

3 lt~f"l hey Aydın Demıryoln 
4 KAzırn •>ey heltıdıye r•111 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Ot1mal htf tii•car 

1 b1an bey Gllz Şırkıfi M. 
lhrahim H•kkı h .. y ıbtıyıt 
H aun efendi hak kal 

Ahmet bty farıap tüccarı 
AslAn efendt eabık mobtar 

M. 

aahilı 

11 RayrAm c c c 

12 Nazıın bey kooperatif rti•I 
13 - Tabıin tfındi sıraatoı 
l ıl 
15 
16 
17 
18 

- Nıyazı b•y müteablııt 
lımail efeadı Kolatanh ziraat91 

Mehmet Ali •feııdı ınanıfatnracı 

Moıııtafa efendi bakkal Kozauh 

KAmil h11y •<-ncı 

U11ınan t1fendi Selı\nikli ziraatçı 
Eaat bey A1Jın Deınıryoln M. 
Hıu.ııın l11y Kayalar zıraatçı 
Yuırnf bey miitHhhit 
Ali Galip bey bakkal 
Rifat bey Doktor 

19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
:l3 
3( 

l<. omettın bey Aydın Dtmiryolo M. 
Nortttin bey mütekait 

35 
36 

,.-

Hamza efendi bakkal 
Sadettin her Aydın Dımiryolu Al. 
Hahl .-fencll katap 
Y nunı bty bakkal 
.Miimtaz bıy Aydan lhmiryoln M. 
Bekir Sıtkı bey muallım 
KAzım .. tendi Heraekli ziraatçı 
Ali UJ,-i bey moha1ip 
N•jat bey ETliyazacle 
Hafız Ali efendi ziraatçı 

(195 
' I • " • • . y . 

(58() 

Muhterem Doktorlarımıza 
Ademi iktidar, erkekl~rdekt umt1mt zafiyete 

Karşı mUeaalr bir lltlç 

HOBllOBIN 
Tabletleri fennin en ıon nazariyeJerınt tnfikan ıbzar 

edilen bn çok faydalı ınlistahzar h"kkında fazla izahat Te 
meccanen nümune almak iıtıytn doktor beyler Iıtaabolda 
KRrakUydt Zülfaruı ıokağanıla ( 17 ) aomaraia 

Hayri Rifat ve Münir Şahin 
Tıbbi möıtahHrat tirkttint m•ktupla ltitfen mttraoaat 

•dıbillrlH. · 8-28 (6'18) H S 

lstanbulun En Temiz En Lüks 
Ve Ucuz Otelidir 

J3ütün lzmirJiler Burada Buluşurlar 
Sıcak ·n ıo~uk akar ıımyo, banyolu odaları Marmaraya 

Halice mazır güzel manuraıu ile lstanbolan en Hl'imli oteli 
Brıatoldnr. l.tirabat etmek istı.reoler btbemtbal bo oteli 
teroıh ed.rler. 

Mllıleclrl : Kırk: Hnıdtabf!fi otelcilik 1aparı teoriibeli 
t zmırın çok iyı tanıdıf:ı aabık Aıkert oteli mtiıteciri Umer 
Liitfü htydır. 

Dikkat: Bütün Eı:elilere 
Beyoğlooda Bristol Sirk•· 

O • 7 oteli•i 
smanıJ e taniv• 

CEBBAR ZADE 

cıde 

Yorgancı Muharrem 
Usta Mahdumları 

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

Ka tiiyii paınnk ve yün ile her model üzerine el ve ınıı
kin• clikışler son moda fantazi yorganlar ve karyola takım· 
ları, siis ynınıkları Ye teferrn11tı. kordonla yataklar, tiil ci
lıinJikler k:ıdıfe 'f'e kumaş üzerine fubalaboı Ti giioeşlik 

perdeler. kanap~ sandalye kılıfları, ,.ark oda takımları ve 
saire maı:tazsmızda imal edildiltinden nooz fiyatla tedarik 

edebilirsıniz. Toptan n perakende ıiparllJ kabul edilir. 
Pamuk üınrirıe de iş yapılır. 4.-13 (410) 

111! 

T. C. o. o. 7i nci KiralıK Veya Satıhk Hane 
işletme Müf et- Bornouda Aııın be1 Boka· 

t?mda 2 numaralı hane kiralık 

tl·şıı•g'!J ·ınden veyahut eatıhkur. Tnlip olanla-
: rm Y erıi Asır mathaaamda Züh-

l/10/98ıi tarılıınden Hibıuen tü eftıuhye müracaatları. 
tatbik edılerı haTali katarların· 3-3 S 7 
dan Bııoıhiiseyinler - lzıair u 
BttrnoTR . İzmir arasındaki 20 n 
60 ıııımaulı katarlar aeyıü1efer
ltri atlı.le gölteriltliği vaçbile 
5/10/934. ıarihindın itibaren !adil 

edılmittir: 
20 Numarah katar 

Bayrnklı 

"'allıane 
Mersinli 
Halkapınar 
HıUU 

l zın ı r 

c 

c 
c 

c 

c 

TIUIŞ 

14.ıo 

U,13 
14.16 
14,rn 
14,2:ı 

1 ıS,27 

HaoıbiiuyuıJır kalkışl3,42 telaki 80 Numarala ka' ar 

k lkış 
Vnrıt 

kalkıt 

c 

c 

1201. 
18,46 
13,49 
14 

Burnova 
Mıninli 

l:IalkapınRr 
RiUH 

14,0:ı! lzmir 
14,07 41 7 

katkı. 1 : 55 
c ı ', • ~ 
c li,07 
• u,ıı 

varış 14 15 
3-4.-5 



s ,_ 
'tı - . ,, 

Makine Ve Jnıaatı Bahriye Mütehassısı 

EYUP UE:rtlA.L 
l\lakine lnıalathanesi 

llalimnııa Qar,..ısı .Numara 50 

M iıt't:0 Se emiıı 
mnınu lfLtı 

·olarak 

:u]ot makı ne 
iz mirde 

faıı I i yotteJli r. 

A lilkndarla -
rrn ha makine· 
crııı faalıyet 

t:u zları lınkkııHln 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

} atJhane Ve Un DetJtrmenleri 
lçin hilomnm aliit '"e edflvıtt lnutl edilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gaz'lzyen 

Her hnycn ve her kuvvet 

Bilumum Dl'niz lşlerl 
Darbınler, ınlumbalar ve 

tesi ııtı mibanikiye 88anMör ve 
v!nç.ler ve sair ışl~r Jerııhte 
ve kahal Nlilir. 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR LiSTESi 

79 Yıldız 'lurkusu 

Ay Doğdn l~tttrnadımı 
J\IJARNfi:1' RÜT\HÜ Rl1:Y 

Suzinak :ı aksıw. 1~ laruetlo 

.H üzam 'l'Rksım J{lnrnetle 
HUHA1' HANIM 

Ren lJudı.klıudakı Htrnctclt;r • 
Hiizııın ~arkı. Mızrabı Gezindir 

REYYAN H ANI!\l 

Kelebek. Huwba 

Bahar Qiçe,ı?i 

~RVl\f RANf!\f -Karcığar :;;arkı. Hayın HtHll A ldnltın 

Anıırn Aman Sarı Kız 
\1 URTA li' J\ HRY 

-"Ana Sütünün Aynıdır • 

içen Çocuk 
Neşeli Oıur 

Gürbüz Olur 
Sıhhath Olur 

t41!FW -~ 
H lis&y.ni ~arkı. J .. ehıuıde Açarken 

Gi>g11iimdeıı Kaçıp Oıttin 

N R n r 1\1 lf- H A ~ f\I 

Her. Yel'de .&r&J'lDIS 
I>t>ıHuıu : H ükfımet karşıs111dll şekeı cı Ati Galip 

~EVl M paHtabaneainde. 

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

Telefon 2264 
Mefruşata müteallık en son moda döı:eınelik kadife, 

GobeJen, lngiliz kretonları, file, cibinlik vıı perdelik tiiller, 
hıuHr stor ve keten perdeler, bronz kornı?., çocuk arllbaları 

ve sandalyeleri, tabnn, otomobil, masa ınuşam baları 
saire bntunur. 

l••ir - Yol Bedesten llu. 29 
S - 2G (3~3) 

E•velctt tfoıııuı -2G (468) H 3 
Ben Aglarken .. 

. lstanbul Sıhhi Müesseseler Sa-
Huz .. ıu :Şarkı. <..iürdiirudtt s~nı 1 d 
onnnı A1c1. nuıbiiliim vl\f tınalma Komisyonu Reisliğin en: 

111 Haydupa~a Niirnnoe baatanHiod .. inta •dilecek olan 21,970 

• OHRVJJA ın:oRfVg HANl~I 

H d 1 • ı •• k küsur lira btdeli ke11ifli motfak n çamaşırhanenin ilıale1i 9/10 934. 

araççıza e erın en U S Safı giinii 1111t 14 de Paıarhkla iora edlleceginden ktifna~e 
ye şartoameyı görmek için Sıhhi Müe11eeeler Mobaaebe kalemme 

Ve çok sağlam mo~ilye y~ san- :u~:::::::: .. ;,ı;,~k__:d•o:~;~İ!• ~:1:~m gii• ..... u. komi•ro•• 

•CQ 
daıyelerini tercıh edınız 

Izmir ikinci Beyler Sokak 102 iZ Mi R ~ TELEPOR 102 

Pamuk Mensucatı Türk f iatlarla 
çar ,ısında 

Nuri 
ticarethaneAine müracaat ediniz 

ÇIME•TO 
Çubuk demir ve her ne»i çiçekli 

Çtni ve levazımı sıhhiyeden . lavhalat ve bunlarm 
te/e11üatı envaı banyolar ve teımosıfonlaı ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferıuatı. ~esaire .... 

Fiyat/at rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, Batan ••rk•l•r 

En MD•alt Şer•itle 
••ü•zamızda Satıhr 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . . . TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.C 
Hamdi lf özhet 

Sıhhat Eczanesi 
Ba.,du rak Biiyiik Salepciojtla ban knrşısınds 

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

IJll!8~ Cf 

Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, kıırıo, ba~ır ak, böbrek ve doğam 

netıcesi lüzanı gö terilen pilotla, pilotsuz kauçuk konalar, 

kasık bağları, düztabanlar için taban knrsaları gayri tabii 

dogan çocukların viicutlarmdRki igrilikleri dojtroltma oi
bazlar11 kemik hastalıkları netice11i husale gelen kambnr
Jnkları dograltınak için konalar ve kendi ihtirıumız olan 

mliteharrik el ve ayaklar, talebelerin çalışına esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiile,mesine m"ni olmak 
için korsalar. 

1 ürk/yenin yegtine müesslsesi ve eser/erile ralbet ve 
itimat kazanan sun't aza timll ve mütehassısı 

Fahri Blza 
Bey taraf rndan yapılır 

J{ahnl aaatları : 10 ilfi 12,80 öğleden ıoııra 
kadar. 

Adres : lzmlr Kaymakam Nihat bey caddesi No. 20 
7-20 (S55) S 7 

HARAÇÇIZADFLER Mobilye 
Ticarethanesi 

Makın" ~.,abrikasınııı 

NAMDAR ÇIKRlul 

1ZMIH 
Yeni Manita ta racı lnr çarşısı Saffet 
sokağı No. 3 1 ele/on No. 2413 

P. K. No. 234 
~ 

İSTANBUL 
Asır eff!ndi caddeıi 

Baker hanı 

< Çalton Ritar Vitolon > unvanı tioariıile lzmirde yeni ma• 

Anonim Şirketi 
8irkctin l\lerkez ve Fab;ıkuı: hınirde Halkapıoardadır • 
Yerli Pamulunilan At, 1 agga~, Köpt;/tbaf, Dellrmen, 

Geglk ve Leylak Markalarını lıa•i her nevi Rabot bezi 
imal eylfılllt\kle olup malları A vrupııuın ayni tip meoMu. 

catma faiktir. 

Telefon llo. 2211 ve 308'1 
Telgraf adresi: Ba~rak l•mir 

fU 1) Per. 

nifaturaoılar çartıırnda S numaralı cadtleai•de 18 nunıarah ma· Temizlik! .. Sıhhat!. Gtlzellik!. 
Razada tütün n uire üıerine ticaret ve konıiıyoncnlnkla i'tigal lşte Hadyolıııın Hedıyelerı 

eden mÖIJÖ Çalton Ri,ar Viltolon 1,ba ununı ticareti ticaret Dalma Radgolln her zaman Radgolin kullammz. nı,ıerl 
kannnunuu 42 inci maddeti mooibinoe ıioilin 327' 11nmar111ııa inci glbi yapar. Radyolin diş macunlarının incisidir. 
ka11t ve teacil edıldigi iJin olunur. 

İzmir Sicilli Tioanı RHmi mühürü 
n imza H. Fehmi 

4196 (583) 

lzm;r ithalat Gümrüğü Hamal 
Başıhğından: 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Eaaı 

B. 
Mnkıi No., 

lııni rtle A hnıet aga ma- 2, 2-1 
hallHi Yeni Birinci kor

doada I~onak vapur iıkeleei 

karşııında 

Oinsi 

Depo 
Depozı toıo 

16GOO Jıra 

Mevki ve ııumara11 yukrrıda yazılı deponun 1Rtışı ihale he· 
delinin diirtte hi ri peşin H geriıi yLizde 9,5 ~.,aize talıi olmak vı 

İthalat a-ümrü$?iiode iıtibdam edilen 115 hamala elbiH imali dört Hnelik taklittH ödenmek şartile kapalı zarf usulile miiznye• 

tarihi llAndan itibaran be' gün milddetle açık artırma uıulile deye konmuttur. İhale 22 10-934 Pazarteai giiııii .Ankarada idarı 
münaka11a1a kooulmo' tar. İhale 8/10/934. Pu:artHi 1aat 14 de mecUıimiz tarafrndaıı yapılacağından teklif mektuplarının mezkur 

rapılacaktır. TaHp olaolarıa 'erafti anlamak u fiat Ter~ık iiır• günde 1aat onbiu klldar lzmir tobeıi müdürlüğüne tevdi edilmui 
heriUD Iımir İthalat hamal batılıaııa müracal\tlıuı ilAn oloaor. IAzımdır. Daha fazla walftmat almak iıtiyenlerin 'pl?•miz Emlak 

'194 (685) ltr'flıine mdraoaatları il&o olonar. '15 2t· · 4'166 (582) 



hı.~ ". 4 Yeni Asır ~ahire tt 

rgat P z· da zizler Sokağında 
· ----

Eqe mıntakasının en b ·· ük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

... 

1' 

NUlflABA I A_ 



Fratelli Sperco 
Acentas ı 

Royale Neerlandais 
Kumpanyası 

HEHKULES Tapum 5 te~

Tinienelılo heklenmekte olop 

bonıııle•ini tahliye eılerPk Bonr 

,.ı:ı•, V • '"" ve Iı'.iistenre için 
yii!i olacaktır. 

lll·.HI\llLE~ vopnrn yirmi 

• . v . 
W . F. H . Va.n Der 

Zee & Co. 
Deutsche Levante Linte 

.AJ\IMON vpnru 2i birinci 
ttşrinde bekleniyor. 28 birinci 

teşrirıe kadar ANVERS, ROT
TF.HDA \I, HA'.\lRURÖ ve 
HRE:'\.l E;>.;'e yiik alacaktır. 

FRIESLA;>.;D vapııru 9 1 ci 
teşrırıde lıeklenıyor l~ı 1 ıncı 

teşrine kadar ANVEH~, ROT-

VAPUROULUK '.l'ÜRK 
.Anonim Şirlı:ıti 

MERSiN 
Silr'a.t Postası 
l~Ü.SÜ Tapnru cuma &Ü· 

nii lımınımıza gelir 6 teşrini 
evYel cumartesi gürıii Hllt 
on sekizde liıııanıııııztl:ın ha
r ek~ tle tlo,?ı u A ııtalya l'ı.ler 

sırıe ı:ıılı·cekt ır. 

Fazı,. taf,il:it içın Birinci tr~ı 111 ... •·~lılPn yırıııi iiç tPşri

JılH\t·I" kntlnrdo,(!ru A~VER8 
lHJl I· Hl>A~\I .A:\lf''JEHDA ~I 
VP. llA;\!Bl'HO içın lıaıııııle 
ıılaca k ı ı r 

ERDAJ\l HA\IHUHG ve BRE lrnrılonıln ncerıttırnı1.e ıuüra 

caat 
'.\! E!-1 Jımaııl:uıııa lı~ınule ala- iiıl-•--a::----=---Y 
caktır. 

~apııru yirmi ~IEDEWALD vnpuın lıiılı•ıı 

(loJ, u1. tf',riıııev'°eldo 

•ıt•v\'elo kadar doj:!ru 
V(• A:\181J<:HDAM 

iiç tf'~ri lımanıuıızda o'ııp ~ lıırınci te>;rıne 

A;>.;VEH~ kadar A.:\VEH!'\ ROTTERDA'.\1 

içın yiik HAl\lHUHG BREl\lE.:\ ıçin yiik 
alacn~tır. alacaktır. 

Svenska Orient Llnlen ANOORA t>apnru Hnmlııırg 

Olivıer Ve Şü. 
LJMJ7E:.1 

Vapur Acentesi 
lendell han Birinci Kordon 

Tel. 2443 

JARDANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
lzmir, Pire 1 rlyeste ve Susak 

için muntazam haftalık Postası 
Seyahatın müddeti İzmir 

Triyeate a,112 gündür 
Her pazartesi gönü moTa,a. 

lat ederek çuşamba günleri öı.t

leyin hareket edecektir. 
l lk hareketler: 

26 Eylfıl : ı:ıRRIN 
3 Teşrınievvelde Heogrnt 

10 TeşrınieTvelde : Bl~d 

Garbl Akdeniz Hallı 
01 l'TA Dt HEROAMO Vl\ 

flOtll 10 evl!ıl Allat 18 de l\!alta, 
~l111'1lya 1 ÜPııova, Naroli, Lıvor
no,~leHsına, Ontaa11 ve Pıılcrmoya 
bıırfket fdPcPktır. 

Pıı o ve Tnyeste yolcıılar için 

fiyatlarda tenzilllt yapılmıştır. 
Yolca ve navlon ıçin tafoilat 

J. PUSSIOH acentesıne mürıı 

oanıre a ı 

-# .. 

il 
' ;/ 

lzmlrde Eyi Su Yokmu Diyorlar ? 

Hayjr? ! 
Koç Taş Suyu Vardır 

lstanbulun Çırçır Suyu Ayarındadır 

Satış merkezi: Başolurak canıt altında No. 20 
1 ele/on 2967 

idrar Verlrl Mitle Düzeltici 

lşıldak ~~ 1:; 
cila toza eın•ııline faık 

Ttı daha ucuz olmasına 

,, 
/~~ 
-.~ ... 

•'. 
~ 

~ ·:.-

llEl\ILA~D ruotiirii 2 terini Ye Beremenden yiik çıkıırınıık 

enPle lıek lenınekte olııp HOT üzere 25 birinci te~riııdtı he], -
'.1.'.EHDAM, H.All.IHURO, I\0- lenıyor. 

Dhe Ellerman Llnes Ltd. 
1 ahmll lçın bekıenllen c7ateıliniz . I rağmen iki türlii hizmet 

Kordonda Üfmal Oendelı han ıfa eder. J{otuao yirmi 

l'F.~HAGE, DA;>.;TZIO, GDY Armemenl H. Schuldt 
vapurlar 

Lonrtru Hattı :\o. 1:3/H koroştor. Satış merkezi 
(});!) ) 'T11!Pfon : 2548 1' 1 A OOTJ<:HORO ve SKA~ Dl NOHHU il.O v•pıııu yirmi 

DESTllü vııpuru 4 hirincı 11 AVI' A l1111anları içııı yillı biriııcı teşrıode bekleniyor. 
alacaktır. Haoıu l rsıni çıkarıp A!-1 VE!t8 te~rıııde Lnndrn ve Halı'e 

VASLAJ\.'D uporu on ıekiz ROTTERDA~l ve HA.\l.BURO THUH.SO v:ıpııııı U bıriocı 
teşrınıtın·eldı; iieklenmekte olop Jımanl•rın• bRmnle alacaktır. le~rıotle H ull'o 

doıtru Dunkerk,Roıterdaoı,Ham ARMEMEN1 DEPPE l'A ULI:\ E vapuru ıt hirıncı 
burg Copenbage, Dantzig, Gote- GIHOJ\.'DE vupıırıı H:'\l~n t~şrınıı., Lıınılrnyıı. 
bor!? ve TıkandınaYya limanları limanımızda olur Bırıncı tPşrınA S1 ORh .. 
için hamule alacaktır. kadar AN VER::\ Dl ıu~ıcr ıçın 

OOTLAND motörü 3 teş- yiik alacaktır. 

V 111 '-'' lıı· rıncı a pu · -t. 

te~ı ıııde Lnnılrnya. 

riııisaoide RUTTERDAM,HAM 7 HE EXPORT ST EAMSHJP lıııc-rpool Haltı 
FG. P llA:\" vaııııu 1 l hirincı BUHO COPEJ\.'RAGE DANT lURPURA1JON 

zıo GDY~IA GUTEBERG "" 
l80A~ DINA VYA limanları 
için yiilrnlacaktır. , 

Service Marıtım Roumaln 
:\LBA JULIA Vapura oıı 

ıekız te~rınıtiVTleıle gelecek 
ve aynı günde l'ılAL'lA 

BAHOELONE MARSILY A, ve 
OE~OV A'ya har.,ket eılroektir, 

Yolcu Te hamule kalın! eder 
ilandaki barekııt tarihlerınde

ki tlegışikliklerden acenta mes'o · 

EXll,O~A varnııı 6 1 irıcı 

teşrinde lıekleıııym Nl<:V YORI\ 

l'lOSTON ve FILADJı:LFI \' A 

için yük alacaktır. 

ır~ı ındf\ f,, vt'rpol v~ (fı:lskoTıl 

J,~.Hlll .\:.. vııpııııı 2;; lıırırıcı 

lt'~r ıntlr1 IJIVt'rpol 'Çtı (} IHMl<ova 

1 nhllue için bcklfn. len 
vapurlar 

'J'fl ı · lı"O •·a J'ıı• ıı • n hirir.oi 
teşrinde lıekenıyor.:\E\'\'OHI<. 

tr~ıııııle .dııY~r., Hııll ve Loıı• 
HOSTON ve FILADELFl1 :\ 

J<;X,\IOUTH Vapnrn 21 1 cı 

tlıHdan. 
için yiik alacaktır. 

lıl•: ..;HIAX v:ıpıırıı on hiriııcı 
cNEPTU~. REA;>.;AVIOA 'll

ıı·~ııııllt1 J.ı VtH po .>I 
ON 001\ll'A.:\\ Ltd ltndape•t 

dan. Jiyl'l kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kor- DUNA vapnru 2t erlillo DAOO vapıırn 

tıııde Arıv•ı•, l!ııll 

d~ıı 

ny nilıııvıı

Te l~ondra 

A lnrnııvaııın TiirhınKeıı ılıırül 

lii:ıuııu Tıp fakültesi 
ııı ua v ı ıı ıerınden 

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsouklu,~u ve tenasül 
hastalıkları mütehassısı 

l\1 nayeııelıırneNi ni Hi rinci 
Brvln Aolrnıtı ( g)Jıamrn si 
nPmK•ı aı kaRında ) 55 nnına
ravR nakletmıştır. ( 1145) h 3 

1 T. Boven Rees 
ve Şa LımıtAd 

Vanur Acentesi 
1 he lunard Stt>am Shıp 

lompanl! Ltd. 
B A O J IU ı\ :.!8 111· fı lrl"n ıli\rt 

t•şrııııen~IA lrnd•r -LI V Eltl'O
OJ, vo GLA800V lıwaııları 

ıçııı yiik :ıacaktır. 
Ho;-;ı.ı· ı A TrşrıniAVVl"I lıaş

IRngıcınıh J, I VEHPOOJ, Tll 

HLAl'OOW elan ırelıp tablıyedıı 

donda Tahmil Tahliye Şirketı doııru ı.ekl~nıynr DOO BU O 

binası arkasında FRATELLI LARAK VAliNA, OAIATZ 

SP .EROO acentelij!ine müraoaat BELG I-tA D, M OHA Os, BUDA 
edilmesi rica olunur. PE~l'J<~ ve VI YA.:\ A ıçın yiik 

Dt>ufche LPvante L/nle tıoıoır•c•k vıı ıırııı Z:tllll\nda 

Tf'l!'lfon: 2004-2005 'lhU.J \ vapuru JAılı b rinrı VARı..A, ll0URUA8 ve KU.:>· 
lHı..Oı<; ıçııı riik alAcRklır. 

ll:ıııolıurg v11 ~UT : Vurut tuıblrrı ve ··· ·· ···· · · ·· · · · ·· · ··~·· · ··· ···· ···· · ·· · ·· 
alıtoaktır. 

JOHNS10N LJNE LJMJ7 ED teşı ınde Brnıııtıı, 

Satılık Köpek 
Uç yaşlarımla Kort cıo•i bir 

köpek aatılıktır, Talıplırııı Ka 
rantırıada Ogoz ıokaj!ında 12 
11oruaralı haneye miiracaatları 

(50) 2-3 

lzmir Ahkamı Şab11ytt Snllı 
Hukak Mahkemesınden: 

Q EHNl\lORJ<: V•puıu A;>.;. 

VEl{S ve LIVERPUUıl1111 viik 

çıkarmak içın 1:3 eylülde hek
lenıyor. Yükünii çıkartlıktnn 

sonra Brgas, Varna ve Kii•!Anc• 
Galaç, Solina Te hrnile iç,ın yiik 
alacaktır. 

OA.'DIAX PAOll!'IO STl<:Al\I 
8 H 1 P ,\ 1' D HA 1 J, w AY Ol I~S 

Izınirde l\111ırıı cRdduinde J,ıveıpul, l\1oııtrtal, l't Jobn 

Mnharnm atta '"kagında 20 ve Halı faks tHrıkıle KA1' ADA 

numaralı eTde miiıteciuu wu nın tekmil ~Plııılerı v11 ırnıı~at-

lnntık •apurlaı la ~iıııPntlıfnler 
kım ıkın nnlce karı•ını öldü. 

ara~ıııda nıiirettı·p selerlrr 
rrrek Te ıonra keııtlıRini 0111ır Voruı tuıblerı ve vapurlarııı 
1>fendıclen aıacnklı v•ya horçln· ısimlerı iizerıne ıneHuliyet kabul 

]ara Ye karm makini• Mtiriiv
Tet lıanıuıdaıı dahi keza alacak 
Te lıoıçlnlar 'l'ııııa hir ay içırıde 

nızhkrııını• ıııiirac:ınt etmelerı 

eJılmez 

N V W • .I!'. Haarı Van Der 

Zee & Oo. 

lıln olunur. 4107 (587) 

H~r ra~takıını.ı: ıç ın kıymetlı 

ın~lar kı pekleııır, dökülür. K~prk 
çıplak ~. •c·k d•Te iiziilmevıuız. 

F E N 

Bırıncı Kordon Telefon ]\;o. 

2007 - 2008 

bir zıııettır. iyi h•kılnıllmış 
zaıl olmaz 11\nnetıııeyız, haşım 

Hu gıbı arızaları ğıılermek ça
r< l•ı ırıı lıolmııetur. 

Ferit Saç Suyu 

A ıı ver•tPn . 

!\OT: Viirııt taribl<'ri ve va 

porlarıu ısırulıırı iizP.rıııe mes'u· 

1 ı yet k ahu 1 ed ı l ın1>z 

vapurların ısımlnı üzerınde ınes 

ulıyet knhnl eıl ı lıııez 

T. BO lVI<:~ REl<:S ve Şii. 
Ltd. Uıı ıııcı Kordon Telı:ıtoıı 

Ne. 2353 

[czahanesi 
Müstahzeratı 

Saç Losyonu 
Koıno·jen 

Kanzuk 
l{ppeklerı ızaltı ve 

saçları b~sleyMek dökül
ıuedıne mani olur. 

J{anzuk ~aç lo~yono 

ıniimuılleri gibı yağlı 

dejtıldir. Tesiri kat'i ve 
tay.bası latıt lıir los
yonılıır. 

1 anınnıış ec1aha· 
nelerden ve parfü
nıöri ma.{{azalar
ından arayınız. 

(!HJ3) 

depomozdıır.Toptan alan· 
lara iskonto yapılır. 

Asker markalı hakiki 

flit, Fayda, Kilsekt, Atı

la, Risk Flag, Flayozen 
sinek ilaçlarının her hoy

da kapalı kotaları Tar
dır. Diikmusinin litresi 
y:llnız 100 kuruştur. Son 
parti naftalin geldi henüz 

tedarik eıtemiyenler biraz 
acele etsinler. 

ART'
• kumaş boyalarımızın tecrüb11sini yapmıyaıı kal 
madı 15 knrıışla rııngini atmış ipekli pamukln 

yünlii elhıseleriniır.i istediginiz renkte boyanınız. 

ltPsmi rohdataameyl haiz LEYLEK markalı rastık SaQ huya 

Rını ihtiyacı olanlara tavsiye eılenz. Esnaf için toptıın satı~ mer 

kezi depoınuzdor. 

Turan taTalet sabonu ECE Tim tozu, Kaol Rrasso, pire tozu 

kıHpıt, çay, kına, sakız, diş macunları, kııkac, kolonya, kola, tut· 

kRI, demır hindi, limon tczo, her nevi asit, Jastikten mıışamma 

mastarda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaşır i9in soda, torça, 

leke tozu, sahan tozu, liiks Aabonn, fare zebiri v.s. 

Depomuzda satılmakta olan Mersinli kola fabrikasının hoş ke· 

in paketlerıntlen on adet geıirene bir do lu p1'ket Yoriyoraz. Fır· 

ilattan istıfade edınız. 

TELEFON: 3882 

:B~:K: ::S:.EI.....EJ 
Kemal Kamil Beye 

Rrkek - Sıze ıczaoı Kemal Kamil beyın (Gönül) kolonya11m 
takdım edahilır mıyım'! 

Küçük hanım - Çok meni, Kemal Kil.mil bey Hil{i! eczaba · 
nuınde Bahar çiçej?i, Altın raya, Y3ıeıoın, Fulya kokuları 

içindwn banım larR (Göııül) de T~riyormu,. 

Erkek - Şo yeni yRptıP;ı Giin iil kolonyasını ıuı1! 
- Küçük lıanım - Ent Oiinülıle ne •ehb11r ne kolı:u, n• 

fo~un ne hayal ne zeTk ve zerafat var Telhıuıl bısıı ı;ıcıklıya~ l~ıc lı·rının yegaH hnrıkaıi lıu 

ili\~ı a lopları ın ıştır. 

Jla,lrn ılfı~tan mflmnıın olmı

yaııla ıa tnuıyen FHRLI: ::!AQ suyu 
kulları~ırılar. 

lzmir Muhasebei 
dürlüğünden: 

Hususiye Mü- ııeler var bir bilıAnız, .. 

ı----------.-1-la~A-n=----~.~--... 
1 lk giınd1> kflp•k gider. Saçlar 

koYntlenır. 

M. ·DEPO 
S. FERiT 

SIEA ECZANESi 

Xo. Oınsı MeTl{i i 

ıuı 

95 
10 

Eıki 

Yeni 
Aııa Kıırşıyaka Naltlökın 

kıymetı 24 l lıradır. 
Tramray caddt1i Devlet Demıryolları 7 ncı işletme 

Baraka Kartıyaka N111imiye S. k iynı•tl 100 lira, 

l darei hueu11,-ei villiy ete a it yolı:arıda yasılı anR -re barakanın 

ınülkir•ti 11tılmak üzer• müzayedeye 91karılmıtH da tallp çılı:ma

mı,tır. 

Müfettişliğinden: 
Zeytin Küıbt1l • P ir im• > A.y çi9ıp;i küıb11i, Pançar küıb11 

c Ya, Te koro> Sııum Küıbt1i , Pama lı: çekird• Jti n küıbH l n alı:· 

J iyatına 1 T•triaie-rTel 1934 tarihinden i t ibaren tellzılAtlı tar if•. 
Taliplerin 10/10/93' Q•rtamba ıttııti ıaat 9 da• 

enoitmıoi -rll&Y•t• ıı•lmtl•ri _ il~O 

12 ,. 
~686) 

Jı.ıd•rı.tatbllı: edilecektir. FaJıla malftıııla t için iıtaayonl•-r• milrıcaa' 
l Hllınti Ulu elu'luır, 8"ıi0&....0 '4186 (680) 

n 


