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K. · S. K. umumi tcplanbıı. etiniu üçte bir Azası her sene 
Cuma gtioü Karşıyakada Lüks kura ile değ'ştirilece ktir. Bu - 4 J, li -6- 1 sinemasında yapıldı. Bilyük hey'etten baıka kulübe bir Aydın renk itibarile ideta hemmiyet vermedim. ti•~ ~ 

Toulantı esnasında kaoı açıl- bir ekseıiyetle yapılan bu top• çok hizmetleri geçen bazı kıy bir ~oli~ıiyon .. g~bidir. inşaat yine Aydın da C:ğreııd•:ı 
lantlda kulübün esas ve da- metli zatlara da kulübün hami faabyetıode gozonünde bulun Karspınarda böyle aıuls ~ 

dı ye bir Sİiah 08 t) dı bili nizamnamelerinin değiş· azalığı tevcih edilecektir. Bu durula~. ~hemmiyetli noktalar· leıin meskun bulundukları 
mesi ve müessesan heyeti şek· hami azaların ulihiyetleri mer dan bmsı de ıem~ semt her yerdir. 

HÜ • A • M't d S d ı· · k h ı · · d .... -ı k h ' t' d d ük kt' türlü yapının aynı renae bo- ş· d' dü .. .. - il ıeyın vn1 paşa - ı · mııtı. Hid etle a ıraıamın ınıo a u.ü JŞl e ıoruşu e· ez ey e ın en e y se ır. . • . ım ı şunuyoru-· ı,t 
hat paşanın fikri nizamı lle · yüzüne baktı. O zam :ı n mü- cekti. Merkez hey' eti henüz topla· yBankmaslna k.dı~kat etme.ktır. kadaıımın verdiği cevapl• 11 

. b k 1 k t' b n . . . k Ü • 'l'k h ' t' a araınıı ı ııtaayon cıvarı h 'k' k ı· o erir: mı ozma , mem e e l ere • tereddit Sadnaıam Kongre reıslığıne Şeyhzade nara ç ınıı ı eye ı seç· k k . • 1 d .. a11a ı ı e ıme ı .M 

k b. 1 k 1 . . 1• K lüb" ı·h' t oyu urıunı rcngın top an ııı d k B'rill"' 
merce verme , ır a ay u _ Efendim; dedi; bu mes'· Hüsnü ve kihpJiklere de Ha· memış ır. u un sa a ıye b' h. • B b b urma istiyorum. 1 

..J 

k 1 • · 1 t b ld t l . . . h.b. i 1 " 1 ~''-J • ır mu ıttır. u oyamanın u· b • b' 'd' y .. i r. ma u eıınt s an u a op ı elenin mü:r.akereıi uzua süre· ı.ı ve Sadrı beyler nçılerek sa ı ı za arrnın soy eoıK erıne d d b •. d b' b k mu acır ta ırı 1r. 11D ~ 
yarak makamı bilifeti avamın cektir Müsaade buyurursanız celse açılmıştır. idare heyeti göre umumi katipliğe Muhlis u ul ar.ıc~dn' eh. ır kaıba ive değiştirmiı, kendi ibtiy•' ~ 

. it k k • . R i k 1 .. C 1 mese i çıvı ı ır ren aı a· 1 1 d "d "u ye" nezareti a ına oyma tır. şimdilik talik edelim ve bu tarafıodan okunan ıdari ve ıza, u.ııum aptao iga ema ld le t arzuıuy a ası og ug k ,, 
P d

• b E · ül .. · · d' A h · mış ve 0 u ça uzamıt ar. evini barkını te kedere 
a ışa ; mır mumının 11; iıi Cemazilevvelin 16 ıııcı per fenni raporlar kısa bir müna· met ve mu &!lıp ve vezne- B'l d b 'ti' r "'..t 

b ki d ü t k ·ı 1 k d J .. d R'f b J ·1 1 mem ne en u çeşı 1 vatana s .. f i sanlar· ~ arekt'tınBa md si at' ı o. ma şembeb gecel1'İ .. bizkzat klMitat ~aşadan sonra kabul edilmiş- akrtı'g .. a l at ey er aeçı e· manzara bana garip göründü. lara bedf~İı~ıve nzavalh dir 
iere ır. u ev e ın nızamı paş' ızret erının OPll arın· hr. ce ır. şehrin umumi görtinDıündeki . 

l~ö!le gelmiıtir, böyle gitme· da b
1
öylece içtima ederek ko · Bundan sonra müeasesan Merkez hey'etine seçilen insicamında bu ayrı renkli mç~~ki memleketleriıBde ~ 

ıdar. nuşa ım.. heyeti uıulile kulübün idare zatlar şunlardır: mevkiler ideta yama sıibi t k it d b' 16"' 
Mithat Paıa - Devleti Os Mitat pışa • Hüseyin Avni edilnıesinin elzem olduğu tak- Avukat iv. ustafa Münir, avu· sırıtıyor. Na maksat ve dil· 'bfıe ~'?rbeı: t:Oeffüı "ed•--' 

paıa muarazasının alevlenme· riri okundu Esas itibarile itti- kat Cevdet Ak Ömer, avukat şünce ile böyle hareket edil- d'kl • hakkakt Irk~ 
. d b k k k d b d' .. • k 1 d' d' s· 1 erı mu ır. ıW sın en er es or uyor u u fakla kabul edilen bu •eklin Süreyya, avukat Nahit Hilmi, ıgıne a ı er ıreme ım. ır 1 a g lmeleriı -~ 

b 1 .. " • f t 'b' . v d f b . 1 d i arının yanın c ,.. 
se epe munaaıp ır'! asvı ını müessuan değil merk~z he· Hacı Davut zada Rahmi, Ce- e a u ıeraıt a tın a umum kını taşıyan kardeşleri J.. 
bastıl~r ve ~h~linin. birı~yler yeti usulile olm~sı teklif edil· mal Şahingeri, Çullu zade Sait, manzaranın güzelli~i mevzu· tına karıımak kadar de~ 
umdugu bu ıçtımaı ışte boyle· miş ve teklif aynen kabul Karşıyaka fırka nahiye reiai bahsolamaz za~nedıyorum. bir hareket olamazdı. Net~ 
ce yarıda bırakarak dağıldı· edilmiştir. Tabir, Refik Şefik, Mekin ~kşama kadar daha uzunca öyle de yaptılar. iç Ao•~jl 
far. B J ö k Jtıbn e•as Halit Tahir Melek Cemal vakıt vardı. Aydını gezmek sayılan ta Aydın'a ve bel ... 

uuıu e g re u n "' ' ' ö k · t' d T d .. d•"' 
Halk; saraydan pek çok pa· ve dahili nizamnameleri ki· Ahmet, Muhlis Rıza, Zübtfi g. r;~ 1~ ı~or um. d •1~; ıgım daha ilerlere kadar uzıO f 

ra çıkacağını, bu ıuretle ma· . .. . . . . . k' . T f'k R'f t B ki 1 bır aç ar 1 aıımın • et ve Fakat nedense yıllar "' / 
a•atıa verHeceg" ini piyasaya mılen degıştmlmıştır. 25 ı,ı. ev ı ' ı a . ayra ı ı rehberlig" ile meşhur "Cihan 1 d h·ıı O 1 . d ki~ 

v ' l'k b' k b ' t' ·ı · S t d' S t s d' ı ar ır a zer erın e biraz hareket geleceg .. ini ümit ı ır mer ez eye ı seçı mış ua • ıger 0 • 1 • 
1 s· oğlu,, camiine gittik. Bu cami h . l'k d k Ilı~ ' ı d ·ı K b k K ı . acır ı amgası • etmekte idi. Bütün ümitler· ve bu hey et ya ara arın an maı' asım, an acı ema' ki .ı'\ydın halkının dılinde E ı· T" k ı d ~ 

' h h · • ~ · · · H l'J A · H ı· A 'f C d vve a ur o ması saraydaki paraya bağlanmıştı. veya ut ırıçten üç aışıyı a ı , ı a ım, rı , ev et, muhtelif hurafat ve eflanele- .1 d' k' h • l'k tf 
'd h , t' kt' U H . b l • d 1 b 1 t sı e ır ı mu acır ı , Bu paranın yekfınu:ıu kimisi ı are ey e ıoe seçece ır. · amıt ey er. rın o aşmsına se ep o muı ur. elbette ki onların da ı ,1. 

150 milyon altın, kimisi 750 mumi kitip, umumi kaptan Kongre kararile büyükle- Gfıy~ ~ugünk~ ~~~i harabesini nefsi :ı i, milli gururlauoı 1 

<'}erke! llrısarı milyon altın tahmin ediyordu.. ve muhasebeci ve veznedar- rimiıe tuimat telğrafları çe Hamıdın cahılhgı yap~ıştıı. cide eder. Artık temessOI V 
maniyenin bu halde devamı dan ibaret olan bu üç kişilik kilmi,tir. Yeni heyetin veşeklin lstaubulda V~lde c~~nnden mek onlara karıımak ı~ııdl f 

bey'ette kulübü umnmi katip K. S K. irin hayırlı olıı:;asını daha güzel bır camıın Ay· Hemen batıra şu st1•1 
muzır ve cihan miisalemetini .,. temsil edecektir. Meıkez, hey · dileriz dlnda ~evcot olduğun~işidince lebilir: ~ 
muhildir. ldnei keyfiye liğ • sankı Aydın kendı tebası _ Türk iseler Türkçe(, 
voluna!ı, yerine hürıiyet. ada- Bu konak; ozamanın aıis kapı~ı bir.dc~bir.e açıl~ı. EJi~te değilmiı gibi • hemen oray• nuşsunlar? . Çok haklı "et 
Jet ve alelhusus müsavat esas- tokrat sıuıfrna ~mahsus kaşa- re_smı eltusc·lı· bır z_abıt. goı~n vezirini göadermiş ve ca~ii rinde olan bu sorgu~uo "/ 
hrıoa mustenit, meşrnti bir neler gibi kale tarı.ında birıey du Bu zabıtan gozleıı don saman doldurarak ateşlettır· şıhğıoı beraberce tahlıl ed 1 
idare kurulaıalıdır. Padişahı· değildi. Etraf açıktı, kooaktao mwüştü. Sili hoşluğu ilk bakışta ~iş Ve . h.akik_aten bug~n bili Geçen sene de Ada1•!0~ mız, efendimiz hazretleri de . d b' k" k goze çarpıyordu. ıs yeri rıo• ıormek ınumkün · niıi kıyılarında bir geı1 

daha şehzadelikleri zamanın· zıya 6 ır oş manzarası Zabitin eli de bir tabanca dür. ı. O l d d bil 
ıı rzediyordu y I . d d' çı"mıştım . ıa ar a • 1, danberi böyle bir idard idi · G" 1 b. h . d bulunuyordu. Kolundaki sır· o omuza cvam e tyoruz. k k 1 k 'I v t•o I uze a çenın ortasın a 1 d k 1 ~ .. tb . d '\ .. . d'k h d .. . . sa ayı çı ı ı e ugra .,0 leye tııraftar olduklarını izhar . . . . . ma ar an o •2'sı ru csın e ..., şıgt ın ı çe ava egışıyor. . a , ıln kat olarak ıoşa edılmış bu ld w .... 1.. d Aydına ilk girerken jqaret hemen hepsinı Rumc 

buyurmuılardır. . k d . . d o ugu goru uyor u. v b ld B l O' 
e"·ıa alt atın a hızmetçı 0 ~ · Zabit silibh elini doğrulttu. ettiğim kerpiçli mahalleye şur u um: azı ~rın~I 01~ 

Hüseyin Avni paşa - KuJ, ları vardı. Bcı kattan genış _ Seraskeri. Davranma!. yakl1:1•ıyoruz. Fakt burada ku anlltmak bıle muşku. 
köle makulesine hükumet mi . b' d' ı b' · · d · " T k ld .. T" kı)'' . . ır mer ıven e arısı enı:ıe, Diye bağırdı ve ateş etti. laklarımı tırmalayan yap .. ncı tu. Ür o ugu, ur 1, 

tuiim edelim? Lort Salısborı d' w • B · 't 'b t' s·ı · b k ı k l d ki d t d .. ve • . _ . ıgerı ayııı cı e ıne nazır ı a u lanmakta o adar ma- ses er uyuyorum: ra arın a o ur ugu b 
Mıtat. paşa ... -. Boyle . bır ~ükelinın asık çe~relerle olan yanyana ve geçme kapı lı birdiki Seıuker Hüseyin Av· - Vire ... Elido. n~. doyurduğu halde 

l~Y varıt. degıldır. Padı!ab; dagıhşı esasen halkı şupheye misafir odalarına çıkılırdı niepaşa seı1 çikarmağa bile Yanımdakı arkadaşla; dan dıhmdeo anlamıyor ve 
yıoe padııahtır. Ancak mıllet düşürmüştil. Fakat müzaker-: lşte içtima; geçme kapısı açı· vakıt bulımadan olduğu yer· izahat ietedim. Bana şöyle ile konuşamıyordu. . 
kendi umurunu keoöi meclisi mevıuundan ve neticesinden (arak salon halioe konan bu de yığıldı, ka!dı. cevap verdiler: Hakiklllen milliyetçili''" 1 
v.ıııtasiyle idare etmelidir. bir fey sızmıyordu. iki odadan mürekkep mahalde - SeraskH pa~a deı hal Burası muhacir mahalle· ilerJediği şu zamanlard• 
Bütün Avrupada bu böyle Halk bili ümit içinde bek· vukubuluyordu. ölmüştü. sidir. Sekenesi Rumca .. kon .. u· hudut içerisinde bu Jiı•0 
oluyor ve hükfimdarhk huku· lerken Cemaziyelevvelin 16ıncı Toplantının mevzuu; Kanuni Bu cinayet; orada hazır bu· şuyor. Fakat asılları Turktur. rılığı çok acıdır. Bir G•'.fı 
kuna zerre kadar halel gel Perşembe gecesi geldi, çattı. Esasi mes'elesi idi. Hüseyin luuanları müthiş bir telaşll dn Bku kısa 1 heva~ ba~az çok tefekkiri "lisan bir ~f 

• B . T h 1 A . k f b .. b' - .. til O 1 k ·ı k büyü şey er ögreth. aten d u d. B ı' mıyor. ayezrtte avşantaşı ma a - vnı paıaoıo a ası u ışı ır ıurmuf . n ar: te mı o- A' d . t d b' 1 yarısı ır ıryor. u d 
Hü . A . B k M' d O .. 'h ·ı l f y ın ıs asyonun an ır eve k d' . d b.k e e aeyın vnı paşa - u leıinde ain olan ıtat paşa türlü almıyor u. ; tam mi oagın ı tı i erbabı tara ın- Karapınarda da kulşğıma böy· en unız e tat ı . ' 

hal bizim şeriatımıza muha- konai'ının önü yaverli, muha- naıile bir müstebitti. dan kuıahlarak baııldığıua le sesler gelmişti. Fakat ya· diyebililiz ki Türk mille;~r 
liftir, olamaz. fızh arabalarla dolup boşal· Müukerat ıiddetle devam zahip olmuılardı. baneı olmalarına ihtimal ver· dil ve konuşma beraber 

1
, 

Milat paşa fena halde kız mağa başlamııtı... ederken içtima salonunun - Devam edecek - diğim bu konuıuşa fazla e· büyük bir kuvvet ola~ 

Kara Ali'nin 
Maceralarından 

- 10 

ikinci kaptan · sıfatile gemiyi ve kanuni hislerden mahrum bir ehemmiyeti yoktu. Bunun Sarıoğlan, bu post lı' 
idare edeceğim ve ilk fuutta olan bu adamlar, busarhoş hal için hemen b lunduğu yerden ıındao habersiz bir t•°' 
usulümüz üzre umumi ira ile de mühim hidiıelerc meydan fırla~ı, Ethoblidorun önüne bir kenar da oturmakt• 1 
reis seçilecektir!. dedi vermek üzere idiler. Fakat geldı Ee: R . l'k .. d Karakonauın son b•' 

Bütün korsanlar sesin gel- ElhoblAdor elini kemerine kt' velt .. d'keıa ıh' b .. şkı~ en üzerine, hayJutlara: 
va ı ge me ı çe ıç ır ımse ? B daıJJ 

diği taıafa baktıkları zaman attı, tabancasını çekerek seri bahsedemez. Fakat bu işte --:- . Nas.ıl ·. u 8 dei 
kaptan güvertesinin bir kena- bir hareketle genr lspanyola ı b'ld' w • k d k ı kabılıyetlı bır adauı ""' .,. a a ı ıgıne as ı a a amaz, d' ? 0 'b' A ~iı P" 

rında duran Elhobladoru gör· nişanladı ve ateş etti. Az bir sabir ile bu vakit ge• ır · er gı ı .ınana ' 
düler. Biran evvel korsan gemisi lecektir, ,ize, şimdiye kadar baVktı. K ,_ illı ~ 

Elh hl d b Ö .. b"' · f ti' .. · · k .. d b'I H d . . e .. arau:oraao, y AZAN : F. Şem~ettin o a orun u s zu, u· rıyaıe ıne namze ıgını oyan ruyanız a ı e gorme iğınız 1 d S t k r••' 
Fakat... Şimdi baılarına Bereket versin ki Kara· tün haydutları alakadar etti; adam, tam aluından yediği hadiseler g6stereceğim. Hepiııi e. ~ ·~ ~.~.ar.ya 

0 
lı" 

kim reis olacaktı?. korsan imdadına yetiştide Sa- bu suretle kalyona reis inti kurşunla bir defa topukları zi de olduğunuzdan fazla mısı ~~11 ;:ıoın en 
Nihayet içlerinden birisi bu noğlanı bu müşkül mevkiden babı hakkının sadece kendi· üzerinde döndü ve dörttara· zengin edeceğim. Bu gfi· namze 

1 0 
u .. 

Eükütu bozdu ve: kurtardı. lerine aı.it olduğunu anlamış fını alnından fışkıran kanlar)• nü bekleyiniz, ve buiÜD· 1 . k * *b • ,, 
- Şimdi bize kim kuman Karakorsan, azim ve kud- oldular. Fakat ayni zamanda boyayarak yere yıkıldı, canını den de arkadaılar benim ıe · k yıce a ı.•7 6~n~,r~I 

da edecek? Diye ıordu. ret gösteren bir tavırla, ko- da, esasen aarhoı olan kor- Cehennem zebanilerine teslim refime içebilirltrl. Dedi. ona~ enrn ere 
8

•0ti~'.ıı. 
Bu sual, Suıoğlanı dütün· luou ileri uzattı ve gür bir sanlar1n bir kısmını biiıbütün etti. Elhoblidorun tabancası be - ost •1rımı~ ! 

1 O'' 
d. dfi t ddü .. d k Jd .. S il k .. T b .. ı· d 'k . l'k tamamen a acagmı . . ilr ; ere t ıçıa e a ıaı sesle· şımarttı. a anara avaga a ancanın dumanları he- nuz e ıa e ı en ve reıı ı S t M . -i'" e • ., .• d b h tf". . . an a arıya gelP "1 
zamanfar yaptığı gibi burnu- - Bundan sonra sizin ku- kalkan lspanyol ve genç bir nüz zail olmadan Elhoblidor: 1

1tın en 1 ah 
1~ ıöglıdüıçd•~ .. geb~ç ı. 'lt'b kıod4., J~ı 

h b d 1 D k V k 
. spaayo u enuz r ugü ır ratsoraanın ı ı a 1• o t 

nu kaııdı. Evet .. El o Jidor ile man anınız ben olacağım e- orsan: - a h gelmedikçe hiçbir d K k b h fiç gün iki gece aç•.,. K 
K k d b 

· · · d' p k "IA d d' B · k' . . . d b sıra a, ara oraanın u a· , ~ r~ 
ara orsan an angısını ter· ı. - e a .. e ı. en reıs· ımse rıyaset ııın en ahse · reketi haydutlarca fevkalide Jerde dolaşhğı haJde1 ffJ 

cihw etmeli idi? Ya neti~e "um- Fakat. ~llver~enin be~i tara liğe ?amzetliğimi k?yuyorum .. demeli. Diye haykırdı. . bir c~saret eseri addedildi aefioeye rastgeJmedi· .,.lı 
d~g~ ~Jmazda, çok kotu ~e ~ında, _dıger hır su, bıraz bo- Gemıde bu mevkıe benden Hidıse, 1 haydutların hepaı· Ve ikinci kaptanın bu sözleri Oçüncü güo akşaıol ~· 
kınca bır adam olan Elhobln- iuk, bıraz da kindH olarak: liyık olan var mıdır?. ni de susturacak kadar mühim hazmetmesi de Kara korsanın bir genıi görlildiiğlİ 
dorun dOşmanhğına maruz ka· - Hayır.. Reiı biç kimse Bu hareket birdenbire bil- ini olaıuotu. Fakat Kara kor - çok usta, çok 

1

cuur bir adam kaptana geldi. 
1
-

ııua?. olmıyacaktır. Ben bir mnddet y6yecekti; her tllrltı insani san için böyle hidiaelerin hiç oldujuna; deli addedildi. • - o~vamı Y•' 
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lanbul şilt linalı 
~ener, Besiktaıt t-2 yendi 
~bQ) 14 (A.A) - İıtan· Her iki takım lıtanbal ıam· 
:dı tarnavHıaın final plyonlufunu bir final maçında lktı·sat vekı·ıı·nı·n beyanatı Balkan Harici-
~ illa Kadıkay&nde F e- halletmete çıkmıı, formda 16· 

.. ,, •tadında oynandı. rınmekten uzaır ba1•a1orıar • ...... • ye Nazırları 
•ç.

11 yapılemıyacıtını iki dı. Ne ıaarsaı varaılarla ka- Mallarımızın geli•i güzel elden çıka- lıtanbal, 15 ( Telgraf ) -~ •alaıamadıkları ihtillf· leden kaleye gidiyor. ~ Cenevrede bulunan B•lkan 
.:·~r buJundatuaa dair On ikinci dakikada ıoldan rılm&SIDB r&ZI olamayız devletleri Hariciye Naıırlarıaıa 
~ 1 yat dolayııile ıalıa· bir Beıiktat hlcama eırdin temaıı baıladı. 
• • lllaçın ehemmiyetle uzun ıandelinl havada yaka· • • "'" 

••ıp olmaktan :bir kayli hyaD Hakkı enfea bir d6a&t- Düşük satışı marifet sayıyorlar Bıılgarlar 
t

derecede az kalabalık le topa yere indirmeden ka 
ordu Türklere Ait bir •ılıl.ar 1 faıile arkaya attı. Şeref lıtanbal, 15 ( Telgraf ] - lktiıat Vekili bulunarak demiıtir ki : 

maçın yapı a k b T · · • • " • 1 f K"" ·· kt l tlfını h k di k 11 ı ir ıat atb. op kale dı· M11hmut CeJll Beyle Mahye Vekıh Fuat Bey Iıcarette monopo a tara tar olamayız, mal oyu ya ı ar 
l•çlk a k ~er rece t reiini yalıyarak avuta fitti. Ankaradan ıehrimiıe ıelmiılerdir. Celil Bey lanmızın geliıi güel elden çıkarılma11na da latanbul, 15 ( Telgraf ] 
dı ıt :re am ıa~ Oyun birdenbire 1.araretli bir bu akıamki [ din J trenle tekrar Ankaraya razı olamayız. Ticareti TeıkiJitlandıracajız, Bufrarlar, Varnada Türklerle 

la ı: • •r.nmu~ 0 ıaf1ıaya girdi. Bir dakika ıon- d6nmllıtllr. Vekil Beyin Zonguldak ıeyabati lımirde fiat dtııilren tüccarlar diitik fiatla meakOa bir Deniz k&yllnll 
le c1'a ~ki ıtelkı er. ham ra bu ıefer Fenerliler ııkı de teehhilr etmiıtir . Celll Bey beyanatta ıahı yapmayı marifet tayıyorlar.~ yaktılar. Kaçabil ~nler Var• 

ı a ım ıa aya 
. bir blcumla ceza ıalaaıının T R •• •• B D • k • naya iltica etmiılerdir. 

"-11orı1 •• ••hru• .ı .. içi•• ırl•dıı ••• 15 ı.d d.ı.;. • UŞlU • ıyor 1 : Iltical~r Ko··uru··ıu··zade 
~takımı ıayle teıekk&I Irada oyun karııhkla hllcam- D d• 
~ttlr. lar araıında halkı heyecan- s R ' k t evam e ıyor Tahrana Hareket Etti 
iti 1 Yaıar, Fazil, Cevat, landırıyor. OVyet USY8 DID ıym~ tar Iatanbul 15 (Telrraf)- Bal-

1 
t b 

1 15 
T 

1 
f) 

~ ı., Eıat, SIUeymaa, Ni• Bir Beıiktq Jıllcamanu Şe t •k• A • d b ht• garistandan hudutlarımıza ilti Me:han İ' ,. 1( F'gda 1 :-''•ılr, Fikret, ~aban. ref tamamladL 18 inci daki~ eırı ımesaısın en a ıyarım callf hlll devam etmektedir. 1000 ~:ci r;dd~~~mil~~Q e::.~::: 
.s_ •ukabll Beııktaı ta kada Beıiktaılı mtldafi topa Cenevre 15 (A.A) - Havaı hatırlattıktan ıonra herkeae •• --~ meraıiminde bulunmak &zere 

'-..tayle ıırala~ıyorda: ceza aahaıınıa aannde eli ile Ajanıı bildiriyor: karıı çok doıtaae hiılerle 6 büyük tay• gidecek olan mnderris K6p· 
, 18t, J

1~1• NFrı, AdnaD, dokundu. Firikik vuraıanu Dlin M. Kantilo Arjantin muthııf bulunduiuna ba yol- ı• rlililıade Fuat bey Tahrana 
ff1ı_;_ aN ri, eşyıi, f Ha Fikret çekti. ve M•yart· Haytiden ıonra da devamı arzu ettiğini ve yare ım&DI hareket etmiıtir. 

11_: ••ı, azım, ere . U ti . ti bl . S t R a ı k tta • • • • • 
""lıe111 Galataıaraydan Sldi Oyan flzelleıti. 24 inci mi e er cemıye •••.m • 11 ovye uıy a .n. ı~me r Iıtanbul 15 (Telıraf) - A- Encümen Azaları 
' Oyaaa baılaaclıfı za- dakikada Namık Sllleymandaa Kaliroda.matyayı. dlnlemııtir. . :~ıtak~ellıtiteırık~mt•~ıi~den merika ıarkta, AJaıkada 72 Burdur, 14 (A.A) - Bele· 
Parayı kazanan Betiktaı aldıfı gllzel bir paıı kullana Mumaaleyh mılletler, ~e~ı- b~ ~yı . ~ yar u un urunu tayyare meydanı, 6 bl17llk diye intihap encllmeni Azala· 

hayli kuvvetle eıen madı. Fener ıiddetli rDzrlra yetine olan MitimSdını bıl~:rdık ıl~ı!;•ıtır.M B V ld . tayyare limanı yaptı. nnı ıeçmektedir. 
arkaııaa almı bala· karıı oyaama11na ratmea va· tea ıonra . aymon • mon ı ayet . erger a • e 

11 B ~ . ti .• devam ettiriyo ve M. Bartuaun ı8zlerıne ta- aez Aauıtaryanın beynelmılel R d .. •• Fe a~~ ratmenl ılk hil· zıyeD ıyı 10 n n h"fr.d mamen lıtirak ettitlni bildir- mllaaıebetlere atfettiii yllk· o manya onuyor 
V

.,Der ı er yaptı ar. - evamı nc ıa ı e e- mittir. aek kıymeti g&ıtererek bu ' 

U .. zme bı·rı·ncı·ıı·kıerı· M&teakiben 161 ··~·Tevfik meml~ketin vaıifeıl ıalh için Titulesko Masoliniyi ziyaret 
Rlıtl bev Tllrkiyenıa beynel· teırikımcıai oldaia kanaatın-

3 • milel teırikit'meıaiye iıtirakbıı da balandutana ıaylemlıtlr. edecektir 
ıiııcülük 1, ikin(ilik aldık T ı·t·ı-ı 1 M tb t Istanbul 15 (Telıraf)- Ro- tir. Romanya hll1dimeti, ltalya 

~-\' h b• 1 •• •• •• •• Bm 1 8 8 08 manya hariciye nazırı M. Ti- ıiyaıetine danmek niyetinde· 
l.t. an esa ıy e uçuncuyuz H 1 Old G • •• •t tuleıko Teırinienelde Roma· dir. M. Tituleıko, ltalya ile 

•b..ı, 14 (A.A) - Tir· ile birinci. Kocaelladea Mu· 881 Uee ayrlmUSBI ya giderek ltalyan baıvekili kllç&k itillf devletlerinin ara· 
~. birlncilllderi ba ıaffer hanım ikinci. Cenevıe, 15 (A.A) - Saat Viyana IS (A.A) - Matbu· M. Muıolbalyl ziyaret edecek· aını balmat• çahtmaktad1t • 
.. Oclı • h d 100 metre ıırt llıtl: lılan · 24.15 te a;renilclJöine gare at umamıyetle L&hiıtanın te· •ı----------•miılllmılı Juıme avuzaa a b ld A lı b" • . 6 25 8 •· K • • M • ~•itti H b k u an ı• Jrıncı : ' So•yet Raıyaya yazılacak da ıebbtlllne ıayrimllaaittir. Ga- omıtecı ıhaelof 
~•bnJ~~~ ~.~::•A:k:: Kocaeliaden Ali Hayd•r ikinci, vetname ve Ruıyanın vereceii geteler banan mevcut maahe· 
'l, K 1. B d Baacln madan Sami llçlacl. cevap metialeri hakkında Sov· delerin meriyeti için tehlekeli 
~- ' ocae 1 ve an ır- 100 metre kurbailama· Ko · lf d v . k e· H ld 
~takaları iıtlrlk etmit · caelladen Yuaf birinci 3 .13·4 yet mllme11illerile heyeti. ~u- oldajıı kanaatındadır. Gaze· 8 e eremıyece 1r 8 e 
. tGlc llluntazam bir ıu· Yeal Tlrkiye rekora. lıtan· rahhaıalar araıında !•m ıblAf teler LebiataDın hattı hareke· lıtaabul, 15 (Telırıf) - anlaıılmııbr. 
ttreyaa edea ba mlA baldan izzet ikinci lzmirden laaııl olmuıtur. tlnd~n Hitlerci Almanyayı M&aelllh kimıeler meyanında Mihaelof1111 yanında kanıı 
4- alıaan neticeler Cevat llçllncl. Adanada tehlike düdüğü meı al tutuyorlar. Kırklareliae iltica ederek bitap vardır. ifade veremiyecek bir 

'9 : 200 metre ıerbeıt: latan· Adana 14 ( A.A ) - Be· • • • bir ıurette ormanlar araıında haldedir. Tahkikat yapılmak· 
llletre : lıtanbuldan baldan Halil biri~ci 2 40 5 tediye eacOmeni herınn ıaat· AJmanyaDID dolaıan Balgarın Makedonya tadır. Mihaelof Bulrariıtaada 
1 7 : e ile birinci, Ko· K~caellnden bmaıl ikinci b- leri ve harp eınaıında tayyare Bir aylık harici blançosu komiteıi reiıi Mihaelof olduia takip edilmekte idi. 

S.tkJ • mırden Raılm llçllncll. • . ., 'Ma ikınci, Baadırma 400 metre ıerbeıt: lıtan· blcamlarını bildırecek ~ir d& Berlin 15 (A.A) - Alman· B Ad d 
~ tll. baldan Halil birinci 6 2-2 Ko dlla alınarak ıaat kuleıı~e ko yanın Aiaıtoı zarfındaki ha· o z c a a a 

llaetre hanımlar: lıtaa• caeliadea lamail ikiaci lımir- aalmaıına karar vermiıtır. • t t• t bl a T 
t rıc ıcare a nçoıa emmu· A k S k ,,•1:• b .. ım 1 44 : 8 - DeHaıılO tlachablfede - M t ......... l•krlbea 9 milJOD vu at o ratın evinde bir 

eınaı Cemı·ı B cenazesı· ances er ıar· ekıiklik ,a.termektedlr. lth~- uıan buıund 
•tı • d. e d·yo ? llt 342,5 ve ihracat 334 mıl- u 

~ • • ıen D 1 r yondur. Geçen ay bu rakam lıtaabal 15 (telgraf)-Boıca luyle Istanbula oradadaa da 
' lltıste mer&Slmle ka)d1r1)d1 Loadra 15 (A.A) - Man· lal" 362 milyon SOO bin ve a~~d.a Av.ukat Sokrat adında Ankaraya azanm~ktadır: 
~ ceıter ıarclian gezeteıi Lehiı· , • bırının evınde bir pllıa bulun• Ezine mllddeıamamııi ba 

IS ( A.A ) _ Dl• tecrllbeleri yaparken yaka- • • 321 mılyon ldı. Bu rakamlara muıtar Pllnda kırmw bir itle meıruldur. lstanbulda da 
~llade baytar ylz· landıtı haıtalıktaa 6lm&ıt&r. t~ıa beyelmilel ıiyaHtı ve g&re ihracat yllzde dart art· ok Ya~aniıtandan Ezine yo· talakıkat tamik edilmektedir. 

'Dal Cemil beyin ce· Ceaezeıi muvakkaten Rarlıe bılha11a Almany~ ile aktetti- mııtır. .. ... -------
... ''••imi yapılmııtir. ıam&lmllıtl~. Soara latan- ii ademi tecavllz maahedeıi- Ezinede Liverpol' de 

ileyla dart aenedea bala nakledilecektir. ain betbaht taribima takrarını MuiJadan .. . . . . . 
~'-ta 1 d ibdaa etmek llzere olup ola· Dort kışı tevkıf edıldı Pamuk 
,_ r enıt t1ı.ıa e ça· 8 dur B · d k d h ~ idi Tn ki bn llk Ur madıiını ıorayor. ır ay a ne a ar ay· btanbul 15 ( Telrraf) 1- L" I 

14 
(Telrraf) _ 

~ · r ye Y l • •.. "h d"ld" y Eziaede bir Yunanlıyı kaçak ıverpo 1 

,l, e merulmlade ha- Muallimleri top antı h• • tf 1• van ı araç e ı ~ olarak hadadamazaıokan dörtl Tepiaevvel tealimi mallan• 
-. "111•ttar. Enıtitll mi yapıyorlar ımayeıe B ID . ~~tla 14 (~·~) - VılAye· kiti Iatanbalda tevkif edilmiı· beher libreıi 6 pena 83 •••· 
'-•lai Pr. Ramoa mi· B d 14 ( A A ) _ On S •• t d••"' •• •• tımızıa muhtelif ııkelelerlnden tir. timdir. 

,,. ol&mllndea ıoara rtın::.arberi ma~rif mlldllrl· unne ugunu Aiaıtoı ayı içinde 125 ökliz -o t "·r.. 1 . N k' 
~-···· olarak ecne• DID riyaıetinde birlik binaııa· Adana 14 (A.A) - Bu ayın 138 inek 111 bota 214 keçi ç ngı ız &me esı evvor ta 
\ta.._ olaa blylk maclal· da toplanmakta olan yiJlyet yirmi birinci rtınl Himayeiet- 111 koyan 44 kaza 2113 ktı- t LÜ~dra ~~ (A.Al -bb:~ p k 
.... .._.,lir. muallimleri Ballmllzdeki dera fal cemiyeti tarafından bir meı hayvanı 4 manda 2 bey- tını .11 mile uıanl uns .,.t Raı amu 

C w • • zerıne ç ame e ovye • 
~ •mil bey Raam yılı zarfındaki tedriAt hak- allnaet dDiOnll yapılacak bir ı~r 200 kilo ı&nıer ve 51,500 yaya ıiderek amele 11nıfının Nevyork, 14 ( Telrraf ) -

lckaada llbaratavar kında konuımalar yapmakta· çok fakir yavra meraıimle kalo &ibre, cıvar adalara ih- hayat ıeraitl hakkında tetld· Tetrlnevvel tealimi mallar 12 
dırlar. ıllonet ettirileciktir. raç edilmlıtir. katta bulunacaktır. ıenı 79 penıtir. 

9etit ısmarlama ve gurup itleri alıwr. Dikit mükemmel fiatlar her keeeye u1gundur. A.telyemizde ehemmiyetli ıslAhat yapılm19tır. P.64:1 



S.&Yf .l 4 Ut !YLUL 

Şehi-r ı~aberleri 
sek makamlara müraca&t etti Torbalı'da bir hAdlse oldu TireveÖde

kaymakam1'l1 . . . . . ~ incir ve Üzüm işçilerini Şimdiki halde muvakkat bir K H 
h:mıil eden bir heyet dün iş sayılan ve ıenede iki iiç a~ s a 1 rs 1 z 1 a r 1 
Viliyeti ve Fırkayı ziyaret aya inhisar eden ıncır ve 
ederek bir dileklerini Fırka üzüm iıçilerinin yevmiyelerin· Vali paş, 
ve Vilayet yolile Hükftmete den yüzde 27.5 hesabı ile • M • • M • Gafur ve Ödemiş kaylll ~ 

k tt' mişl d' 1 .1 . d" verği tahakkuk ve tahsil edil· y k El V ki • • A J K f I Hatim Şerif beylere, 111° 
·ı ksle ,., erlı tırd. tşçı lerın kı· mektedir. a ayı e erece erını n ayınca aç 1 ar işlerde gösterdikleri 111of 
e en şu no a ı op ınma • H , t d" f k d ·ıi t •• 

d ey e un 11 a a vı ye B 1 d e· . oı ·~ Ol k y k 1 d kiyetlerden ve gayretteD 
ta 

1
1r: O tı • l • idare hey'eti reisi Avni Doğan UD Bf 80 iri U ara 8 8 80 ı layı takdirname g6nde 

• 
0

1.ckır ~el dz. m 1H1 eni mev· beyi ziyaret ederek, dilekle· Bundan iki gece evvel Tor-\ Jandarmalar kamyön üze· cayı meydana çıkararak: Butakdirnamelerd~ deni111 
sım 1 ış er ır. an ar ve • • f k k 1'1 hnk· t b 1 'd K 1 M h t ğ ' d "I .d ' ... . D 1 . l"th 

1 
d b 

1 
rının ır a ana ı e ume e a ı a onya ı e me a a rıu e yo cu gı emıyecegını - avranma.. "Tire - Aydın y.o 

ıma a ane er e azı ame eye iletilmeıini temenni etmişler isminde bir zatın, evinin ya· ıoylemiıler ve iki kişiyi indir· Diye bağırmıt ve kaçmağa açılmasında mektep "ve 
yarı~ıer g.ün, bazılarına ta~ ondan sonra vHiyete glerek nında bulunan mağazası.. so- mişlerdir. Ancak jandarma· baılamıştır. Kaça~ • kasa hır· ctılnk hareketlerinin ( 1'i• 
giin ıı verılmekte, pek cilz ı vali muavinliöi vekiletini gö- yolmuştu. Mehmet aganın 1 'f 1 1 ıızları cDurf,, emrını de din b • • ) -" 
1 k 1 

• k .. a ar, vazı e sever genç er o • 1 • 1 d' ayımlerın açılması tafV 
0 an azanç arı ın ilama ug· ren Fuat beye dileklerini evine giren hüviyeti meçhul dukları için bu iki olcunun ememış e.r ır. . .. · ·' · n 
ramaktadır. Geçen seneye tekrarlamışlardır. hırsızlar, gece yarısı kasayı .. • . k lü Y h' Bu vazıyet karşııında ıan- b~ga •.•t.asyonları gıbı.1 'b' . . uıennı arama zumunu ıs· d ı d b" · t koylennın ve dolayııı e 
kadar bu gı ı zıraat mahsul · Gerek fııkı gerekse vill- eg" e kullanmak ıuretıle açmış· t . 1 d' arma ar1m1z an ırı a eı . : .. • . . b ıe mıı er ır. d k "f" K" ·ı· ı k" "lük 'h k tın• leri amelesinden, seyyar tez· yet makamı, bu huıuıu hll· lar; kasa ıçınde ulunan 35 .. .. e ere_ 1~ or.. . amı ı yara a- n~z oycu • ~r~ e ff 
kere1i bedeli olarak ıeaevi k'" t' . b'ld' ki d' lira kiat para ile 500 liralık Evveli sabıkalı ıafor Ka· mıı; otekı Kamd ormana da kııafına matuf ıçhmat 

ume ımıze ı ırece er ır. d ·ı· .. . b' d )arak kaybol t . d h k t . b n.k 
750 kuru' 

almakta idi 
1 

• ü ü • ·ı • Esnaf bankası hiaae sene ini, mı ın uzerı aranmış, ır a et Ş"f- • ~uı ur... tıaa i are et erın üyu 
· ncar ve z m ışçı erı ayrı . . G ld 1 b . o or Kamıl aldıiı yara· . kil 1 

Yeni kanunlarda tezkere ca Maliye vekiletine bir telg· askeri vesıkaları ve bır Gold o marlfa ı ta ancaıı ıle d .. 1 .. .. ' . .. lennden dolayı Baıve 
k lı t b ı 't · h' ti · b l an o muştur. Dıger kasa hır- h ti . tı 

almak kaydı dt.gişmiı; seyyar raf çekerek bu hususun mar. a a ancaya a ıp gı mıı- ısse ~ene erık u u.n~uştur. . aızırıın aranmasına deva'D edil P•t• .azre erı, .zak 
iıçilerin gündtlik kazançların yeni bir emirle tasrih lerdır. . .. Vazıyet ço nazıktı. Kamı· kt d' A . k h 1 memnunıyet ve teıek 
d 

. h kk k ve tenvirini istemişlerdir. Keyfiyet ıandarma böluk koltuğu altında bir tabanca me el ırd Ybt ada f ırsd 'h" beyan buyurmuılardar. 
an• ~ergt ta a u ~e . ta.r· incir ve üzl\m iıçilerine gö- kumandanlığı tarafından der· daha vardı. Bu cür' etkir ka· gTeçebn Jcdr eb. kr e a a a Viliyetçe daima takip 

hettırılmesi kabul edılmııtır. . h 1 · b b ·ı · • . or 8 1 a ır aıayı ıoymuı b h k ı · · kdiı' 
k 

• • re; kanun mevzuatı ufak bu . a cıvara a er. verı mış ve aa hırsızı derhal ikıncı taban· Jardı. u are .. et erınız, ta il 
Anca vergı kanununun bır t f . kt d 1 t t ıcap eden tedabır ahnmııtır. - yan görulmO• ve teıc e 11r no asın an yan ıı a • ., 
maddesi seyyar ve muvakkat bik edilmektedir. •*• Adliyede: mek llzere Dahiliye Vek 
amele kaydını ıümullendirdiği Dün incir ve uzl\m iıçile- Dün sabah ıaat altı .buç~k .v~.""""~l"V'V'V'V'. ç arzedilmiıtir, efendim· 
için, iucir ve Ozüm ameleleri rinden bir kısmı, bu gibi mu· sularında Ödemit Beledıye1ın ' ata 11and1 '• • • ' -
bu hususun tetkikini istemek· ameleleri [takip etmekte ol de yazılı (75) numaralı.. kam- Beledi ye 
tedirler. daklaıından çahımamııl.trdır yon Üçpınara yaklaıtıgı ııra· Pı'yangosu Telıı'r ~d 

' da iki kişi meydana çıkarak N h• M •• d •• •• K d M t P 

P k d ızmire gelmek iıtediklerioi 8 tye U Uru, 8 10 es e• Belediye Eıya piy•11 

ana.yır apan l •öylemişlerdir. Bunlar kasa 1 • d G .... · •. K.. Et • bilet sata, lmiktannın lı 
bıraızbğını yapan ıabıkahJar· esın en 0ZUDU or mış haddi bulmama11 milO 

P Z E O dan ıof6r Klmille Mani1&lı Torbalı'da şöfer Ahmet - Aman müdür bey, vur· tile 15 nisan 935 tariblll 
808 yırı İy &ret deni er Ç Hüseyin oğlu Ki mildi. efendinin szözlinü kör etmek· mayın gözüm atıyor. bir ~dilmiştir. O glla 

Yu .. z eı·n K. .d. . ~asa hırsızları, kam~on .d~- ten suçlu Dağkızalca nahiyesi Diye bağırdığını işittikleri cektar. 
ışı ır hıhnde ber bulu~madıgı ıçın mOdürü Mehmet Tevfik bey ni, bazıları da ayni mealde Ah• d• 

Dokuz Eyini Beynelmilel en hararetli bir zamanında kamyonun üzerıne çıkmak ve jandarma karakol kuman· bazı ifadelerde bulunmuılar· 1 JD 
Panayırı, dün gece saat 24 te çok veciz bir nutuk irat et· Kecburiye~i:t~e k~~1•:.aldır0 . danı Veysel onİ>aşının diva· dır. Yüksek Ziraat. E•• 
kapanmış ve bu münasebetle mİf; Beynelmilel lzmir Pana· amyon, . udn 1 r a kıy e k gl larına ağ1rcezada baıl•nmtştır. Mahkeme tahkikatın tenii mOıaviri Abidin Bey 

1111 

)ananası ı•n arma ara o u · n d t 1 k d'I • f •eh · 1 1 • t' Panayır gazi~oıu~da Beledi~e y~rıaın muhtelif bakımlardan öniladen geçerken, jandarma· Bu divanın mahiyeti çok zım ın a 11 e 1 mıı ır. ., rım ze ge mış ır. .-/ 

ta~a~ından. bır zıyaf~t veni· bır anlatışını ~apmıştır. Vali lar durmasını emretmişlerc!ir. e~emmiyetli görillmüş ve işe 1 hı• k 4 y , , 
mııtır. _lıyafctte Vah Kizı~ Paşa, bilyük bır tevazüle Pa· .. •.. bır aile mes'eleai de karış· ) ar asa i tı f 
Pı~a, Vıliyet erkanı, lktısa~ı aayırda "'görülecek kusurların jaDOll takası mıştır. Gözü kör olan şöfer _ ... -~·-----
daıre reisi, müdür ve ıeflerı, baiıılanmasını dilemiştir. . Ahmet, dünki celsede demiş- Navlonlarda yaoılan ten.111·1·1 
Panayır Amilleri hazır bulun· Panayırı gece c.aat 24 e Tıırk - ~·bpon tıca1retb dan· tir ki : ~ 

l d k d 300 b" k' . • leşınası mucı ınce ma e e· 8 . • . '' muş a~ ır. . . a ar ın lfl zıyaret et· linin yüzde altmıııoı tediyeyi - ır gün Demırcı köyll· t h lk • t•ı d d e,, 
Vah Klum Paşa, Zıyafetın miıtir. taahhüt ederek ithalit yap· oün köy odasında nahiye mü- an a ıs ı a e e ec • 

mak istiyen tüccarlar, birer düı ü Mehmet Tevfik beye, Dahiliye vekileti, eıya ıa· j beye"Jibi olmama11 y8 
Atletizm Adliye kefaletname hazırhyaraıık Ti- ötede beride karımdan bah· tışlanada ihtikira mani olun· seyahat edenlerin 

11111
1 

V k
• • • caret Odasına vereceklerdir. settiğini, bunun doğru olma· ması için viliyetlerce tedbir 

01t';~:~r~k ~a d •nlaşıl~.,ı 
Birincilikleri e ılımız Keyfiyet dün telgrafla Ticaret dığını hatırlattım. Tevfik bey alınması ehemmiyetle ve bütün maki ,ı hı. tısa lk~ıyzı cb,ı~ 

Od b ·ıdi ·ı . t' ' e ır ve o 
Türkiye atletizm birincilik· Adliye vekilimiz Saraçoğlu asına ı rı mıı ır. bundan haberi olmadığını söy· vilayetlere tebliğ etmiştir. birbirine yaklaştırmak 

leri hakkında, düa atletizm Ştıkrü beyin refikalarına sıh· ı h• 1 lemek istedi. Ben o zaman, Vekiletia , bu huıuata hazır sadile"yapılan tenzilil'"' 
Federasyonundan merkez he- bat yurdunda yapılan ame- D IS8r ar bu gibi r tehlikeli mes'elelerin ladığı bir tamimde vaziyet radman verebilmesi, 
yetine maliimat gelmiştir. liyattan ıonra aıhhatları iyi· Müste~arı bazan ölüme kadar yol aça- şöyle izah edilmektedir: daki hususların mahlll 
Ttırkiye atletizm birincilikleri leşmiıtir. Saraç oğlu Şükrü .. '»'. . bileceğiai ilave ettim. - Milli iktiıadın inkişafına lerce yakından takip ~ 
l7 ve 28 Eylül de lltanbulda bey diln beleiye belediye re· Gü.mru_k ve ı~hı~arlar ve- Tefik bey bundan hiddet· yardım etmek ve hallııın müb- r~k~be altına alıma•• 
icra edilecektir. Bu ıene bay iıile birlikte panayırı ziyaret skiblethı ~uhsı'steaşrlaarrı A~dılabreeysi ~~n lenmiş beni karakola davet rem ihtiyaçlarına tekabill~eden bıldır." , •• •, / 
rak yarışlarından yalınız 100 etmiıtir. Vekil bey iki üç gü •. 8 ın b t . 1 etmiıti. Nahiye 'müdürünün memleket mahsullt ve mamu· ny UN 
x 4 400 x 4 bayrak yarııları ne kadar An karaya gidecek- v_aı.r t'utak'ka ınıt v'et~ezA'!ed'I ııb e· davatine icabet et~edim. Bun- litının ucuz fiatlarla iç pazar- \.:1 .ıt 

ı k k ın k 1 rını e ı e mıı "" ı ey d h'd • V"" yap~ a.ca ve u p ta .ı~ arı tir. öğledensonra inhiaarın Al1an· ~n ı ~etlen!n .Na.bıye mü larda aatışını kolaylaşbrmak Yerleri hakkıJl 
bu ıkı bayrak yarııına ııtırak • • ... kt k' • f b 'k d duril dort ıuvarı Jandarma maksadile son glinlerde De.v- 1 . d etf' 

d
• T b •• ca a ı sıgara a ıı asın a ö d k . • zmır panayırın a , 

edecekler ır. e erru tetkikatJa meşgul olmuıtur. g D er~re b.enı nahıyeye fet demiryolları, eşya Ücretleri bir edip l&hf yapdl•f' 
Bugünlerde Federasyandan • celbettıler ve bır hayvan da- navluolarında yilktek nisbette 1 k bf 

Ttırkiye birincilikleri proğrımı Çalınır mı? Gazın olar mına ~~P•:tııar. ..B~ni.. fena tenzilit y•pbğı lhalde bazı ~=kkı~d:yu~:r~ye. d•'. 
da gelecektir · . halde dovduler. Gozumun kör dd . . . . ·1111• 

· •• , 15 kuruş tayyare teberrüünü Ihtıkar Yapam1yacak olması bundandır. ma eler.ın ıatışları~d~ eıkı vergı ta~akkuk ettı~ • 

Bı•r fı•rma · t' · E f Belediye gazinolarda ıablan Maznunlar bunu t..mamen yüksek fıatların tatöıkıae de· Bdedıye, bu verg•>' 11~ zımme ıne geçıren ıre paşı , ' d'I k d' tt' .. · • · D ft e•' 
T
-- k h . yiyecek ve içecek maddele· iokir ederek Ahmedin l!uçuno vam e ı me te ır. e ıgı ıçın e e~ t 

Nevyorkta büyük bir ihracat ;re d' ~pus~ t~ ıild:.rı Beşır rinden alınmakta olan ücret· gizlemek için ~öyle bir ıey Halk lehine, ş·mendifer ida- husus hakkına Tıcat•f 
ve ithalit firması lzmirle ti- e tn ınıa curm.. sa ıt olmuş ler~n fazlalığına kant olmuştur. uydurduğunu söylediler. ıesince yapılan fedakirhğın, sının mütalcastuı sorJJI" 
cari muameleye giriomek iste- ve beı sene muddetle hapıe· Bu itibarla gazinolardan fiat Mahkemece dinlenilen hu- fevkalade bir kir olarak bazı 
di~i. iktisat Vekaletin~ bi.ldir: dilmesine ka:: verilmiştir. listeler.i iatenm~ıtir. kukuamme şahitlerinde!1 bazı- eşhas_ elinde toplanma~ta bu· Borsa ÜzÜOJ 
mıştır . Vekalet, keyfıyetı Tı· N••ı ••d Gazınoları murakabe altında Jarı gece yarısı Ahmedın dam· Jundugu anlaşılıyor. Dığer ta· 1 
caret, Od•ıına bildirmiştir. U US MU ÜrÜ bulund~rmak ~z~re ~ele~iye da: raftan ıeyahat arzu ve ihti· İncir satlf 

1:akas Komisyonu Nüf s -d" lll".. t · başhclum muavını Alı Rıza, yacını ruyandırmak kaıdiyle --~ 
u mu ur gune ayın belediye [varidat mümeyyizi J 1 • . .. . .. Dün Boraada go fı 

Vilayet Takaı komiıyonu edilen nlifuı umum müdilrlil- C 1•
1 

nb kit' Al' b l tızar tertıp edilen teoezzuh trenle- ftzüm 9 50 _ 21 kur
11
6 ı 

Ticaret odasında içtima ede- ili üçilnctl tube şeflerinden d!na m~~eıeİ!kil 1~ir kom~~y:'~ Yazı çokf ğ d b' 1 rine rağbet edenlerin tenez· 5274 ~uval incir .t, ~ 
r~k biri.k-:n işleri in~aç etmiı- Mustafa. bey .:te~rimize gele- teşkil edilmiştir. Bu komiıyon ' ( cihan kan: b:y::ır~e'! ) z~b yerlerinde istirahat im· ku!uş arasında ?1u•~ 
lir. lzmır Takas komısyonunun rek yenı vazıfesıne bıılamış- Şehir gazinosu listelerini tet· t f 'ka b .. . . kanlarından mahrum bulun· müştür. Üzüm pıy•'' -
faaliyeti lktısat Vekaletince tır. Sabık müdür Hikmet bey kik etmiş ve tf!nıillt . yapıl· t~ 11

.t. mız dudg~n gırmemış duldan ve oralardaki esnaf retini ve sağJamhgıo• 
ır. ı ızar e rız. t 1 h' b' _ k 

takdir edilmiştir. ıdüu memurlara veda etmiştir. masıoa lüzum göstermiştir. ve sa ıcı arın ıç ır mu a a· ıa ediyor . 

Zeybek Rakısı: Nefaseti ve nezafeti 
rağbet kazanmışıtr. 

.... ___ ...... 
itibariyle her yerde 
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YAŞAMAK Memleket Postası 
İSTİYORUZ!.. Denizli Vilayeti Kırkağac Kavunları · 

-Hissi, içtimai, aşk romanı-
~ - 9 - 934 -29- A,ACJNAN Bastan Başa Telefon Ağları ''Bu Sene Bertarafta !ffara-

...... il o·· ··ı ·· t•• 'retle~...,y Aranmaktadır. ~ liayır Narin, d,1dim. Te lnıaallah ilk fıraatta, ıana bir e rU m UŞ Ur 
\ı . °' ondan deiildir. Beu kıımet çıkaraa ve... Ben kı Denizli ( Huıusi - Villye· ,, Ktrkeğaç, r [Hususi) - Ne Kazada zabıtamızın aldığı 
\''

1 kardeılerim gibi be- zımı kıskanmayıpta verirsem ... timiz telefon ıebekesi bir fis•ve tatlı kavun yetiıtirmek- ııkı tedbirler neticesi. olarak 
~•ecliQI, Sizleri baıkalarının Mes'ut olacağım. mliddet evvel j Jadarmadan le Türkiyemizde ismi tanınan hiç hir zabıta vak' ası - olma 
~ •dı, salouunua en iyi kız· - YaDİ ıabsi saadetinizi alınmıı ve Poıt•, telgraf m6- Kırkağaçta-;ba sene de enfes maktad1r· 
~~ 2& rnıek bana ıeviaç ve benim evlenmemde ariyorau· d6riyetiae verilmiıti. Telefon kavunlar yetiımiıtir. Hava· ___ ....., __ _ 
~'' •eriyor. Durgunlu;um nuz, demek? hatlarının çok uzun olma11, lar111 bazı mıntakalarda gayri Tayinler 
\'Ildır. - Kalbimi sorarıanız hayır. Poıta ve telgraf idaresi tara· mlisait gitmesi ve bu mahsu- . . • . 

'ta' 1Y•ğa kalkarak Narine fakat vicdanımın aeaiai din· f fıadan muntazam surette idare lön az olması neticesi olarak Seferıhısara tayı., "dılen 
tdi-. 1 t S ' t 1 d'l . . b lstanbuldan ve lzmı'rden ka- Akhisar malmüdürü Ulvi bey , - . enen eve . . en mes u o - e ı meııne manı ve u muaz-

' N.•rinim, dedim. Ağabe· malısın Narin... Ôniinde, ıenin zam ıebekeden istifade edi· vun tüccarlan kazımıza gel· mahalli memuriyetine gitmiı· 
, bır danı veail ~ ıi lütfe· arzuların için hayatını ve her lemez olmuıtu. mişlerdir. Bu sene 120- 150 tir. Develi malmüdlirli Stıruri 

S, ·~hı ? şeyini vermeğe raıı bir kar· Bu vaziyet nazarı dikkati vagon miktarında kavun sev- ~ey Akhisara tayiu edilmiı ve 
,::•çten ~ıl~ı~an kızımı_n deı ol~uğ~mu daima hatırla· celbetmiı ve kıymetli valimiz kedileceii muhtemeldir. Ahı vazifeainede baılamıştır. S&-

Çe hafıfhgıle bırakbgı manı ııterım. Fuat beyefendinin teşebbüs verit hararetlidir. Halkın va· rari beye muvaffakıyetler di-
•1aa, kollarımla kapa- - Böyle söylemeyin, Ragıp ve dellletlerile villyet telefon ridat ru~mbaını teıkil eden leriz. 
ı~ "Senıir•de iken öğ ağabey ... içerim parçalanıyor. tebekesi tekrar jandarmaya kavunculuk teşkilata bağlanır- § - Akhisar sıtma mllca-

"1ı 111 dans na111 aralarını - Billkiı bundan memnun verilmiıtir . sa bundan Kırkaiaçlılar aza· deleıi doktoru Necip bey A· 
'kile . ha11aı vnc~dun~a olmalııın Narin . . Meseli ben Jandarma idareıi, telefon mt derecede istifade edecek- laıehir mıntakasına tayin edil-
•k :•yor, onu benı takıp seni bir gece, iyi bir kıı ge- hatlarını tamir etmiı ve yeni- lerdir. Bu huıus için yakında miıtir. Yerine Adana sıtma 
by ;•usunda müşkllıllta c eıi, bir tehir balosunda ve den bir çok hatlar ibdaı eyle· Denizli Jandarma Kumandanı bir Kavun Sabşı Birliği yapı- mücadelesi doktorlarından Ha· 

;ıo:dr um. bir maıada kocanla birlikte, mittir. Bu glin Denizli'den Binbaşı Şükrü Bey lacaktır. san bey tayin edilmiıtir. 
1 a bulunanların g6z- . • 'l k k · - --- ---•----•------ -&ıeri . d t 1 t kartı karııya aık cllmlelerı ııtenı en aza mer ezı veya çokluğa umum viliyet halkın- Akh• d UrJa'da 
~ nıız e op anmıı ı. h" 1 1 b ttl köylerin 1 sar a eı bize bakı or tatbik terennilm eder ve bazan da na ı~e er ~· a . da Vali Fuat beyefendi ile 
lb y ' 1 d d .. n. k mllhım bır kıımı ıle telefon , figürler prestij onun a anıe er goruraem ço . Jandarma Kumandanı bınbaıı e· c h 

l)'ord " . . ... . . be ıle muhabere mlimkündllr. ır er 
d u. Sen Sır. de iken 1evınecegım, senın, yanı · T 1 f "bi d • · Şükrll beye kartı büyük bir 
•ti . · · · k t b'· b" e e on il me eaı ve ın· M••k b Evelki gün Urlı'da Nuri •rım arasında en iyı nım ıınn ızımın, a il ır 'b • b" t ·ıı . ıükran ve minnet hissi uyall- u errer sa ı- . . . . 
iebl d b" · d" F h k 1 k b k zı atı " "111 anın 91 ye kızı Nef11e ısmınde bır kadın •·• er e11 ırıy ım. ran a o ara azaa ocaıının t' i d ki . ti hatların d t R · 

""I011larında bile iyi dan- g<Sğıinde fazlaca kaldıtın ım z • ıa zam ve ırmıı ır. kalı bir hırsız ecep ısmind~ birisi tarafın· 
'111 nın b f ı · · b' .. . . b k"J • p dan tabanca ıle yaralanmııtır. 
ki iı 1 nue ~ '! e ıyşı b~r go~~eruoın illin zev 1 e ıçe- Yoğu rl azarı yakalandı Hidise fU suretle cereyan 
ı, ga etmııtım. e ır cegım. O zaman, itte o za- t • · 

'
11ada. aile toplantıla- b · k e mııtır: 
be . ma~, litOa ın lrıma ra~mea - • - • - Akhiıar ( Hususi ) - Uya- Nefise, Ksr ebirli Mahmut 

k.. ... ııı ili davet ederlerdi. senı kıskanacagım ve bır sa· A d 8 1 d• • • N f 
~i dandtbnrken hep . • y ID e e ıyeSIDID azarı nık zabıtamız bir ıüphe üze- isminde birisinin metresi ol -

,... d nıye içın yanıma gelmeni ba· . . k d .. h ld R ·ı ı 
liıün6yor ıeri g!ln- . .. ' o· kk • • c lb t • ? rıae meıbur bır sabı alıyı ya- ugu a e ecep ı e an aı-

b, ... ıaad:t veren iyi na b1r agabe~ veya baba fil 1 atlDI e e mıyor mu kaladı. Yakalanan tulumbacı mıı ve kendisi nikihla alma· 
.'ıaı, l . ruru vermeaı g6nllldea te · . . · t · f R N 'llbı göz erım öallnden , d .. • Aydından iki imza ile aldı· Aydın beledlyeıı, Aydının namile maruf Ali Rizadır Sa· s ı nı rıca e mıt ır. ecep, e· 

)'ord N · · k mennı e ecegım. fisenin rica ve teklifi i kabul 'tlta..1 ~111• arının sıca Ew N . y i be iJmız bir mektubu ayneo der· her tarafında cari olan bu çir· bıkab ilk verdiği ifadesinde n 
••Ilı "•kını dahı"ııettı"m· ger ıen arın.. . an • • etmit ve kadını alarak Urlaya ' S· 1 m · • · • • cediyoruz: kin vaziyeti biç olmazaa yıne imdi e kadar Akhiaarda ya· ıı, R .. b Ç k nıan en ıyı kızım benım arn· ş Y baba1ı Nuri Efendiy~ teslim 

"'-· d' agıp aıa ey.. o mu anlamamazlıktan gelir de ucivar kaylerden ve köylli- cek maddeler sablan pazarlar pılan hıraııhk vak'alDrının fa- 1 . . H lb k' . . k. 
L._ e ıyoraunaz. Herkeı . . d l"d' .. , . ey emışbr. a u ı ı ı glin 
~lcıy bana : ler tarafından Aydına ıetırı· a ıslAh etme ı ır." ilinin kendisi oldugu ve ıhtı· d t' d N f' . ' I or. N A be sonra av e ın e e ıseyı sa· 
ltifttı t kkli d. - aıılııa ia Y··· len tereyaİJ, kaymak, yoğurt Aydıadan g6nderilen bu yar do)aVlıile hırıaılığa ıllôk b k .1. • M h t .1 ._ 
~ na eşe r e ı- • ır 1 • ı ıevgı 111 a mu ı e JrO· 

•ri11 ... Bakaalar. ıenia Dem~zaen ·~ilahı de kallle~ ve peynir ıfbi ıllt mamalltı mektup aynı zamanda iki fo- ettiğini itiraf etmiştir. Ali nuıurken bulunca hiddete ka-
"e • 1 d kuılacıgım. H'ttl bana Uerı y .. t d t 1 B t .. fi d t 'k d'l . t" 1 d Ak 1 k . . )Q ıace yapı ı vBca ana . opr pasann a ıa ı ır. u ogra a a evıı e ı mıı 11. Riza kırk yaı arın a va • pı ara llzerıne ateı eta:ııı ve 

~ tlır. Fi,Orlerimi 6yle gıderek, geae g&alllmtla arza· pazarın ryanında Abacıoilu • • ., hiıarhdır. ağır ıurette yaralamııtır. 
ş~d";radın ki... sana uyarbakl •en~•• birk te· camii barabeıi vardır, gerek Bandırma lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllHNIHllllllllllllWllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ı b i her ıeyi anlıyo- meaaide a uaacagım ve ea- k 1 1 KD Ok •ı ~ 1 "•tıp a abe .•. De k di kendime diyeceğim ki: satıcılar .v• gere a .. ıcı. 1.r, Treni niçin teehhür ettif ç 1 an ar 
et_ g y me N ı d ki &k N • clYarda bır hail olmadıgı ıçın 

t 11•etnıekten çekinme- - e 0 ar a, ç arı d f'h Evvelki gllo Bandırma ekiı-
~lıi danıa davet ettik- •!m hatırlaya~ t~ Afabeylıiae ba harabede e. ı lcet et· presioia frenleri Yenik6y ile UllllllllllllHUlltlllllllltllllllllll .. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllll 

•ıa: •mazur g6rDnliz, bır danı veııleaı haz1rlaıa... mektedirler. Ay•• zamanda Balıkesir arasında anmı ol· 1 • Kı·ralık Evler 1 Hlzmetçı ara· 
\ '-d, O zaman bea aenia ba tek· pazarcıların deve, merkep ve y 1 • 1 
\ '-•1aı~~r;a var. demeniz, lifini anlamamazlıktan ıele· atları da buraya bağlanmakta, doğundan Bahkeare ve Ban· GÜZEL YERDE -Gtlzel bı~ nıyor 
~ '~ iıt ı.kald an~a rlSı- cefim. Naz ve iıtiğaa g&ıte- b y AJrr t k dırmaya bir ıaattan fazla bir yerde, her türlü konforu . havı Ev işlerini iyi surette idare 
•ıııa emenız eadır. a v15ar pazan en ısa ve teehhlirle vaııl olma tar 8 odalı 180 numaralı bıt ev edecek ve bliın6hal varakası 
'tdtııun gülüyor ve ko- receiim .9.e gtya hatınaı k~r· veciz tlbirle bir piılik pazarı iz . 1 · kiralıktır. Arzu edenler Mat· ibraz. edecek namuslu bir biz· 'a_klb: mamak ı!ın ıeninle d6nmege halini almaktadır. mırdea hareket eden tre .. • baamıza mliracaat etmelidirler. metçı kadına ihtiyaç vardır. 

)ot Pakize bile ıanı baıhyacagım. Bu bllia iae, hep yinecek de, pek fazla yolcu aldıgı ÔZ GTEPEDE _ Tramvay Arzu edenlerin matbaamıza 
... ·•· O bile ıeala daaıına G6recıkıia Narin o gece... dd 1 d 'b t 1 b için Balıkeare iki ıaat teeh· . b' mliracaatları ilin olunur. 

\" oldu " . . ma e er ea 1 are 0 an u . , . caddesine iki dakıka ır me· • 
\ 't,1,11,~n d . Tıbkı Sensır,. ıken yaptıtım pazar 'eıyaıına ne kadar za· birle ıelebılmııtır. ıafede gayet havadar, bllyBk 4 • Meddah IS .. 

S &ur e erım. gibi blit&a neı'emle b&tla . · · ı k f 1 1 ,, ile • h ' rar vereceil tabıidır. Demek T • babçeh ve her tnr tl OD oru en yor 
lı IDCe, De ..... • t JC.ı le i da - ayın . . . k B 1\ '1•ria... arzu ve 11 egam ıen n iateriz ki ba pazarda gıda . ... haız bır ev . kıralı .. tır. ora~ Denizliden bir meddah aran· 

d 'tice ba ı 1 d dllrmeğe baılıyacağım... O maddeleri ıatmak Aydın hal• Bandırma ııkele baytarhgı· ıarayında Sımsarorlu Fehmı maktadır Bu iti yapabilecek 
'~ 'illıe ~6e ~ maıa~ 

1~· rece orada bulananlarıa hep- kının ııhhat ve affyetine ıui· na lnebolu bayterı Mehmet beye veya 3039 numara ile olanlana . Denizlide EyyBp 
t dtıYnıa y :t yerd~r e ıiai, hattl kocanı bile kıı· kaıttar Ali be ta in edilmiıtir telefonla miiracaat. ağa gazinosu müsteciri lsmail q' 1,

9 
z, m ema ıyen lrandıracatım... · ' efendiye mOracaatJarı ilin 

~'de11 ~r:r1dam. - Devamı yana - ELHAMRA • MİLLİ KÜTÜPHANE SİNEMASI oluSnur. I I k 
'il ~ye yapıyorauD, , " a 1 1 ev 

l._k en1nıyor1u11? /.'
7
mlr Dnrılnrıı en ıarlola11, zarif tuvaletleri, zengin muıikiıi, hareketli baletleri ve eilenceli mevzuu ile Ak I 

ft,._ ~111 •ırmı?... Benim uın r11.,1u..,, 8 ra 1 
~' L., - tlcı lllllptellıı ve dam· Gı';.delik lkbaadl ve Siyul B A B y ( k k ) DOLAPLIKUYU CADDE-
D"' "it ı G çap ın iZ SiNDE - 103 ve 105 numa-'"J I \ ~il? 1 

için gDlmek ne Sahibi " um:~ı,aı Amiri rah iki dilkkiala liıtnndeki 3 
4, ~ ... ,, RAŞIT HALiL odalı ev ucuz fiatle ıatılıkbr. 
rP' '" e~•diyen damgadan, •••ir - Gui Bal•uı talleft· Bltlla lzmiri bir hafta glildtlrecek ve eğlendirecektir. Baırolde ıevimli ve ıah artiıt: Talip olanlar Çukur banda 

"il •haediyoraun. Be· 7eciler pl'lllUld• Tahir bey kitibi Sabri efen• 
lı · •tı111 d b ı Telefon Numaraıı A N N y O N D R A diye mOracaati. 
"tt k •rasın a u uaan a••• - - -----
'it d 

11
' hiç bir uman Ab Bed li 3 iŞ 8 ra n IJO r 'ıaı 'iildir. Sana damga- one e Tamamen Franıızca ı6zl& ıarkılı komedi. -

·· '• b Seneliği : 1200 Kurq lllvetea: ALLI YEMENi (Mtıair Nurettin bey) MUHASİP uıule vakıf, tec· 
· ~, tnide leblem~ A~Aylı~: 600 " ~---------------------------------~~bdi ~r mub~p tiun~ 
't '~••ıa e~ki gllnleri artık lımirde Ticaret Seanılar her ıtın: 15·30, 17 30, 19-30 ve 21 -30 da; hanelerde iı iıtemektedir. 
\l .. arın... ileri glin· matbauında b• ... lmııt•r. d 1 b Arzu edenler matbaamıza "' P '- - Cuma rrAnO 13·30 da ilave ıeanı. Perıembe günll 13-30 ve 15·30 a ta e e seanıı •sizeyi bekliyor .. .. _______ lliıııı•ı• ... mliracaat etmelidirler. 



SAYFA 6 

Ana ve ilk 
Yusuf Ziya mekte

bi esk!i 

Darül'irfan 
EylGJBn l»irinden itil;aren 

kayda baılıyor. Mnraeaat ıa 
atları her gUn dokuzdan on 
ıekize kadardır. Y anğın feli
ketine uğrayan mektebimizio 
tedrisatına hiç bir sekte gel-

IZMIR POST ASI 

Haraçcı Zadelerin 
memek üzere lizım ğelen ter
tibat alınmışbr. Dersl~r onbeı 
Eyini debaşlıyacaktır. Kayit 
itleri mektebin S-.lepçioğlu 
camii · arkasındaki ııtanköy 
hamamı civarı Esnaf şeyh so
kağında Ana kısmındaki dai-

Muhteşem Mobllyelerlnl Panayırda 
Ziyaret Ediniz 

rede göriUlir. P. 632 Pavyon No. 

1 GÔZ TAB1Bt 

Tiearethane İkincibey ler Sokak N o. 102 Telefon No. 

Dr. İsmail Sel!thettin 123 P. 633 3778 
F r anıanı n Bordo b p fa- flll l l l l l l l l lll lllU 1111111111111111111111111111111111111111111J11111111111mnıınıı11111111J111DllllllllIDnıııııınınınınınnıuııııuııııııııııınnı 111111111111111111111111 

:~!:: !Ze:~·it:~~e:~· ~-~Dr. Operatör Tahsin B. hastanesil 
göı. hastalıkları mütehaı-

il::ncf1b:;~:,e~~nN~. 81 ~ lzmirin en lüks sıhhi ve emsalsiz hususi !hastanesi olup 
11 

.. 
1 

.. 
1 

k ~bilhassa kibar ailelerin Doğum ve ameliyat için ye-
o çu er anunu =gane tercih eyledikleri hastanedir 

Mucibince sağlam, glizel ve = 
b.er ~eıitten teraziler yapar ve ;; Adreı : lzmir Çivici hamamı civarında Müfit sokağında Yemişçi beylerin mu 
11parıı kabul olunur. , . §§aı~am binaıında. P. 690 
re:::=e~.b~rf~h:n ~eva tahrı- nıııııııııııınıııuıııııuıınınmmıımuınııııınııı• ı ıııııııuı111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııııın1111111nıııııııııııııı1111unııın111ınıınıını~111H1nrmmı 

lzmirde - Tepecikte lktiıat 
terazi imalathanesi ıahibi 
Ahmet"Şevki maJlıoğluna müra 
acat edebilirler P - 640 . 

Frengi 
VE 

Kıymetli vncudanuzu akıy· 
mak için hangi hamama gide- Belsoğukluğu 
ceğinizi düşünmeyiniz! 

Memleketin en temiz, en Gibi hulaAJ k ha3-
ıhhi , en lüks bir hamamı- 1· 

solan Keçecilerde Lile sine talı klardan ko-
ması ittisalindeki ruıımak için mut-

Tevfik Paşa 
Hamamı 

laka yanınızda " 

PROF1LAN 
na teşrif ediniz, lıerıeyiin 
takdirle avdet edeceksiniz. ı 

Tüplerinden bulundurunuz, Heı eczanede bulunur. 

P. 659 Müsteciri: Ali Rıza 

Denizli muhterem halkına 
Fenni hir ıurette Stınnet yaptırmak iıteyenler Nau

manm bayiliğine müracaat etmeliclir. Slnnetliler iyi olun
caya kadar tedaviıi Bçretıizdir. Fakirler belediyeaia verece
ii şehadetname &zerine iıtedikleri aman bili Bent S&nnet 
edilirler. 

Bayilimizde uzan vade ile dikit maldnalan )'aZl malıiaaıı, 
ııramofon ve bisiklet ehYen ıerait tahbllda ıatılır . 

Bil umum makina tamiratı kabul edilir. 
Bayilimizde lTıMADI MlLLt Tlrk ıigorta firketi acenteli· 

ii de vardır. 
Her hususta mllracaat halkımızın menfaab iktiza11ndandır. 
DENıZL. belediye civarı Naumam Dikit makinaları bayi 

S&nnetçi ~Mehmet_ ~afi _ __ ~ P. 596 

Balıkyaiı Yerine 
YAZ GÜNLERiNDE 

içeceğiniz en iyi ka9Yet, iıtilıa ve ;ençlik illçı 

Kirıa Lütfi'dir 
Her Eczanede Bulunur P. 610 

' 

ınıııımııııın ... m11--111-nın 
Plyasadan40p1;1ra fazlasına 
Mübadil Bono'su alıyorum 
Mubadillerl Aldaamayıaııl. BaD aimıarlarla birtakım 

İarraflarıa anlaıtıpı haber alıyoruz. Size bonolarınıı 
l!için en son ne fiat verirlerse 40 ,.,a fazlaıına bana 

l getiriniz, ıatın alırım. Benim fiatım peıinen piyaıadan 
40 para fazla olacakhr. 

ii Bilumum mubadil ve pyrimllbadil bonolan, hine 
laenetleri tahvilAt emllk ahm ıatım iıleri, tapuda, banka
ellarda, devairde iıtıkip ve intacile itigal eden. 

1 Mehmet Ali ve Rifat kardaşlar 
M6racaat eden zevata!her tnrlll teıbillt g&ıtermek-15 

s::::tedirler. Telefon:3177 P. 600 § 
lillllfillllllllllllllllll .. Wlll IHll5 

Türk 
Pazarı 

Hacı Siileyma~ 

Mahdumu 
lBRAHlM 

ffanımlann 
N azarıdikkatine 

Mevsim dolayısiyle Istan · 
bul B~yoğlunun yüksek 
terzilerine diktirmi~ en son 
moda iizerine manto par-

desu ve roplarımız gelmiştir 
- Meraklı ve menfaatini is
tiyen hanımların kumaş 

almadan ve terziye uğra-

madan evvel bir defa ma
ğazamıza uğramaları kafidir 

Adres: Odun pazarında 
kaıatçı Nafiz Mustafa ya
nında No. 3 

. Hacı Süleyman mahdumu İbrahim 

P. 671 

Telefon: 3726 P. 602 

Amatör 
Fotf'iraf 

işleri 
Çabuk Temiz Ucuz 

Refik Ltitftı mafazaıı htik6met civannda P. 958 

.. 

JlllllOlllllUUOH1111nıınnınııınuııııuıuıııuııuı11111111llUUlllUUllWllmııınHllJllllallllUID 

1 Doktor Ali Riza 
== --§ Doğam Ve Cerrahi Kadın Hast.alıkları 

§İ Mütehassısı Telefon 2987 
= 
5 Kestelli caddesinde 62 numarada hergiill 
1 saat 3 den sonra lıastalarını kabul eder. 
İM l l l il llll il l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l il l l llllllllllllllllllllllllllllllllUlllUlllllllll l l l l IH 111111111 p5 

Doktor l
lll il lllllllll il il il l llll il lll llllHI 11111111111111111111111111111IHI111111111llllllHllHlll11111 

Hu neYI Rontken muayenelvi 
l.Jltra - VioJe: ve Elektrik tedavileri yüriiyemiyeD 

§ilbtlhassa Raşitik çocuklara tatbiki ve rontken ' 

§Kel tedavileri) yapılır. = ikinci Beyler sokak fırın karıısı No. 25 Telefon 2 
iifii•nıınmnıulll1ll1Ulll111llH111ınmunnıınmıtnııuıııınnuıııuııııııuınııııınmıınnH1U11llllllluını 

~111111111111mmı-llllllftllllBmlııı•n11111111111111mııınnıı11111U111111m 
5 Akşehirbankası 

SermlZMiR0ŞUeESı Lirası 
!kinci kordonda Bor1a Civarında Kendi Binaıınd• 

Telefon: 2363 
Her türlü Banka Muamelatı ve Enıtel 

Kumusyonouluğu .. 

=Müsait şeraitle mevduat kabul edil' 
~ Hububat, Üzüm, incir, Pamuk, Yapak, Zeytiny•t 
§ Af;on ve sair emtia k09üsyonculuğu yapılır. Mallı~ 
i; •ilrudunda ıahiplerine en müsait teraitle •"' 
ij •erilir P. 586 

-• 
Eyllll panayınnı ziyaretden ıonra l ol bedeaterıinils 

· Etem Ruhi'nin 
KAAT{ POST' ALr Depo ve meşherini ı 

ARTIS f : Ko:ekıiyonları. ~" 
YAÔLI BOYA: Çiçek, meyve, manıara, ha1'' ' 
IZMIR : Manzaralan 150 çeİit. ' 
ASARIA TIKA : Yoran, Sart, Efeı, Bergama 
9 EYLÜL : Merasime ait. 
SULU BOYA: Tabii manzara. 
TEBRIKI: Bayram,;: Nitan,·~Diiğiln 
MEŞHUR TABLOLAR: : Resim modelleri. 
HAYVANAT~: .. vahıiye ..,ve ehliye. 

Toptan ve perakende İZMİR 

Bono almıvan mübadil 
nazarıdikkatine: 
istihkak ıalıibi olupta muamelesini tekemmll e~ 

tekiletten bennz bonolan gelmiyenler için Ankarad• ~.ı 
aıiz bu işler &zerinde takibatta bulunacağından bu »" 
badiUeria evraklan ile birlikte bir an evvel mOr

1
•.,_ 

k•di menfeatları iktizasındandır. Bu meyanda 111 

gayri miibadil boaoıu almak ve aatmak iıtiyen t11 ti 
rimin de bir defa yazıhanemize teşrif ttmeleriol 
e '1iz. 

\drea lzmirde Kemeraltı hacı Huan otelinde 
60 namarad Oavit Telefon 3903 

o 1ZM1 R 
D 
A Ankara Palas L 
A SA B 1 K 

R A S K E R 1 Q. T E L 1 

D laıire GiflecekU:_re 
A Size en temiz en kibar en lftkı ve bet 

türlü Konforu havi 
S BU OTELt 
I Tavsiye ederiz Tam merkezi vaziyettedi•· 
C Orada umduğunuz rahatı bulabiJirsinİJ· 
A Fiatlar emaaline niıbetle çok ucuzdur. d 
K Izmir Kemeraltı htıkamet konağı karıı11• ' 

Telefon No. 3438 P. ~ 

o 
~ 
j 

e 
~ 



lihlar Demiş ki 
l\iustuson On Beşinde 

ölecektir r 
•ir İngiliz diplomatınin dul karısı 15 Ağus

a öleceğini bekliyordu; çiinkü ruhlarla te
a ll ona ve1diği kat'i kanaat bu idi! 
:hlarla temas, ruhlardan Bu karanlık hayale bu 
aı hakkında haber al- kadar kapılan Ladi Koilor, 

'. 9<>k defa şarlatanların lngiliz asilzazeleri aleminde 
r. Bu yüzden çok za· büyilk Te yüksek bir mev 
ı.'" feci veya komik hl· kie malik, çok zengin ve 
a r olmaktadır! çok güzel bir kadınıdır. 

llb.Iarla temasa, bir çok Kocası, lngilterenin ma-
&rJarının iddialarına ruf ricalinden olan ve bun· 

'il en, inanmak güçtür. dan dört ıene kadar evvel 
erbabının çogu da bnn; 74 yaşında ölen Lord Vi11-

~ birer hayal addeyle- cen Kailor'dur. 
~ tedir. Bu Lord, gençliginde ln-
•kat ne tuhaftır ki bu giliz ordusunda zabit eıfa-
at her yerde gün geçtik- tile hizmet etmiş, sonra dip-
•rtrnakta, meeelll. en zi· lomathk mesleğine geçerek 
d terakki etmiş Paris, bir zamanlar Mısırda Bii-

atra gibi muhitlerde de yük Britanya hükftmeti na-
tar · k l , ınanıct . • . . ur- mına ça ışmış ve nihayet 

t btılınaktadır! cihanın en büyük silılb fab· 
'

1ilerimize bu hadiseler- rikatörleri arasına geçerek 
t birisini arzediyornz: ... 40,000 amele çalıştıran Vi· 

0
1ldra geçenlerdtJ başian kere fabrikau ealıiplerinden 

~ ruhlarla temas rezzatı olmuştur. 
ı'lgalaıımıştır. Bu yarı Dedeai, mahut İngiliz 

'et de lJadi Koilor'un başvekili Dizroeli'nin bi-
. ioeon on beşinde ölümü· rinci derecede kuzenlerin· 
~lltiıarından doğmuştur. den idi. 

•11 kadın, agustoımn on Bu kadar büyük mevkie 

1~11de kocasının kendiRini ve mevkiinin icap ettirdiği 
~ttte beklediğine tam meşguliyetlere rağmen mü-
ltikatıa inanm1ştı! teveffa Lord biiyük istidatlı 

Kinin 
Kom primelerini 

Ahnız 

Markaya 

Dikkat 
P: 629 

IAnkara'da 
ıı01 . lf alk iş idarehanesi 

ıs nokta ı karşısında dairei mahsusa 
'•ad Telefon: 2037 

:•tıil •:.bilumum vekiletJerle şurayıdevlet, kazanç ve 
d\i,:j• ~emyiz komisyonlar1~ gümrük. ve inhisarlar ve 

~~•İ) erıle mahkemeı temyız ve Hll devairi resmiye 
, llt İelde. a:örlllecek her hangi bir iti olan veya ileride 
-c,k 1 erını kolayca ve ucuzca takip ve intaç ettirmek 

~~.\' 

IZMIR POSTASI 

Kral Fuat 
Kavalaya Gitti 

Mısır Kralı Fuat, evvelki Nihayet Fransızlardan aiya· 
gün Pire tarikile Kavalaya geç- .. ten ve el altından yardım 
miştir. Kral Fuat, Kavalada temin etmi~, Mııırda Franuya 
y~pılmış olan ceddi Mehmet m4stema bir mevki vadederek 
Alinin heykelinin küşat mera- Fransız doeluğunu kazınmıştı. 

simini yapacak ve yine Muıra Mehmet Alinin fırsattan is-
dönecektir. tifade kabiliyeti bftyiiktü Ni-

Mehmet Ali, Kavalada yer- bayet hftk:umetfnin, yAni Üs· 
leşmiş basit ve cahil bir Ar· manb hük:ftmetinin zafından 

navuttu; buradan Mısıra geç· ve gafletinden istifade ederek 
miş, Çerkes beylerinin hizme- isyan etmfo, kayclı bayat t•r· 
tine girmiş Osmanlı hükume- tile Mısıra Hıdiv olmuştu, 
tinin memuru olmuştnr. Mehmet AU, Mısırı kendi 

Haris ve açık göz bir adam· emir ve heveeine tibi ve mün· 
dı. Mısırdaki Çerke& beyleri haaır kılmıotır; fakat ne ken· 
te,ekküllerinden, hu teşekkfil- disi, ne oğulları, ne de torun· 
ler aruındaki münaferet ve ları Mısıra hakikt bir ist;klal 
kanlı husumetlerden istifade vere memişlerdir. Ve herzaman 
ederek Babı AH nezdinde bir için de hu sebepten dolayı 
mevki kazanmıştı. Mısıra yabancı addedilmişlerdir. 
~~~~'"~""""""'""'""'""-""""'~"""'"""' 
bir ınusiki~inas ve çok bü · ler, ruh lal' la tanışmışlar, 
yük bir musiki muhibbi idi, ruhlardan haber almışlar, . 
musiki iiıerine kıymotli, bii- bu suretle derin bir meŞKU · 
yük bir eser de neşretıni~ liyet hayatı geçirmi~lArdj! 
idi. ..... 

Bundan başka, rulı i~leri
ne çok merakı vardı ve ruh-
larla iştigal ederdi. 

1927 Seneoinde, şimdiki 

dul karısı olan gen~ kadın· 
la evlenmi~, onu da. ruh j, . 
leri ile esaslı surette alfı.ka

dal' etmişti. 
Karı "f6 kooa uzun müd· 

det ml\.verayı fllsm ile, bu 
alemin sakinleri olan ruh· 
larla münasebet tesis etmi~· 

Lord cenapları, çok: sev
diği VB .... tanıdığına emin 
oldu~u maverayı1 Alemo 74 
yaşında iken rnhn.nu Rev-
keıttikten sonra, yalnız, ~şaiz 
vo dul kalan J,adi bn me· 
aaiye deTam edip dnrmuştu. 
Ve ... artık onnn iç.in ma
verayı alem de çok yakın 
bir ruh, kocasınrn ruhu ol-
duğuna göre, bu m~~·uliyet 
azami bir iptiJa halini al-
mıttı. 

18 EYLUL 19 4 

MUhim b·r keşif 
---~~--·-·~·-··--"·----··~·--~~---

Rus ilimleri Karemı·n sarayın
da neler buldular? 

Mornig Post gazetesi 
Moskovada Çarların en eski 
saraylarından olan J{aremlin 
sarayında. çok mühim bir 
ke~iften bahsetmektedir. 

Bu gazeteye gör~, sarayın 
eski ve harabiye yfüı: tnt .. 
,...,,,,,.._,..~~~""""" 

Ladi'ııin bu lıulynsına bir 
malihulya, bir hastalık do· 
mek te pek mümküuclli. Bu 
vaziyet, 6\"Vela J .... ondra·nın 
kibar aleminde dedikodula
ra meydan vermiş ve nilıa· 

yet matbnatrn kulağına dn 
aksetmişti. 

Bir gazete muhabiri l.ıadi 

ile tıon 7.amn.ularda bir mü · 
rnkat yapmış ve L ndi'den 
şu sözleri zsptetmeğe mu
vaffak olmu~tur: 

- Ben ve müteveffa zev
cim, son senelerde billıns· 

sa ruhlarla meşgul idik. 
Kocamın yaş itibariyle 

\ 
benden çok biiyiik olmasına 
rağmen, aramızda çok bii 
yük ve samimi bir muhab· 
bet vardı. Zavallı zevcim, 
ruhlar iizeriııe yazmakta ol-
duğu büyük eserinin tabını 
temin edemeden i5ldü; emi
nim ki bu eseri basamamak 
onun ruhunu çok iztırap 

içinde bulundurmaktadır. 
- Devam(B inci sahifedı :-

muş bir duvarı yıkılınca, 

kalın .<luvar içinde saklan
mış veya sureti mahsnRa.da 
gizJonwi., bir dolap bulun· 
muştur. Ynpılan tetkikat 
neticesinde bu dolabın im
parator •zalim Piyer>e ait 
kü tiiphane oldugu anlaşıl· 

ını~tır. 

Bu kütüphanede keşfolu

nan vosaik ve eserler çok 

büy ük kıymeti haizdir. 

Bunlar arasında. bilhassa, 

birinci Napoly:onnn Muskova 
seferinin karanlık noktala-

rını aydınlatacak vesaik 

vardır. Bn vesaik demir bil" 
knsa içinde lııf.ıedilmittir ve 
Napolyon'un mektuplarından 
ınii rekkt1ptir. Bu suretle 
Napolyonun hususi hayatı· 

nın bazı esrarı da meydana 
çıkmaktadır. 

Ayni mahfazada impara· 
torun ve maliye nazırının 

lıusnsi emirleri d~ vardır. 
:Kiitüphanede ise, Tit·I.Jin'in, 

Qi9orin' in ve Tasit'in nüsha
ları kaybohnuş bazı eserleri 
do vardır. 

Bu keşif tnrilı noktai na
zarından olduğu kadar, be· 
~ el'iyet irfanı cihetinden de 
çok mühim görülmektedir. 

uuu'a' ecmenaır. 

1 1mıbtcı can nıu~cerıle rimizi isbfnde ettirmek maksadı· 
mız yaz için ayrıca tenzila t yapacağımızı da bildiririz. 

1 
.ADiıES SarGla boyahanesi Saınaıı iskelesi 
Telefon şirketi ka-rşısında S o. 2 ı J>. !lSB 

Talk Parfün1e • Kokulu Talk 

-- Ferit --
Yaz 11cağından dolayı sivilce, kızartı, yanık, pişik, 

ter kokusu ve yağı derhal izale eder. 

isiliğin yegane ilacıdır 

Hatu iye c mii karşısında 
Tilkilik biçki yurdu Zehra 

Hasan .. e sesesi 
Talebe kaydına devam etmektedir: 

H;ç dikiş bilmiyen hanımlara bir senede 
mUk.emmrfen öğretiliyor biraz dikiş bilen ve 
m~k iıttıyeo ıbanımlera pek az mesarifle ve 
6 ayda ma kas ve dikiş dersleJcri öğretiliyor 
tcyenlerin bir an evvel mllracaat etmeleri. · 

biçki ve di~İf 
makas öğren· 
ehven şeraitle 

K ydolmak i.s -

Geçen sene yurdumuzdan 30 hanım muvaffakiyctle diplo
ma ve şehadetname almışhr. Muhtacimu venet olRnlardan 
ücret alınmaz. 

ı "ı.ı t da: senelerden beri bu İfle mefgul olan ve 
-, _, 'tkilita malik bu!uoan (HALK iŞ iDARE HA· 
~ "eraıelidirler. Merkez depo: S. Ferit Şifa eczanesidir 

Yurdun atelyesinde cehaz takımları işlenir ve sıparı k • 
bul edilivor. ipekli dikiş ve kabartma karyola tekımla:ı 

5
:. 

tıhyaor her gün 9 dan 14 e kadar müracaat kabul ediJiyor. 

P. 683 
'I bi~ eaıtia komilıyonculuğu, yazı ve tercllme ve bana 
'•iQı(ıtltnu~ işler yazıbanemizce yapılar. 

e bılbasıa dikkat edilmesi rica olunur. 
Ocab iDARE HANEMiZ, 

eden işlere garanti gösterir.) P. 678 

··----ıaa· P. 506 Gu··zellı·k Aydıo demi;y';ıu umum ----.ı;;ll 
O diılüğünden: 

livierve şÜre Bristoı hattı istiyeİıe ıs 9·~~- tarihinden 31 -12 
PENTUSKER vapuru 20 Ey 934 tarıhınc kadar Söke Söke 

kaASI Lı•mı•tet ld HANIMEFENDi; bir gün gi- Kemeri ve Moralıdan ı' zmı're 
1 fQ e Bristol ve Avanmouth·a d f 1- --~-- . . . . iniz Keçecilere, taşınacak burçağin beher to· 

·~ ı. t{ mektep kitapları VAP~R A~E.N~ ASI Tahlıye ıçın beklenden vapurlar Baıınızı yaptırın siz de Minik nundan 375 kuruş ücret alına· 
IClt•pl . Cendelıhan Bırmcı Kordon TRENTINO 8 E ltlJ berbere caktır. -.,~ arı dabıl olduğu halde bütün ilk mektep ki- T 

1 
' vapuru Y J ı. 

tel-· t' B k e 2443 Anvera H il Lo d d Saçıoızl par atanız ıuvartınız ~ ''tııı L -ış ar. u itap)arın lzmir ve mDlhakabnda L' . u ve n ra an " .. O k 1 • 
tı " arıkkı " b kntn b 1 . . . • . ımanımızdan hamule ala· G lule lule ç at ı yenı bına bekler bir 

t>ı t mun as.ıren p ane erımııe venlmışlır. k 1 RODNO Vapuru Eylül Size backa güzellik verecek gün de 
11

•
11

• 
laıam almak aateyeolerin milesseıemize milraca· c o an vapurlar. 'b ır 

lk• Loodra hattı aı ayetinde Anvers, Hull ve K k . . b~k ondüle B.ı knı işte hanımlar giriyor 
~ lJıci beyler sokagv ında K 1 Londradan. aşınızı çe hrıp manı ür yap- dizi diıi 

No d emera hnde TRENTINO vapuru 15 Ey- tırınız Ayoi usuf alt katta erkeklerı' 
• il Yavuz Kütüphanesi Mektepli kntüpha • Not: vtirut tarı'hJerı' ç·ıı · ı k neH. lôlde Londra ve H J1 ve ı e11, e eteri, kılları aUı· 

p 685 u e E vapurla •o • • 1 • genç yapar 
\~t• , . • YUVONNE vapuru ~5 y ısım era üzerin S k b rınız. Salonumuz her yüze s' Ü 
~ l v - değişikliklerden ' r ıt 1 eyin elinde cilt hoı ~' l.Z g -il yagı fabrika)&rlDID lül Londra ve Lith·e . mes u ıyet renge bürünfir zeUık katar .. 
~-.. d• • GRODNO vapuru 68. T. ev· kabul edılmez. P. 531 Yüzfi.ıtiz timdikinden bin kttt K 
~tt, 1 ıkkatıne: velde Londra ve Hull e güzel g6rünür 1 eçcciler 3 katlı 122 numa· 

q P~!!ll•----·•-- 8 ki ra ı yeni binada diplomah -td, .. lldeınizde "'yerli~ mamulatından her boyda Avrupa Liverpool hattı Operato••r uruıu uk yok olur, saçları· Minik K d 8 b . 
~ "' ab nız boyanı a ın er erı 

t t, F'i a r dayanıkh örillmüş ot yağ torbalarımız BULGARIA.N vapuru 13 ·. . r, Şemsettin Sıtkı 
t. lıı.aQı Yatl~rımız Lıl torbalardan daha ucuzdur. Arzu Eylülde doğru Liverpol ve Dr. O~vdet Mustafa Herkes sızı cennetten çıkmış Adresine dikkat ediniz. 
'hiı,~lleaıoi ticarethanemizde görebilirler ıabş şera· Glugovv-a Askeri merkez hastaneai bir huri sanır. 
b«a.ird~öıterilir. GITY Of Lancester vapuru Operatörü. GlizeJlik kadın için bir servet· Kadın kokusunu, kadın kre-
l'tt, Ket~n çarıı No. 2 Karaoğlan zadeler 27 Eylül LiverpooJ ve GJas· her f'ÜD öğleden sonra tir şüphesiz, mini ve kadın tırnak cilasını 

retbane11 P. 682 govv-a ikinci Beyler So. No. 78 Koşun hazinemizden biese ahn mağazamızdan arayınız. 
illa hepiniz. r. 660 
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Türk Ekalliyeti Belcik ada 
•• •• ı •• •• İılanbul, 15 [ Huauat ] -

Bir Yunan Gazetecisine Göre Bulıra- Belçikanın Sosyalist maden 
• amelcııi, ücntlerinden son ya· 
rıstan'da Nasıl Yaşanıyor? pılan yftzde beı tenzilAtı pro-

Atina gazetelerinden Neoa tarihli nüshalarında çıkan de tam bir Türk t.ipi arzet- testo etmek dzre 17 EylO.lde 
Ko:ıımoe gazetesinin bir mu- üç mak~lesi mee'eleyi yeni mektedirler, BaJgarlara hiç bir grev ilAnına kararvenniıtir. 
harriri, gıubi Trakya' da ve had bir saf baya sok- benzemezler, Pomaklar, Türk· ~"''"'"""""""'"'"'"''"'''''''''"'" 
umumi bir tetkik seyahati muştur. lerden sonra Yanani unıur- c adınlar, dağda bir ya· 
yapmaktadır. c Bu zat, eski Bulgar zih- lara benzerler. hancıya tesadüf eder lene, 

Bu tetkik seyahati esna- niyetinin tam bir nüı:ııuneıi c Bulgarlar hep çobandır- konuşmazlıu, hatta birşey 
eında, Gömiiloinede Trakya olduğunu bn yazılarında )ar, halbuki Pomaklıu dağ sorulsa bile cevap vermezler. 
mecmua&\ muharrirlerinden göstermekte.lir. Bu zata gö· mıntakalarında ayrı köyler birşey öğrenmek istiyenler, 
Osman Nuri isminde bir re, Pomaklar, tılav unsu- halinde ya.arlar ve tama· mutlaka erkek ponıRklardan 
Bulgaristan Türkü ile gö- rundandır ve Tiirk boyun· men çiftçi ve hayvan yetiş- öğrenmek mecburiyetinde-
rüşmüştür. duruğ• altında hayat ve na· tiricidirler; iri vücutlu, ki dirler. Erkekler de bütün 

Bu görü~meyi hulAsaten muelarını kurtarabilmek bar tavırlı, izzetinefs sahihi hürmet ve muhabbetlerile 
biz de naklediyoruz: için lel!m dinini kabul et- ve ecnehi lisan öğrenmeğe her aorulana cevap verirler! 

cBu Türk ile, Bulgari&· meğe mecbur kalmış bet- fevkalAde kabiJiyetlidirler. cPomak köylerinin hepei-
tandaki Türk ekalliyetinden bahtlardan başka bir şey «Pomakların miıafirper- nin de isimleri Türkçedir. 
bahıettik. Bittabi ilk yemini, değildirler. Türk unsuriyle verlikleri çok yüksektir ve 
Bulgar zulmü altında inli- hiçbir münasebetleri yoktur. kendilerine mahsus veknr 

bu da, Türk muharrirlerin 

yen Pomaklar üzerine oldu. Binaenaleyh, Oıtodoks Bul· bir kiba.l'lığı haizdir. Türk-
ve alimlerin iddialarını tas· 

cPomaklar Yunan hal· garlar kadar Bulgardırlar, lere gösterdikleri hürmet ve dik etmektedir. Ç_ünkü, 
kınca gayri malftm insanlar fakat yalnız dinleri değiş· muhabbetin aynini Yunan- Türkler, Osmanlı padişahları 
değildir; çünkü garbi Trak· miştir. Esasen bu din farkı hlara da ~(isterirler. Evle- zamanında istilA ve ~aptet-
yanın hudutlarına yakın yer- da gün geçtikçe kalkmakta rine tesadüfen miBRfir olan· tikleri Balkan şehir, ka&aba 
leri işgal eden Bul~ar ekal- imi~! )ara kendi usulleri ve.çhile ve köylerinden hiç birisinin 
liyetJerindendirler. Bulgar şiiveninin .son id- kuzu kızartmaaı ve cKaça· ismini değiştirmezlerdi. Bu 

cPomaklarm hayat mev- diası, şayanı dikkat bir iti· mak• denilen darı E"kme~i cihet1e, pomakların Bulga-
cudiyeti diy6bilirim ki Bal- raftır; çiinkü BnJgar idaresi ikram ederler. Bu iki gıda riıtanda Osmanlı Türklerin-
kanların en mühim ve pü· yarım asırdanberi Pomakları ve süt mamulatı Pomakla- den evvel oldukları ve tabia-
rüzlü bir meselesini teşkil din degiştirmektedir, Son beş rın en ba•lı gıdalarını teş• tile Bulgarlardan da evvel 
etmektedir. Hatta o kadar on senede ise bu icbar tet- kil eder. Buğday ekme~i mevc\lt oldukları kendili-
ki, bugün 25 sene evvelki lıiş derectısini bnlmnştnr! yemezler Te başka yemek ğinden sabit olmaktadır. 
Balkanlar hayat l"e gHabını cHalbnki Pomaklar Tiirk hilmez)er, belki bilirler, fa- cPomak köylerinin iıim-
Pomaklardan ba~ka yaşayan ıriiverrilıleriuin de ispat et· kat kullanmazlar. leri, Şahin, Knzluca, ~inik 

bir IlaJkan ekalliyeti yoktur. tikleri •eçhile, Bulgaristan& "Pomak kadınları Türkler oTa, Demircik gibi ieimler-
cPomaklar hakkında ma- Bulgarlardan evvel gelmiş gibi giyinirler. Erkeklerden den mürekkeptir. Çalap iımi 

but Bulgar muharriri Şiş- eski bir Turani unsurdur. bazıları, siyah şalvar, beyaz ise, bugün Türkiye dil inkı· 
kof 'on resmi cJJa Bulgarie> Bunların eski ismi Akriyon· getr giyerler ve başların" lAbın 1 a cAllah> mukabili 
gazetesinin 2, 3, 4 ağustos dur ve fizyonomi itibarile beyaı mendil 11ararlar. kabul edilen en öz bir Türk 

solan Keçecilerde Lile ıine 
ması ittisalindeki rHıımak için mut-

' laka yanınızda Tevfik Paşa 
PROF1LAN Hamamı 

na teşrif ediniz, lıerşeyiin 
takdirle avdet edeceksiniz. ı 

Tüplerinden bulunUurunuz, Heı eczanede bulun.ur. 

P. 659 Müsteciri: Ali Rıza 

Denizli muhterem halkına 
Fenni bir surette Sünnet yaptırmak isteyenler Nau· 

manm bayiliğine müracaat etmelidir. S&nnetliler iyi olun
caya kadar tedaviıi Dçretaizdir. Fakirler belediyenin _v~
i'i şehadetname &zerine iıtedikltıri saman bili llcret S&nnet 
edilirler. 

Bayilimi:ıde ozan vade ile dikiı makinalan yazı makinaıı, 
gıramofon ve bis~klet ehyen ıerait tah!3.nda ıabbr . 

Bil umum makıoa tamırab kabul edılır. 
Bayilimizde lTıMADI .MlLL t Tlrk sigorta firketi acenteli· 

ği de vardır. 
Her huıusta müracaat halkımızın menfaatı iktizaıındandır. 
DENıZL. belediye civarı Naumam Dikiş makinaları bayi 

Snnnetçi .Mehmet Nuti _ _ ... , . P. 596 

Balıkyaiı Yerine 
YAZ GÜNLERiNDE 

içeceğiniz en iyi kutvet, iıtiha ve ğençJik illçı 

Kilıa Lütfi'dir 
Her Eczanede Bulunur P. 610 

l
nnııınıı-ıınmııuıını•ımıın•ıı••11•mı111111HU111noo11111nıım 
Plyasadan40para fazlasına 

- Mübadil Bono'su alıyorum 
1 Mubadillerl Alc1anmayını:ıl. Bazı ıimıarlarla birtakım 

ıarrafların anlattığnı haber alıyoruz. Size bonoların11 

l için en ıon ne fiat verirlerse 40 .,-ra fazlaaına bana 
getiriniz, satın alırım. Benim fiatam peıinen piyasadan 

~40 para fazla olacakhr. 1 
f§ Bilumum mubadil ve pyrimübadil bonoları, hi11e 
llıenetleri tahvilit emllk alım ıatım itleri, tapuda, banka·ı 
elarda, devairde iıtıkip ve tntacile itii•I eden. 1 Mehmet Ali ve Rifat kardaşlar 
111 Müracaat eden zevata!her tllrlü teahillt g&ıtermek-§ 
i§tedirler. Telefon:3177 P. 600 § 
Ulllllllllllllll\lll\ll\UUlnııınıııınııllIDllillllllllllBllll1llll1UDDlllllllllll111WllllJlmmll1DllllllllllllDS5 

Türk 
Pazarı 

Hacı Süleymaı;ı 

Mahdumu 
1BRAH1M 

Hanımların 
N azarıdikkatine 

Mevsim do1ayısiyle Istan · 
bul Beyoğlunun yüksek 
terzilerine diktirmiş en son 
moda üzerine manto par-

desu ve roplarımız gelmiştir 
- Meraklı ve menfaatini is
tiyen hanımların kuma~ 

almadan ve terziye uğra-
madan evvel bir defa ma
ğazamıza uğramaları kafidiI' 

Adres: Odun pazarında 
kaatçı Nafiz Mustafa ya
nında No. 3 

P. 671 

. Hacı Süleyman mahdumu İbrahim 
Telefon: 3726 P. 602 

, 

... 
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Ruhlar Demiş --·-· - Baş tarafı yedinci sahifede -
Bu eserin ikmali ve tA.bı tarihte öleceğim.• 

i9İn çalışıyorum. Esasen, •*• 
kocamın ruhu ile maverayı Muharrir, bu miil 
Alemden birleşik bulunuyo- Aguetos ayı iptidalır 
ruz. O, eserini tamamlıya· yapmıştı. 
yacak marn.matı bana ver- Şimdi karilerimiz 
mektedir. Şimdi eser tamam· caklardır: 
!anmaktadır. Ben, kocamın 
fikirlerini Komonnigraf de
nilen aletle almaktayım. Bu 
alet, 9ok mühim bir keşiftir. 

c Eser bitmek üzeredir. 
Kooamın ruhu ve sair dost
larının ruhları, bana eserin 
hitamını ıe tabını müteakip 
benim de ruhumun arzdan 
maverayı aleme geçeceğini 

haber verdiler. 
cBinae~aleyh, kocamın 

eserinin matbn ilk nüshasını 
tuttuğum an, beııim de öl
düğüm an olacaktır. Ve 15 
Ağustos 1914 de bu eserin 
tabı bitecektir, ben de bu 

kelimesidir. 
.Pomaklar, Bulgarlarca 

da Türk addedilmi~ bir 
mevcudiyet degiJdi; çünkü 
Bulgar istiklal mücadele-

l6rind<', Bulgar çeteleri 
arasında tek bir pomak 
mevki almamıştı. Bulgar 
çeteleri, pomak köylerinden 
hiç bir yardım görmemi~ 

ve Bnlgar çeteleri, pomak 
larl\ da, Oamanh devri 
Türklerine yaptıkları meza 

- Genç, zengin ve 
logiliz duln, hakikate• 
Ağustos t a öldü müt 

Haber verelim ki h• 
Neden mi' diyoreuo 
Çok mahlm Te 9ok 

yük ihtimal dahilinde 
sebep ile. 

Yani .•. 
Genç Te güzel ın 

agustosun on beşindeP 
gönlünü bir gence k• 
mış ve... ölmemek i9iıı 
kocasının maverayı . 
den Komomonigraf aıetı 
dikte ettiği eReri neşi 
sarfınazıu etmiştir! 

limi tamamen yapmışl• 
Bugün Bulgar kooıi 

]arına karşı poma1'1 
vaziyeti aynidir, ve ~ 
bugün en büyük vab~d 
zulmü pomaklara tatbi• 
mektodirler. 

cPomakların hiç ıe" 
dikleri in&anlar Bulgari 
nefıet ettiklori miJlet, 
gar milletidir, 

c Bulgarların pomalı 
(Devamı 1 O ncu ıoY, 

Eyllll panayırını ziyaretden ıonra l ol bedeaıeninJB 

· Etem Ruhi'nin 
KAAT{:POST' ALr Depo ve meşherini 1 

ARTIS f : Ko~ekıiyonları. ,, 
Y ACLI BOYA : Çiçek, meyve, manıara, hay• 
IZMIR : Manzaraları 150 çeİit. • 
A.SARIA TIKA : Yoran, Sart, Efea, Bergama 
9 EYLÜL : Merasime ait. 
SULU BOYA : Tabii manzara. 
TEBRiK(: Bayram,iNifan,9J.DüğOn 
MEŞHUR TABLOLAR:: Resim modelleri. 
HAYVANAT~: .. Vahıiye~ve ehliye. 

Toptan ve perakende İZ MİR 

Bono almıvan mübadili 
nazarıdikkatine: ~ 
istihkak ıalıibi olupta muamelesini tekemm61 et~ 

.-ekiletten henüz bonolan gelmiyenler için Ankarad• ·bl 
aıiz bu işler lberinde takibatta bulunacağından bu tJ' 
badillerin evraklan ile birlikte bir an evvel aıtı~.,,~ 
keadi menfeatları iktizasındandır. Bu meyanda 111 
gayri mübadil bonoıu almak ve ıatmak iıtlyen dl ti 
rimin de bir defa yazıbanemize teşrif ttmelerioi 
e '1iz. 

\.dre• lzmirde Kemeraltı hacı Huan otelinde 
60 namarad Oavit Telefon 3903 

o lZMlR 
D 

~ Ankara Palas 
A. SABIK 
R ASKERi OTELi 

D laıire Gitleceklere 

A Size en temiz en kibar en IDkı ve bet 

türlü Konforu havi 

S BU OTELt 
I Tavsiye ederiz Tam merkezi vaziyettedif• 
C Orada umduğunuz rahatı bulabilirsinİI· 
A Fiatlar emsaline nisbetle çok ucuzdur. dl 
K lzmir Kemeralta hükiimet konağı karfıflll 

Telefon No. 3438 P. 668 



9 IZMIR POSTASI 

PARASIZ ELBIS E VE ŞAPKA M:1~!c~~ s~eli • 
~hterem halkımızın uzun ıenelerdeoberi mileaseaeme karşı gösterdiği rağbet ve te· lımirde en ferahli, temiı •• 
~ ,~ıyeaiade ıon sistem makineler ile tamamen asri bir bile girmiş bulunan fabri· ucuz otel MaDİıa otelidir. Bir 
d •uymetli müıterilerioe karşı ıırf bir minnettarlık borcunu ödemek ve bu hizme· e t k d 1 h k defa misafir kalan daima mOı· 
et anı zamanında yapma Oıünceıi e er eıi sevindirecek pek mühim bir kararını teriıi olacaktır. 
llıekle bahtiyarım. Yukarıda yazıldığı gibi herkese parasız elbise ve şapka temin 
ktir. Şöyleki: Fiatlar 25. 25, ~O kuruıtut. 

tiınn d k Adres; Keçecilerde LAie ıi · 
z eki 9 Eylül büyllk urtuluı bayramında berkesin temiz bir kıyafetle bu k d p 

1111 iıtirak edebılmesi için yalnız [bir ay] devam etmek ıartiyle eski,renkıiı ve bu :~:!;~!@;!!:.. 8;,eıın •· · 
662 

kt•pkalarınızı arzu ettiğiniz renk ve ıekilde yeniıioden daha cazip ve mükemmel bi Evla,. t)ık 
• 0Yaıak ve ayni z•manda bu hizmetine karıı ıizlerden beş para emek almamak 
!le bu ay emirlerinize terkedilen fabrikamız yeni bir teıkilitla ortaya atılmakta· fstı•yenlere 
lt. •uretle kadın, erkek, çocuk elbise ve t•pkalarını tanınamıyacak bir halde 
tbren mli11esem her ıene l:>ugünde yaptıgı cemileyi yine tekrarlamıı ve" buıuretle Biri dört, diieri altı ya· 

•t borcunu ödemeğe çalıımıştir. Binaenaleyh bu fırsatı kaçırmak .. iıtemiyen ıında iki erkek evlidım var· 
•reın halkımızdan yalnız bir ricamız varsa o da bu giyeceklerini vaktiyle gt.tirip dır. Anneleri ölmOştür. 
llıtkbuz mukabilinde fabrikamıza teslim etmeleridir. Bu çocuklarımı evlitlık ola-

16 EYLÔL 1934 

-
Karşıyak Lü s·nema ve 

iy trosu 
12 Eylvl Çarş mbadan 11itibaren 

Herkes ta1 afındau se,·ilip beğ·enileçek olau 

Sa e va 1 
Frans1zça sözlü ve ~arkılı filimi muhterem müşteri 

lerine tektim eder. 

Jak Kate1en, Luseyen Baru 
Aynca: 

i3ebek Rüyası Fant zi bir kısmlık filimi 

Dnüya bavadislori 

lzmir-Kemeraltı, Birinci Mıbçılar sokağı 8 numarada rak vermek istiyorum. Seanslarımız: Cuma ve Pezar 15, 17, 19, 21 
BUYUK ISTANBUL BOYA VE iSTiM FA BRIKASI Kabul edenler; İzmir Pos· Diğer günler 19. 21 

I>. 648 S A H 1 8 1 1 H S A N tası kutusu 242 numaraya Duhuliye 25 Kuruştur 
mektup versinler· 692 Mevki 30 " 

llunı um taşra gazete ha yile- ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııuııııııınıııııınııuınnııııınınııııııııııııııınıııuwnıııuıwıııuıııııııııııE - •• - .-. • 

lle: ~ HiLAL MOBiL YE VE ~ (YENi) Hurufat do umhanesı 
. . ~·. '"'. ........ ' 

/ ~eı ıenedenlteri muamele yapmakta olduğum taıra ~ S.ANDALYB imal~thanesi 1 ~r1WR~• 
kllıın gördükleri suhulet ve sür'at ve mllkemmeliyet· ~ ibı. " •• 

'd nıemnun knBıkJarıaı haber alarak bizimle alış veriş E Şekercilerde Numara 26 Döktüğü hurufatın gerek sağlnmhk ve gerek zarafet iti-
01e11 ıe.vatın telgraf ve mektuplarını Son posta matba- = E . barile Avrupadan gelen hurufota faikiyeti lzmir ve mülha-

lQ münasibctimiz dolayııile isteklerini yapamiyaca· ~ 0 eyı cins fırınlanmış gürgen- katı ve taşra matbaalarımızın müteaddit tecrübelerile sabit 
't cevapsız bırakmııtık. Bu kerre 7 Ağustoı 934 ta- ~ den muhtelif çe§itlerde mobilye olmuş yegine Türk mücsseıesidiı. Taşra ıiparışları izami 
btt İtibaren Son posta matbaa1ı bizimle alikasını kat = ve sandalyelerimiz metanet, zarafet 1 dikkatle yapılır ve sür'atle gönderilir. 
d lllunduğundan bu gibi mahzur kalmamıştır. ;;;; itibarile gayet mükemmel~~olarak !E Adres: Murabıt çarşısı numara 25 lzmir . P. 620 
.•ıı böyle matboalarile muameleleri olmiyan taşra = İmal edilmektedir. 1 e • 

laden bizimle ahı veriş etmek arzu eden zevatJn ~ Toptan ve perakende sipariş SARDA Elb se oyahanansı 
l il doğruya mües!lesmize müracaatlar• mercudur. == kabul eder. İ • 11 

~tlefon: htanbul (20370) latanbul Ankara caddesinde = fiatlar ehvendir. P.546 = ZmlrJD e eyİ boyahanesidir 
r, 48· I Umum ta ıra gazete ve Mecmualar Bayii llllUUIIDIIlllillllllınDlliDllilllfillilUUlfflillillfillllllllJllllllllllODHllHlfilllınnıınnllmllHllllllllllllllllllllllllll;;; 42 ıeoelik tecrQbe ve ameliyat ile nihayet Avrupa· 

1\. Zeki d : 3 P . 69 7 nın en büyük boyahanelerinde sekiz sene tahsil gürüp 

Sıtmadan 
KURTULUNUZ 

Lutfi 
Kinin 

Kom primelerini 
Alınız 

Markaya 

Dikkat 
P: 629 

IAnkara'da 
~ . Halk iş idarehanesi 
0lıs ııokta::n karsısında dairei mahsusa 

' Telefon: 2037 
~,t '~•: bilumum vekaletlerle ıurayıdevlet, kazanç ve 
~leri temyiı komisyonları, gümrilk ve inhiaarlar ve 
. •rtferile mahkemei temyiz ve sair devairi resmiye 

,!'~ede iÖrlllecek her hangi bir iti olan veya ileride 
'-t,ktlerini kolayca ve ucuzca takip ve intaç ettirmek 

~ıiA.• da: senelerden beri bu itle metgul olan ve 
-, teıkilita malik bulunan (HALK iŞ iDARE HA· 
~ 'ermelidirler. 

'' Bahar ,.hadetnameler almı~ olan boyabenemiz mutaba11uı 
99 muhterem müşterileri için teminattır. 

Yaz sıcağında 5 ·damla hakiki Bahar kolonyası tal:>ii 

bah .r koku ve serinliğini yafatmağa kifidir 

25 kuruıluk "cep:§İşeıi bile vardır. 
Yalnız ( Ferit) isim· ve etiketine dikkat etmelidir. 

Talk Parfüme • Kokulu Talk 
-- Ferit --

Yaz sıcağından dolayı sivilce, kızartı, yanık. pişik, 
ter kokusu ve yağı derhal izale eder. 

isiliğin yegane ilacıdır 

Merkez depo: S. Ferit Şifa eczanesidir 
P. 506 

Bihiınuın tesi8at,ııniz asri Ye ıniha11 ikidir. 
Temizlenmiş boyanm1ş ve ütülenmiş elbiseler, derin 

bir ihti1asla ve son siste m mnkin~ier ile fenni şekilde 
yap11maktadır.1 

Muhterem müşterilerimizi isbfııde ettirmek maksadı
mız yaz için ayrıca tenzilat yapacağımızı da bildiririz . 

.AI>R~JS Sa)'(la boyahanesi Sanıan iskelesi 

1 Telefon şirketi km:şıs1ndaı N o. 2 t P. 988 
----~~e:--.--ı 

Hatu ·y~ camii karşı~ında 
Tilkilik liiçki yurdu Zehra 

Hasan M He sesesi 
Talebe kaydına devam etmektedir: 

Hiç dikiş bilmiycn hanımlara bir senede biçki ve dildş 
mük:emmtlen öğretiliyor biraz dikiş bilen ve makas öğren
mek ist~yeo ~anımlera pek az cıeaarifle ve ehven şeraitle 
6 ayda makas ve dikiş derslelcri öğretiliyor. K ydolmak b~ 
teyenlerin bir an evvel müracaat etmeleri. 

Geçen ıene yurdumuzdan 30 hanım muvaffakiyctle diplo
ma ve şehadetnaaıe almıştır. Muhtacimu venet olınlard n 
ücret alınmaz. 

Yurdun atelyesiode cehaz takımları işlenir ve sıparış ka· 
bul ediliyor. ipekli dikiş :ve kabartma karyola takımları sa
tıhyaor her gün 9 dan 14 e kadar müracaat kabul ediliyor. 

Güzellik 
P. 683 

Aydın demiryolu umum mtl 
dülüğünden: · b·e emtia komOıyonculuğu, yazı ve terctıme ve buna 

'-i ılntnum işler yazıhanemizce yapılır. 
ı.ıtıe bilhassa dikkat edilmesi rica olunur. Olivierve şüre 
(1 iDARE HANEMiZ, 

Bristol battı • t · 18 9.34. tarihinden 31 · l 2 
ıs ıyene 934 tarihhıc kadar Söke. Söke 

PENTUSKER vapuru 20 Ey HANIMEFENDi ; bir gün gi- Kemeri ve Moralıdan lzmire 
cabeden işlere garanti göıterir. ) P. 678 kası Limitet fôlde Bristol ve Avanmouth·a diniz Keçecilere, taşınacak burçağin beher to· 

il - -- - --- v APUR ACENT ASI Tahliye için beklenilen vapurlar Baıın11ı yaptırın siz de Minik nundan 375 kuruş ücret alına• 
I_ m ktep kı• tap)&rl · · · TRE berbere eaktır. il. e Cendelihan Bırıncı Kordon l\JTINO vapuru 8 EylOl S k t ~·b~!:::.:i~F..i.~:5i~~~:o ~it ı . .. .. . k k" açınızı parlatınız ıvır ınız .• 

1~ •p arı dabıl oldugu halde butnn ılk me tep ı· Tel. 2443 Anvera Hull veLondradaa lül l"'l Üç katla yeni bına bekler bir 

''tı!~aıiştir. ~u kitapların lzmir v~ • mülha~at!ıı~a Limanımızdan hamule ala· GRODNO Vapuru Eylül Size başka güzellik ve:ec:~ gün de siıi 
•ııı1 akkı munhas.ıren kütüpbanelerımı:ıe. verılmışlır. ek olan vapurlar. ·h · d A H il bu ondüle BJkın işte hanımlar giriyor 

t•aıam almak ı&teyenlerın mtlessesemııe mi1rac&· L d h 81 ayetın e nvers, u ve K kt' . 'kil d ' ·1 dt'ıı· oa ra attı aşınızı çe ırıp manı r yap· ız 
iki · Londradan. tırıoız Ayni usul alt katta erkekleri 
~ ilci beyler sokağında Kemeraltınde TRENTINO vapuru 15 Ey- Not·. vürut tarı'hlerı· Ç'll . l k 1 . kil ttı 

No. da Yavuz Kütüphanesi Mektepli kOtliphanefıİ. l<ilde Londra ve Hull e ve 
1 erı. c e erı, 1 arı r~nı; S 

1 
h .. genç !apar 

l · · 1 · ü · · onumuz er yuze eşsız gll• 
P. 685 YUVONNE vapuru 25 Ey- vapura ' D ısım erı ıerın Sıtlu beyin elinde cilt boş ,. bt• • . değişikliklerden mes'uliyet renge bürünür zelıık kalar .. 

~ l v f b •k J lül Londra ve Lıth· e . . . . . Q yagı 8 ll a arJDID RODNO 68 T ev· kabul edılmez. P. 531 YtızQ,ıl\ı şımdıkın~en bın k&t Keçeciler 3 katlı 122 numa-
'l d• • G vapuru · · guıel g6rünür rah yeni binada diplomalı 

'th l'l 1kkat1ne: velde Lo~dra ve Hull e Buruıukluk yok olur, saçları- Minik Kadın Berberi 
•ııernizdeT'yerli~ mamulatından her boyda Avrupa Lıverpool hattı Operatör nız boyamr, Şemsettin Sıtkı 

'" daha ,.dayanıklı örülmüş ot yağ torbalarımız BULGARIAN va~uru 13 Dr. Q_,vdet Mustafa Herkes sizi cennetten çıkmış Adresine dikkat edioiı;. 
,· F'iyatlarımıı Lıl torbalardan daha ucuzdur. Arzu Eylülde doğru Liverpol ve bir büri saııır. k 
~.~~1 ıınesioi ticarethanemizde görebilirler satıı şera · Glugovv ·a Askeri merkez ba.tane.i Glizellik kadın için bir servet- .~adın kokusunu, kadın rt· 

I
"' •.t cröıterilir. GITY Of Lancester vapuru Operatörü. tir şüphesiz, mıuı ve kadın tırnak cilasını 
,~ • her rün CSğleden sonra ~ d 

\ol •rde Keten çarıı No. 2 Karaoölan zadeler 27 Eylül Liverpool ve Glas- Koşun hazinemizden hiese ahu magazamız an arayınız. 
' • ikinci Beyler So. No. 78 h · r. 660 "'•tbaneıi P. 682 govv·a m1e1 . epinız. 



SAYFA to IZlllR POSTASI 16 EYLUL 1 

il Malt ve Ticari Haberler 
OZOM incir 

Quval Fi. Satıcı Alıcı 20 Elleme 6,25-7,25 Rahamin F. 
246 Muhtelif 10,50-14,75 Esnaf B. M. Firmalar 33 » 7 1. Şinasi 

54 » 9,50-15 Hacı S. M. M. ı~irma 149 Muhtelif 4,50-6 P. v Sabah 
106 » 11-19 ç. M . .A.li » 150 Elleme 7 Sıtkı Şükrl 

82 » l2,75-14,li0 Kaptan z. » 334 Muhtelif 5,75-7,50 Bilal Zade 
18 » 13-15 F. ve M.- » 75 » 6,37,5-11 B. Sohami 
13 ~ 12,25-14 Palambo » 339 Pa~~aı 5, 75 Ramiz 

D. Hububat 
Muiz Aşer 
Cevahirci z. 
Ş. Remzi 
M. Firmalar 

)) 

ş. Hemzi 

Afyon . 
Diin borsada. 4: 77 kilo Afyon muauıe]est 

muştur. Bn afyonun morfi.n derecesi orıd 
Derecesinin fiatı 66 kurustur, satıcısı k 
Türk oğlu İbralıim, ve yin~ bin kilo afyoıı. 
losu 888 kuruştan .Albayrak ticaı·ethanesi 
fından satılmı~tu. alıcısı uyuşturucu nutddd 

inhisar idaresidir. 
30 Alaşehir 12,50 İstiklal » 10 Elleme 6 A. Naci 
20 Muhtelif 13,50-14 ç. Tarauto » 44 Muhtelif 5,50, 7 Ssbze Ko. 

K. Kazım 
M. Firmalar Türk Ekalliyeti 

86 Manisa 13,25-14 Bağcılar B. » 151 » 5, 10-12,20 1. Barki 
6 K. Pa~a 14,25 H. ı\lalof D. Arditi 119 » l>,25-875 • 

360 Muhtelif 12, 7 5-15,2.5 ş. Bencuya M. Firma 
45 » 11,25-14 S. Nuri » 

169 » 11, 7 lS-18 Kuşakçı z. » 
110 l> 12.75-17.50 R. Kohen » 

46 » 12-15,50 M. Nuri )> 

10 ~ 14 Rençper F. Gomel 

467 Uşak 4,17,5 
200 Ton 4,25 

7 » 14 K. Talat namın 39 Yerli 3,25 
4 ,, 14,75 Tahsin Şipahi Z. 95 » 3,25 

20 » 13,75 M. Kibar Akosıuan 40 )> 3,25 

Buiday 
Gülmezzade 

Ziraat Bank 

Arua 
Gülmezrade 
.M. Hilmi 

)) 

15 » 14-14:,l'JO N. A. H. K. Kazım 200 3,31,25 Lütfi Sabri 
Hasan Nazmi 
İnkişaf 

79 » 11,50-14,50 K. O. Zade 1. Ta1:1t 500 2,31,25 
24: » 12-17,7 5 Rusçuklu Z. )> 9 3,37,5 
7 5 » 13, 25 Fesçi Z. Paji 1 Vagon 3,37 ,5 

144 » 15,50-16 Mazhar Muhtelif 49 3,37 ,5 

12 » 13,50 İnkişaf A.lyoti 362 3,25 
25 )> 9,50-14,25 E. Remzi Muhtif 44 3,25 

9 ~ 12,25 H. Hüsnü Tlifonidis 1000 3,25 
62 » 19 H. Cevdet Siileymano 1419 3,~5 

6 » 15 E. Nusret D. Arditi 
3 >> 13,50 S. Bakkal \ye V kosınan 

241 » 10,50-16,50 Portakül Z. M.Firma 100 
45 » 11,50-14,50 Üınit » 6 

ı 00 » 17 ,25-17, 7 5 An talyah S. Koopera 

4,75 
4:, 7 ö 

(( 

(( 

Ar. Lafon 
Yahya Kerim 
Gülmez Z. 
Yağcı Z. 

Burçak 
İnki~af 
M. Hilıni 

Melez 

)) 

» 

Hacı S·M. 
Alyoti 

1Jmit F. 
Beytullah 
H. Besim 

Topçu oğlu 

-Baştaırafı ı-;ekiziııci sahifede-
BnJgaıJ.gı hakkındftki iddi- cadan başka hiç bi~ 
al!\rı yalnıı liMan mesolcsi hilmiyen 100,000 . ~i 
biraz su g<>türür; çüukü Türklüğü nasıl kabılı 
pomaklar Slav esasıııdan df'ği1~e, pomakJann ~· i 

' ı··zt" b" ·l e kahih Türkçe ve Yunanca ile uht.• .0) ec 
muhtelit bir lisana malik· değıJ<lır. Ji 

•Pomaklar isJ!inı tirler. Fakat Jisan, milliyet r 
çok sıkı morbutturltı · 

tayini osasında hiç bir vakıt pomak k<>yün<le 10 
bir vesika teşkil etmez. Ve camie tesadüf her 
ay11i zamanda pomakJar 
Bulgarca konuşmazlar; Ji 
&anları Silav esaıundan YO 

m ii uıkiindii r. 
c Pomaklar, dinç "8 

vetli bir ırk teşkil ed 
cc Türkçe, Yunanca ile karı· ki>y Jeri nde 90· 11 O ) ' 

ihtiyarlar pek çoktur• Artür La· şıktır. <liritte f>ı~ih Yunan-

lstanbul şilt fina 
Fener, Beşiktaşı 1-2 yeJI 

(( 

(( 

Alyoti 
(( 

- Baııarafı 3 üncü sahifede - vurarak geçirdiler ve dl 
Sığdan ve soldan hücumlar bir kazandılar. 

yapıyorlar. iki tarafan enerjiıi lki takım hakkand• 

Baji 
(( 

de semere vermiyor. cek mukayeseli bükü~ t 
Oyun bu ıekilde ııfıra sıfır Jilerin lehindedir. Bet•" 

Albert beraberlikle bitti. kendilerinden beklene1' 
Albert Türkiye birinciliği müsaba· gösterememişlerdir. 

kalarında lstanbulu temsil Oyuna Fenerlilerin il' 
edeceği ıçın mükemmelen ile başlandı. Beıiktatll 

104 » 13-17 S. Koo. M. Firma 29 3,~0 Yağctzade Haci S. M. hazırlıklı olduğu söylenen akını kolaylıkla kestifet· 
116 » 11,50-17,50 Nişli Z. » Betiktaıın, niıbeten idmansız cü dakikada FenerlilJ 
384 » 11, 7 5-13,87 ,5 Saraç z. » Pamuk olan Fenere rlizğirla beraber nın ayağile dört uıetr 

25 )) 11,50-15 Ali Riza )) 9 Prese 38 M. Nuri Pamuk M. oynadığı halde birinci devre gol kaçırdılar. ol 
6n 1,.ı r.::o 1... Akt Z H d 110 Ü 3 l B 1 d B h Al k' zayıf kalması Fenerlilerin Altıncı dakikada S .a 

., )) ~,o - o ıal' ~. ocaza e çüncü a cıza o o or azra 1 llmidlai kuvetlendirmişti. güzel atlatışlarJa snrd8•r 
45 » 10,50-12,50 Beşikçi Z. » 7 Birinci 38 }J. Nusret Ş. Sanayi Beıiktaılılar bu panik . fena bir vuruşla afut' 

187 » 12, 7 5-14 M. Hilmi 1. Talat 7 ~ 38 Lütfü Sabri » ten 20 nci dakikadan sonra Fenerin tazyiki ( oP 1. 
27 » 14: Mikalef Fesçizade ııyrılabildilcr. Maamafih Fe- dakikaya kadar neti~' 

7 » 13,50 L. Sabri E. Suplıi Kumdarı nerin !laha ağır bastığı ve vam elti. 14 üncü ~ 
22 » 14-14,50 }~. Ceınil 1). Arditi zaman zaman faikiyetini bir Feyzinin ıebebiyet fit 

t Ş f L. Recyo 
10 5,50 H. Avni Topçuoğlu tazyik halinde getirdiği gö· serbest vuruşu Cef• ı 

8 Manisa 13 . e ik 1 F k tfl 125 5,62,5 Besikç.iza< e » rlllüyor. 32 nci dakikada sağ- bir vuruşla i re 1,, 
12 » 13, 7 5 1, Bar ki Paji 25 5 50 B ' · k · d dan Stıleymanı J ortaladıgw ı to Fikretin kafasını bil aı , e~ı çıza o » v-
25 Muhtelif 14,50-15,50 R. Talat L. Recyo pa yakalıyan Namık güzel bir güzel bir plise ile 

71 )) 10,50-16 Müftüzade M. Firma Kendir tohumu ıutla Fenerin ikinci golünü ağlarına takıldı. ' 
6 Alaşehir 12,50 İnkişaf Alazraki 5 /) lsak Barkı Ahmet Hamdi yaptı Netekim Hakkı 43 ün· Beşiktaş ikinci def'i 

t 
cü dakikada güzel bir gol rinci dakikasından . i 

15 K. Paşa 11,75-17,50 L. smail M. Pirma çıkardı. Fenerliler bundan düştüğü tazyikin teı•'t• 
336 Nuhtelif 10,50-16,50 H. Ali Z. » Nohut 1onraki müddeti topu avuta ideta paniğe düırrı:: ' 

150 » 12,25-14 ~1. Arditi » 14 5,50 M. Hilmi AJyoti Yu•• zme Bı•rı•ncı·ıı•kıot 
386 » 12,50-15,l')O N. ve ı~. >) 1 va.gon5,50 Hasan Nazmi » lJ 

42 )> 12,62,5-18,50 .Ayvazoğlu » 50 ~,50 Liitfi Sabri » ı•k 1 
249 » 11,50-14 Jakinyon » 26 5 ,50 İstiklal » S 3 Üncülük 1, ikinci ı il 

35 » 10-13.50 H. Nazmi n 108 5 lSO Emin Nusret » Puvan hesabiyle üçünciİ 
7 Kasaba 15-16 Konfordis Alazraki ' , 7 leblebilik 6,50 Yağcızade A. Rasih -Ba~ıarafı 3 ilncü sahijede- puvanla ikici,· Bund• 

20 » 14 Abolafya Ja,ji o 4:0,000 kilo 5,62,5 B. Baymon B. Alazrakı den Raı•m üçüncü. lımir 42 puvanla Oç 
4: Muhtelif 11,50 H. İbrahim J. K. 4x200 bayrak lstanbulun d 

37 
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D • C b O H .1 ırma puvan 54-1 l> 8,50·14 Akosman K. K3zım eri Suat ı at rhan alı ta· .,ı• 
K 

· Ç'k l kımı 11,33 birinci, Kocaeli Ankara 5 puv• 
65 » 1a, llS,50 Reşat » 6000 adet oğlak birinci 35 urı ı ure namına 'k' . B d .. - .. olmuştur 

ı ıocı an ırma uçuncu. · b•" 
9 » 1 7 Akosman Siileymano 1250 » » ikinci 23 )) » 1500 metre ıerbeıt: htan- Atlama uılls• 1 

18 K. Paşa 13,50-15 Çolakoğlu Nebi Z. ~13 » Y> ıskarta 17,50 » » buldao Safran birinci 23 29 ·2 trampl~n atlayıod• 
13 » 13.50-15 Muhtar Z. M. Firma ~~ yeni Türkiye rekoru. Bandır· dan Fahri 92 1 ıo P0 

' d M h 'k' . 1 . ' 
133 Muhtelif 13,75 A. Nazmi K. Kazım 95 » 13-14,25 İ. Roditi M. Firma mda •Enk e ~eüt 1

0•ncı, zmır- rioci Izaıirden RaııJll 
H . O en rem uç ne . I•t• 

15 » 14,2~-15,25 Kadri z. M. Firma 102 )> 11-17. orasanı . )> 100 x 200 bayrak: Kocada· Hammlardan • 1 
5 » 13,50 L. Ahmet 1. 'f alat 6 » 13,25-13, 7 5 Akhisar B. ~'esçi Z. dan Ismail Yusuf Hadar takı· matmazel Nefe bir•

0
'.,. 

100 » 13-150 ş. Franko M. Firma 35 » 13, 7 5 Kadıoğlu 1. Talat mı birinci 5,58 2 lstanbul ikin· eliden Muzaffer b•:~' / 
13 » 11 F. Z . .Azmi F. Z. A. 199 » 10-20,50 Menemenli H. M. Fir ci lzmir nçnncü. Kuleden atl•

6
111
3

'po' 
11ıı..T d' H z YOzme muıabakalarının pu- buldan Behcet 

» 14 Yemi~çi z. D. A.rditi 8 » 13 25 ..L~e ım oca · . . d · • J' ~ ' van vazıyeh ıu ur: rıncı. ,, 
· 32 K. Pa~a 13,75-14,25 B. Sohami » 23 » 8-13,75 Bilal Z. S. Trifonidis Iıtanbul 115 ile Türkiye Bu müsabaka!•~ 

25 Muhtelif 12-12, 7 5 Şerbetçi z. Ş. Remzi 147 » 13,62,5-13, 7 5 Kohen B. '> yl\zme birinciıi, Kacaeli 87 bul birinciliii kas 
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