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bya Ş iiunu: 

"' 111 lllont - Beatar 
~ tl11dlel dağ otomo 

~k'•ılırı cenubi F ran
~ i Avinyoa f ehria-
' •tltdı ve bitti Fran 
~ *'.l111an otomobilleri 

.,., heyecan içinde 
' bi . ••. • . h llDClilfl mu a-
=iJorlardı. iki ta· 
~ Jllk bir aubiyet 

•11 ba yan yana 
la •011a bir dakika 

\ ~lınan otomobili-
~'1•1,••I olmaıtur. 

llllaaız ıalip oto· 
t._ lll11vaıalat Anın· 

Plt ediyor. 

Miden intilikı 
•••••• 

felaketinden sonra bir de miden 
felaketi baş gösterdi 

Bu felaket ingiltere'dedir 
tıkam•kta bulundupadaa t8ıı 
liıiye ~ ameliyeıl ı&çleımiıtir 
Alevlerin etrafa iatiıar etmek
te olduğu görlllmektedir. Tah- Papa'lık makamı da mtlatakil hir hükümetmiı gibi politika 
liıiyeciler, bala maden içinde ile meıguldilr ve Milletler Cemiyetinde izi bulundurmakta• 
kalmıı olan ameleyi diri ola- dır. R"ımimizde Papa'aın murahhası Mooıinyor Gaapar; lı· 
rak bulacaklarını limit et- viçre btlkdmeti erkiniyle ve Avusturya Baıvekili M. Şu· 
mektedirler. Feliket kurban· ıing'le {en ıoldaki ıöılilklü) Cenevre'de bit arada 16rllltl· 
larınıa takriben ylz kadar ol- yor; 
dağa ıayleniyor. lnf ilik oka• ~·VVVVVV'VV'V''"•~'"VVW"""'"""'""'W"""'"""",...,...,.. 

dar ıiddetli olmuıturki, ıar- ı t b ı K {' 
ıınh o havaliden çok uzak o- s an u onıeransı 
lan mesafelerden iticlilmiıtir. 

Londra 22 (A.A) - Saat 
13 Grelfor madeni kazazede
lerine yardım etmek ıayri ka
bil olmakta devam ediyor. 
Madene inen bazı kurtarıcılar 

Beynelmilel Parlementolar 
Konferansı Toulanıyor 

g~zla boiulmuı veya yan ölü lıtanbul, 22 (A.A) - Şeb- ranııaa iıtirlk .. edecek olaa 
bır hal~~ çıkanlm~ıla~d!'. Kur- rimizde toplanacak olan otu- j~pon hey'eti reui Marıi Ha
t~rma 111 ç?~ tehlikelıdır. Ç&n· znncu beynelmilel parlemen· cı Sotlka ıerefine bir ziyafet 

Kaztbede bir maden ocağı kı ~na geçıtın patlama neti- tolar koaferanııaa iıtirik e• V6rmiıtir. Ayni konferanA 
Lonclra 22 (A.A) - Bu 1& landa endiıe edilmektedir. Ma ceaınd~ yıkılan t•v:n yıkılma) · decok murabbaı heyetlerden gitmekte olaa Romanya Mec· 

ball fiddetll bir iafillk vukaa denia içine inmit olaa bir kaç mkaagat ekvtamd etmAJe tel veiayfıo 0 bir kıamı dllo ve buıüa gel- liıi meb'aua reiai M. Save&• 
ld.•. . b.ld' . l Gk pa ma a ır. ev er ı· b b h S ı.. ' -•-ı-ı• ııını ı ırmıı o an eı tabliuyeci ill ve &imek lnre lunhtı 1 &rtll kt dl mitlerdir. Geride kalan bey- no u ıa • o.,,a 1a ı-.-.-

ort madeniadea 16 DAf ile kla•-•-- halde yakan ..,.karıl• u el d • ab• .. , g 1 mde e ~· etler de varın ıehrimize gel· tir. Burada bir ıla kalacakbr. bet •itr yanlı k 1 ı t llWUI v- •• en e u aaa aı aa US ' , • • • 
5 maden ameluinfn ~: •.:: mılard1r. lofillk yOallndea kalan olmadıtı zannedilmek- miı balaaacaldardır. Af 

d .. 1• 1 _,._ baılıca kalerin tavanının bir tedir Kazazedelerin ıa"'•ı Parlemeatolar koaferanıının YOD 
caıın aa 111 ve ıa 11D o ar.. ı • '· h k k • hh • · A 

çıkmıya 11nıvaffak olmutlardır. takım ak1&mı çatlamıı ve ye- belli değildir. Fakat ylz kiti 11 u i: aıyu~. •1 ive ıçtıma~ Tı•caret• 
Heniz medeain içinde bulua· rindea kurtulmaı oldatundan kadar olmalar1adan ••elit• mabteht emnıyet ve tabdlctı 1 
makta olan 160 amele bak- mlitemadiyen ç6kerek yolu ediliyor. tealibat, mllatemleke ve iktiaa- Cenevre 22 ( A.A ) - Af-

Fransa 
Yugoslavya 
Ranbaillet 22 ( A • A ) -

M. Bartu Reiılcumbaran riya· 
ıetind.: toplanan nazırlar mec· 
liılade beynelmilel vaziyet 
hakkında mal6mat ve izahat 
vermiıtir. Mecliı Yaıoalavya I 
kıralı Alekıandr1n Fran -
aayı ziyareti mllnaıebetiyle 

Moda 
Kıra ilçesi 

/'vvvvvvv...-..... ~ di ye mali komiıyonları yarın yon ticaretiae ait me.'eleleri 

Şeref faaliyete geçecek bu suretle ~nz~kkere. etmekçt~ olan b~-
f fil .f • ııncı omısyon ın mllmeuı-

K -koa erau ea vızı eııne ı· . d' 1 • t' M ·ı lı UPBSI ını ın emıı ır. umaı ey 
baılamıı olacakt~r.. . gayri me,ru ticaretin miktan-

Konferanı hey etı umumıye: aını ekailmemit olmaıından 
ai ilk toplantııını Pazarteiı t~e•allf etmittir. Mumaileyh 
ı&nil saat 15 de yapacaktır. Çinde batlıat zeriyab fyapal-

lçtimaı koaıey reisi açacak, madığı cihetle Çinin kokala 
BDy&k Millet Meliai reisi Ki- imal edemiyeceğini .aylemıl 
aım paıa hazretleri Tilrkiyr. ve Çine Avrupadan ıelmiı 
aamına bir nutuk irat buyu- kokainlerin müteaddit defalar 
racaklardır. musaC:ere edilmiı olduj'lllıu 

K f · · b& oıunu batırlatmııtır.Mumaileyh Çinin ?8 er~n• reısı ' kendi topraklarına ithal ecli· 
teıkıl ettıkten ıonra, çahıma· len kok · li dd 

aın ve emıa ma e· 
Y arıı komiseri ve deniscilik larına baıhyacaktır. ler yhüaden her mWettea &İ· 
h eıi reisi Muhlia Rim J._, Sofya, 22 {A.A) - Kıral lı- 7ade ıikiyette buluamaja 

C
ey n. ki Ş f kVGJ taabul parlementolar lloafe· bakladır. 
uma gua 6re upaıı ~ ........ -vvv.... """'""'""'"""""" 

yarıılarının galibi Avukat Muı- Dünya Şiiunu : 
lafa Miinlr beye ait Sllllnprpi· ~ 
ıi 1erdll
meai Sup 

. Reımi~i görd&ğiln&ı Ame- hi beyle 
rıkah ıınema yıldızlarından 
Mile Konıt.nı Benaet; Holi· ya~ıı ko : 
vut'un en iyi ve en ıık giyi- m 1 • e r 1 

nen kadını sayılıyor. 811 aüzel Mubliı Ri 
artiıt halen Pariı'te bulunu· za Beyin 
yor ve gariptir ki Pariı'in fotoğraf · 
btltlln Moda aalonlarıaı ziya· larıaı eli· 

GAZETEMiZ 

12 
SAHiFEDiR 

mize çok 
geç gel· 
meleri ıe Şeref kupasını km:anan 
b e b i l e yanı birinciıi Suphi B. 

d&nk& nlıhamıza yetiıtireme 
miıtik. Bu iki zatın fototra • 
flarıaı bugOa neırediyoraz. 

••• 
Mısır tayyareleri 

Mar1ilya 22 <·"'·A) _ Oıa Avutarya'da. Saltanata avdet cereya~ı ~ldı, yllrtldD. Tahba 
tayyareden mllrekkep olAD- yeılae namıedı Otto namıaa Preu Oıea e her tarafta bir 
Mııır askeri hava filoıu 11-15 KraRI 411

1 
udamevl•

1
11 yapBılıylodr. kL 

1 
na 

de Filoraaıa a mltewecclhea eı m e yana e e iye relıl Stuıiç'la 28 t•ı• al 
llar1Uradaa ta•ılaamlfbr. m~ Preaı'e 11b11dlyıt uaedltl ılrtllmektedlr. 
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Hafız Paşa Türk Bayraiını 
Kendi Eliyle Dikmişti 

Piyade kuvvetleri -
kanlı bir boğu,ma için· ı
de çalkalanırken top· j 
çu da ateşe iştirak et
mit ve harp sahnesi 
cehennemi bir manza-... 
ra almıştı. 

Fakat işte üç saat
tenberi mU.sbet biç bir 
İf gör üf ememişti. ileri 
atılan Türk dliverleri; 
düşman ateşi ile kar
şılanıyor ve bir adım 
atmak ka':>H oJ ı ıyoı
du. 

Hafız p şa sinirlen
mişti. Düşman dediğin 

ne kahpe şey oluyor· 
du ki Türklerin kar-
şısında böyıe mukave 
met gösterebiliyordu? Ali Suavi merhum 

Türk hücumuna mukavemet ğa baıladı. Ttırk ordusu bn-
mi edilirdi?. cuma kalkmıfh. · 

Piştar kumandanı ilk ham- Tabur ağaları, bölük ağa· 
leden ıonra geriye çekiJmif, ları, millizimler ;~yalan kılıç, 
harekitı bizzat idare ediyor· askerin önllndeq idiler. Türk 
du. Bu!unduğu yer muharebe a1keri ölüme göğüs geriyor, 
... şehitlerinLDzerJerinden atlıya 

rak arslanlar gibi hücum edi· 
yordu. Bu hficuma mukaveme-
tin imkinı yoktu. , 

Hafız paıa ile yaveri önde, 
avcıya yayılmıı iki alay geri
de, düşman tabyuının sağ 
cenahınA muvasalat ettiler. 

Baskın o kadar şiddetli ol· 
ıDUftu ki düşmana firardan 
baıka çare kalmamışta. Tab· 
yanın kenarına kadar sokulan 
askerler siperlere atladılar. 

Osmanoj namiyl~ maruf Onlar kaçamıyan dütmın 
Osman paşa kuvvetlerini süngüden g . çirir-

aafının hemen ytız metre ka· lerken Hafız Paıa yaverinin 
dar gerisinde idi. elinden alay sancağını kapta. 

Hafız paıa ilerledi. iki ala· Tek batına ilerliyerek tabya
yı yeniden emri altına alarak nın tümsek bir noktasına çık
kılıncını çekti. Askerin önlin tı. Bir besmele çektikten son
den fırladı. Dütman tabyeai- ra sancağın direğini yere sap-
nin sağ cenabına doğru koı· ladı. 
mağa baıladı. Birinci alayın Tilrk bayrağı düıman tab· 
sancağını yaverine vermitti . yaıında dalgalanıyordu. 

• Yaver de kumandanı takip Bunu g6ren diğer alaylar 
ediyor ve alay sancağını dal- yerlerinde beklerler miydi? 
galandırarak ilerliyordu. Tabur kumandanlarının 

Bu hali g&ren asker coıtu. - Durun evlitl•rım! Sab-
- Allah, Allah redin ar1lanl1rım!. Emir gelJ 
Sesleri yeri, göfü ıar1ma- m~di 

~ınıııııııııKara Korsanunnıınıı 
~ 
!Kara Ali'nin Harikulide 
~ Maceralarından Bir Safha 

l:ZMIR POSTASI 24 !YLUL I~ 

Bu sütunlarda her glln: 
--------~~~----~--------------

150 sene evvelki hayat 
Trakya 
Toplantısı 
Edirne 22 (A.A) - d' 

ıaat 8 de açılacağı bil 
Trakya valileri içtim••. o,~ 
müfettiıi lbrahim TAiı 
riyasetinde l Iktisat v~ 
tarafından gönderilen 
dar zevatın da haıır b 
ğu bu toplantıda tbrahillO 
li beyin bir nutku ile ,ça 

a.ilmll' Bu toplantıyı Edirne, 
kale, Kırklareli, Tekird~f 
liyetleriyle yüksek 1 

meclisi izisından [Furt• 
Murat bey ve her vali ti• 
likte gelen nafia ıerlll 
diıi ve ziraat, baytar '' 
arif mildürleri teşkil et~ -· 
dir. Bu toplantıda umulll 

fettiılik baımDtaviri ~ 
ve emniyet mfiıaviri 
bey de bulunmakta idi· ~ 
vali kendi viliyetinio • 
iktisadiye ve siyaıetial• 
buliaasını yapmııtır. 

ikinci toplantı öğlede• 
ra saat ikiye bırakıhnlttıf' -••• Köprüyü tanıyabildiniz mi? Dikkat ediniz, sene dayanıyor? 
Saniyi ta kendi.ıidir. Görilnen ağaçhk; kaldırılan iki taraflı 

Evet .. lzmirin Kemer köprüıü.. mezarlardır. 
Hamdolıun ki eıslif bu :köprüyü inşa et- Yarın bu sntunlarda yine 150 ıenelik Proğramı 

miıtir. Şimdi hangi betonarme köprü 150 başka bir reıim bulacaksınız. Ankara, 22 ((A.A) .,.,. 
senelik sanayi proğralll•"' 
re işlettirilecek madealel 
kında tetkikatta bal 
üzere Pr. granik mad~ 

---------
Diye P yalvarış J arı, takım ça- Yen 1 Bir Uçuş Mavi 

•uıJarının da 
- Böyle günde durulur mu. Gömlekliler 

bizi anamız ne güne doğurdu 

Cevabiyle hamle edişleri 

görülecek bir manzaraydı. 

Tekmil fırka ayığa kalk· 
mış 

- Allah, Allah 

Nidasiyle hücuma geçmişti. 

Ôğleyinden Oç saat sonra ilk 
zafer kazanılmış, toplar sus· 

muş, düşman kaçmış, Türk 

dosunun pi1tar1 Sırp arazisine 

dahil olmuştu. 

Ertesi gün Ahmet Eyyüp 

Dublen 22 (A.A) - Mavi k" ' 
.. 1 kJ'I f k . t' mum müdürü Be ır 

goaı e ı er ır ası rıyase ıoe .. . .. . 
1 

/. 
ceneral Odofinin yerine, m ak Saşmufettış mubendı . 

· · · l lah Hüsrev, Altınara111• ~ 
Ronın gelmışbr. Serbest r· d .. H d" B 1 0 JV' 
landa hükumeti sabık icra ko hüruk ta 

1
d ecykelr ydaı·rr~ V' 

't . . . M K b" 1 are e e e e er 
mı eıı reısı . O'grav ır ~- d b 1 k M eli•' 
tik ırlanda fırkası reisi, Ce· ra an aş •.yara ar bd 
neral Odüfinin istifatı fırka dar mubtelıf yerlerde 
nın diğer izilarına olan ihti• caklardır. 
laftan ileri gelmiştir diyor. CeiAI 881 

Dublin 22 (A. A) - Mavi _ 1~ 
gömlekliler reislJğinden istifa Ankara, 22 (A.A) t11f 
eden. M .. Aduffioin yerine Vekili Mab?1ut Celil ~ 
Cranın kaım olmuştur. Eski ref..tkahndakı zevat 0 
baıvekil Coıgrave müttehit sabahleyin ıa t yedide 
ırlaoda denilen fırkanın reis bille Zonguldaktan b'G 
olmuıtur. M. Duffynin istifasıi etmişlerdir. Vekil bey 

paşa kolordusu · Hafız Poşa 1 ngiliz tayyarecisi M. Alan nın sebebi kendisile fukanın de' de Bolu hey' etiyle 
fırkası yine pi~tar olmak üze- Kobham; lngiltere - Hindist~n diğer azaları arasında bilhassa muş ve bir müddet de 

dü d t tevakkufsuz uçuşuna teşebbus uazi takllmlerinin tahsil ile cahamam'da tevakkuf '-" re- şman or usunun ecem· . . y I · b ~,.. 

Ü
' Ah 1 D b , v etmıştır. a cız tayyaresı 0 • şimali lrlandaya kar•ı takibe- akıam saat 21 de A• 

m ga ı o an er end e dog ı s td b k bı"r tay- . v • • . . zu ur a yo a aş a dılecek hattı hareket hakkın- avdet etmıılır. 
r~ ılerlıyordu. Burada Sırplar Y~!e ile uçuşa devam hakkını da zuhur etmiş olan ihtilaf J J 
Tımok nehrinin sağ sahiline baız olacaktır. lardır. SDBDYO 
muvazi şekilde gayet güzel Lo~dAr•,1• 22K (Ah. A) -t Tay- Mu trlada- Jıaz~rlık BaJODU 

yarecı ao op amı:ı ayya- o 
ve müdafaası pek mükeoımel resine uçarken benzin dökecek Muğla 22 (A.A) - lintihap V 22 (A.A) / 
yerlere yerletmişlerdi. Türk olan tayyare Aston Klinton defterleri belediye ve hükô- A ~lrı~va,. d k' 'I p••,J 

·ı A 1 b- · B k d t d · 1 · d it - k prı a Hmın e 1 
.. 

5 
ordusunun burada müşkül va- ı e y es urı u s arasın a me aıre erın e a ı gun a- 1 b 1 ılı 

. . . • . tutuşarak yere düşmüş, pilot dar kaldıktan sonra askıdan onu y:rın 8 1 ıyac b•~ 
zıyete dn,mesı ıhbmah pek ile üç makinistin kömür haline indirilmiştir. Asılan deftere Kordon,Bennett müı• 
çoktu. gelmiş cesetleri tayyarenin göre Muğlada 7,500 kişi ioti iştirak etmiye kat'i 

- Devam edecek - ankazı altından çıkarılmışbr. baba iştirak edecektir. kabul edilmiştir. 

vl b" . d .b. ld K ' b b' . . d' v b" .. 1. At . b h b" i•1•
1 

sarı og ana ır ışaret yaptı e er gı ı o u ve. .. ı ar ır yerıne ıım ı agır ır SUKU mıye ne a tt ıçerı e' 
ve bu kart deniz kurdu kıza tavırla selamlamak arzusuna kaim olmuıtu. Herkes, hktti Yine bir çok ağ•• 
doğru ilerledi. kap1ld1. Fakat vaziyeti çabuk Elhablidor bile vaziyeti an- verdi: ~ 

Sarı ·oğlan, kadın yüzün· kavradı ve kendini topladı. cak seyrediyorlardı. Nihayet - Yüz bin altın, i 
den kanlı ve ya kansız ihti Yalnız gsnç kıza: ıükôtu Elhablidor bozdu ve: bin altın.. b' 
lif çıkmasına hiç bir valıit b - Nereden geliyorsunuz?. - Bu kız bana aittir. Ben - Pekili .. Bence b,ı 
raftar değild;.Onun noktai na Diye sordu. onu kur'a ile kazandım! de~i. ın iye dörtyüz bin aJtıo 

• zarınca, bir kadının korsan· Karakorsan bu sözleri söy· Kara korsan, vaziy - tini biç kıt verilir. Bukadar bİ~t 
lara hiç bir faydası olamaz· lerken genç kızı dikkatle tet- bozmadan ıouk bir eda ile: da, sizin liçin mübiıD b• 

-~- --- --- - --- ----- - -- -------·-----
~-. r: -------~~---:.....- ----·-- --
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YAZAN : F. Şemıettin dı. Korsanlığa faydası olmi kik ediyordu. En ziyade na- - Hayır, bu genç kız biç demekt ir. ,Bu ~p'1•Y1 il-' 

Fakat hi11esine dllıt&ğO Genç kı%, kara korsanı gö- yacak birşey için tabii müca ıarıdikkatini celp eden alhn kimıeye ait değildir; şimdilik elde etmek bence 111 

haydudun .. çirkin ve kork~nç rilnce, sebebinı bilemediği dele de minisız idi! bunun· oir zencirle boynuna aıılmıı hepimizin eairidh ! dedi. dür! 
surabnı ~o~ünce, 6lllmle ka~- halde, ve bir korsan olduğu· çOn genç kıza ' doğru gider· olan haç idi; çünkü bu haçta Bu söyleyiş öyle bir söyle Fıkir 
şılaımıı gıbı haykırarak gemı- nu lgiirmeaine 111ğmen kolla· ken kafi miktarda küfredi- bir taç resmi vardı. yişti ki itiraz kabul etmiye tarın heman kısmı •~; 
nin kamar~ kısımlarına kaç- rıaı uıatarak kara kor1ana yordu. Yalnız genç kı Genç kız , Karakorıanın ceği tamamen beJli idi., Ka mi~acıoa çok uygun g~ll 
mak isted~ ve haydutlar da doğru koıtu za yaklaıhğı vakit, ço~ haça dikkatle baktığını gördü rakoraan sözüne devam ede- Öyle deği miya!.. ti· 
ön.Dnil kestiler. d K Diğer koraanların bakııla· gü,zel olduğunu anlamakta geç ve ibtiyarsız bir halde elini rek: miş bir servet demek , 

k 
Fakat :am d~n j('8 •k ara rına, hareketlerine hiç 'hem· kalmadı. Ve genç kızı Kara göğsil ürerine götürdü, baçı Arkadaılar, dedi , bir oakta tahv;J mümk80' ' 

or1~an gldrü..° ~ ara 1_ orsan, miyet vermeden kara ko11ana korsanın yanına getirdi. saklamak isterken teklifim var. den yapmamalı idi? 
m• um 0 ugu uzere, •OrHn· •tt• B Ik" d k k G k .. 1 b' 1 B" k b" d b 1 k 1 ° 
1 .. ö ı ek llzere iken ı• ı. e ı e genç ız, ara enç ız; ag ar u ·~· c: - Kalyonun bir yolcusuyum, ır ço ağız ır en: in a bn oraan arı 
ara soz s y em k S M · • • • Ef d" "" h • · S" 1 S 1 D' b k k b .. le 

b h Ad" . .. mü•tii. Uzaktan 011anı anta arıa gemıs•nın - en ı, ~mer amdınne merhamet edi11iz bana ... Dedi. - oy~. . öy e.. ıye a- ıe asasına oy. 1ıı 
u a ıseyı gor v i . dd . . y h k v b . h" d' . ı .. d . S M ı• ., fakat dikkatle takip ediyordu re ıı a etmıth· a ut aı a ııgıoırım; enı ımaye e ınız. Kara korsan genç kıza hiç gır ı. gırerse, anta ar ; 

mes'eJenin aldığı tekil llzerine korsanda diğerlerine niıpetle Dedi. bir şey söylemedi, fakat dik· - Tasadüf ve tali bizim larından balta bir k::tl' 
hidiseye yakından vaz'Jyet deha baıka bir hal g6rmüıtü Karakorsan, genç ve güzel katla bakmakta devam etti. elimize hiç bir zarar ve ziyan sın bir köşesinde 

/ 
etmek lüzumunu bi11edince Maamafib bu son zannında kızın bu ahenktar sesle yaptığı Bütün korsanlarda susmuş görmeden yeni ve gOzel bir çekilebilir bile!.. yıfl-
kııtn bulunduğu yere relmiıdi. aldanmamııb. kara ko11an rica karııunda kendini ltayıp lardı. Bir an evelki gürültü kalyon düıtlrdü. Siz bu ge - D~vaoıı 
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-evkuf istas- Vur 
l'on müdürü Abalıya 

8 -"' :----_. Telefon .,. .. ~~lık . ·11::. t ~ . 
. 1diril" ~ grevı ı <tıll e 1ınış şirk c ti t.:~~rı-""'11!:::..~ 
1 u-,J 0•~ova 22 (A.A) - Har- mütema-

;. fb'~ •il bildirildiğine göre diyen u-

' 

IZMIR POST ASI 

Parlemantolar Ko1lferansnula 

Komisyonlar mesai
lerine başladılar 

1 ~~ dt1a bir müddet evvel tev- mui tele· 
V~ı~· 'clilllliı olan Manculi is- fo~ ~öşk · 
oJo~ 0•u nıOdürO Sovyet taba· lerını kal
·- ft il Sablinıki Rus konso· dırmakln 

bi ... il llıı nı&kerrer tetebbüsle· Nmeşgku~ ... 
e •r . .- r .. hl. ete ım 

ÇtP". •ınıen henliz ta ıye M 1 k- hh N 8 
d•i1 i llle11ıı1tir Mndnr ihtilattan- ba~~~~aki ve lkiçetmelik'teki Mura asım1z azım ey: 

· . ..t llleııed'I • t• J A J iktı"' lı ı m•ı •r.. . . köşkleri de kaıdırm•• •. M 'd k. K •t•• asyon arın t•ol d eylüldenberı kendıııne Kendisine sorarsanız kim ısır a 1 a Pi u 

24 EYLUL 19 4 

• 
--· 1 -- 1 

Hariciye 
·-·-· Türkiye ile Yunanistanı Tem

sil Ediyor 
lstanbul, 23 (Telgraf) - temsil ettiğini ve bun~an do· 

Hariciye V ~kilimiz Tevfik layı çok :mesrur ol~ugun~ ve 
Rüıtn bey, Atina ajansına lkhsadi müzakerelerın ne~ıce• 
beyanatta bulunarak; Cenev· !erinden llmitvar oldugunu 
rede Türkiye ile Yunaoiıtanı ıöylemjştir. 

i ı••., ~ •·ıı•a r.~mek olduğu gi~i bitir kaç bin dereden •u ge- LiiO-vı Lehinde Söz Söyledi 
rOIİıb" ~el~ı~ınden ıebe~•.•Z tirmeğe kalkar. Beri taraft ~ 'Balkan gu·· reşlerı· 

e -1 Qfiyetını protesto ıçın da Santraline bozuk bir da- lstanbul, 23 ( Telgraf ) - lagili~. muralıba11 uzun M:· 
1:~ ~ Rrevi ilin ettiği anlııı- kika kontrol makin .. ı koya· Parlementolar k~nf~ranaında ;'.:ti.a~::,~aN~~ı~ulb::.u·kapi· •• • 

uı11ı 'p ·---- .. _... r•k menfaatini halk• •ırarda komisyonlar me~aı1er•0~ b•ı- mı1syonıarın ıağ,. ıehinde üçüncü Balkan gures şampıyo-
.,e • görür. ladılar. Hukukı lromııyonda söz ıöyledi. Neticede meı'e· o,;; ~ t Bunu geçelim, fakat telefon M11ırdaki kapitülisy~nlaranla- oin mü~aker~si. batka bir 085108 4 f. teşrinde başlanacak 

di· ~ a,. '120S avya köıkleri işinde biraz durarak rın lliğ•• mevzoubahıs oldu. güne talık edıldı. lıtanbul 
23 

( Husu•i ) _ edeceklerdir. Müsabakalar için 

'~ t\lr J söyliyelim ki: R B Üçüncü Balkan güreş şampi- Maksim ve Fransız tiyatrola-
io ~ a 1 Bu memlekette elektrik tir- Tevfik üştü ey yoliaaı için günler takar~ür rından biri inti~ap ed~l~cek 

Ofyaya gidecek keti canının iıt•diiiine ııık etmiı ve güreşçilerimiz ıd- ve ayrılacak bınanın ıçınde 
e• ;I S.ıy, 23 (A.A) - Yugos- verir, istemediğine vermez • mantarına bıılamıılardır . Bu maç gününe kadar baıı tadi· 

~ıttıl' 'Iİt' luralının 21. Eylülde Tel~fon !irketi botbehot Bir Fransız iktisat gazetesıne mDaabakalar 4, 5, 6 Teşrini ıaı yapı~acaktır ... 
ı..- "- 'Y• yapacağı zıyaret mü· umumı mükaleme vemubavere ) d evvelde yapılacakbr. Şampıyonalara ıştırak ede-

~:b•tile fHkalide inzibat köşklerini kaldırır. Sonra da beyanatta bu Un U Bu ıeneki müsabakalara cek Türk takınıı~ın .. hami 
ıı., lrJe .. ı alı.ımaktadır. Yu· şirketlerin komserleri, müra- 1 b 1 23 ( t 1 f ) _ n~bi ıcrmıyedarların ıerma• Romenler, Yuioalavlar, Yu- kuavctle çıkabilmeaı ıçın tcş-
:~t · .. d .. ·· k ) · i' · d sıan u e gra •· 'b' B J k'J•t · d'd •gul olmak-

"" ~ıu Ya emnıyet mu uru ya- ıp en ve s ıresı var ır. C d b 1 Ha iciye yelerini TOrkiyde lnafia itle· nanhlar gelecegı gı ı u gar· ı a şım ı en me,.. 
pr ~, ld • R. d . b t kk il enevre e u unan r l . . k t d 

) _, J ~ı. oıı bet memur o ugu ıca e erız; u eşe ü er k'I' . T f'k Rü tü bey. rine yatırabileceklerini, bu lar da tam takıma ışhra a ır. r ~, b f 1 k 1.. - • 1 f' l .d. I ? ve ı ımız av ı ş ııı•"~:.t· . ugün Soyaya ge ece - sa·· y .. us ~ la~malye akmı ı~ er. bir Fransız iktisat gazetesine hususta Türkiyenin her tnrlnl 1 v ı • h 1 
allf "':• .otun iŞ .~rı Da IDCI • eserı mı• vaki olan beyanabnda; kazanç yardımınıu temin edil mit bu- sve ç e ı 1 

1,,-', - 4 • • • .., dır? Goıüyoruz kı halkın h • .. d • en ec lundug· unu ıöylemiıtir 1 
il f · l'k . arını arıce gon ermıy • · d" ~ ~. men aatıne mete ı bıle ver· _. -• 

vıbı.1 ~lbdey~ dikleri yoktur. Tahdı·dı· 1 M. Maksimos Tecrinievvelin üçünde An-Ab'., it Pekili, bu gidişin sonu ne y 
r _, •• •• ı• 

.... I~ ruvazoru olacak? Yetmez mi artık bu Teslihat Atinada karaya ge ıyor 
0 Jı- ,. botbebot hareket ve yetm.,.z 

_ı V'.,.. v· Olseıı<lc.le denize mi artık bu K • htanbul 23 ( telgraf ) - Ankara, 23 ( Telgraf } - ziyafeti verecek ayoi akşam 
J. Vur b ı ? OmlSYODU Cenevredc abulunm•kta olan Isveç Veliabtı Pıenı Güstav Gazi Hazretleri tarafandan di•'/ · ı· ·] ı· a 

8 ıya · · f ) MM k ld A k k d 
b"I l ınc ırı t 1 .. - - ıstanbul 23 ( Telgra - Yunan buiciyc nazırı a • 3 Teşrinievve e n araya kabul edilecek ve Çan uya a 0

'dra 23 (A.A) - Avus- Tahdidi teslihat komisyonu. simos Atinaya dönmtiıtür. gelecektir. Veliaht Ankara bir kabul resmi yapılacaktır. 
t '

1
Y.• bahriyesi tarafandan E nranı· kuvvete müracaatın men'i ile • Palasa mi~a_fir edilecek ve Veliaht Karaköyden otomo · 

ti ,,; ,·p, ı:. A k f A k d k ün kalacaktır. d 1 · 1.;. 'lf edilmit olan Sidnay • • mütecavize karşı tedbirler n ara • zmır n. ara a 1 ı g. kT bille Borsaya ora nn zmıre 
l~f ' \jı ~~örü V aiıendde denize ah VJ e'f l alınması esaslarını göıütlD, V ~lıa~tın :erpfıne ~:~;:tl~~İ gidecek ve Halep yolile dö 

1 ~f. ~tilıniıtir. Bu gemi 159 Dün öğled t: n sonra C. H. karar verme .. k ilzre. müz.ak.ere TeJfeonU A~kar:mekulübüşrıade bir öğle aecektir. 
"~ ,, uzunluğundad1r. Ve fırkilsında, f.rka reisi Avni başka hır gunc talak edıldı. Ankara 23 ( telgraf ) -

e 
0 
1'~ \!, tonilatoluktur. Avustu· Doğ n beyin iştirakile bir Ankara lzmir telefonu iki 

b'ol' ''-' koıniseri M. Stanley bu içtima aktedilmiş ve Ergani Bonolar aya kadar bitmit olacaktır. öld ren k. ? 
ım. 'I ~~ \~•i.betle söylediği nutukta istikraz tahvillerinin sabş iş- y I da y1-1. 1<8elecektir~ Muhaberenin birinci kinunda ~l 'tlırk· · .. ü -ı U tü a nıı < 1 h ıd· 

(le lıı . . •: lerı gor şu m ş r. b 1 23 ( T 1 f ) - açalma11 mu tem~ ır. L. db • u«unu o·· ıdu·· ren ,4 f \ t•lız bahriyesinin sulbun ~ - • Islan ~ ' • . e gn. . ın ergın çoc x; 

f ~' ,~'fııa olduğunu pekala bili lsoanyada Beynelmılel Selanık sergısıode Bandat'ta adam henu··z anlaşılamadı 0 ~ ~l. Fakat kendi müdafa- açılan p.avyonumuz fazla em· 5 

·-·-
,~ı biızat kendi :vesaitimizle Tehlike lik satışa çıkarılmasını karar- Bir Irak 'rayyaresi Nevyorlc, 23 (A.A) - Ci Hauptmanın karası koc sı · ı, •lmek ozmindeyiz . taıtırdığından bonolar yakın· ld 
~-- Madrit 2 ( A.A ) Reisi- da yükıelecektir. Dü~ti.\ banıumul bir şöbreti olan el nın masum ? . uğ~nu ve .~r-

1 b 1 d h lstanbul, 23 (Telgraf) - yazısı mütehassısı M. Aıborne k
1 
add~~·. v.ebşerıkı tFı~et~en şup · 1 la cumhur ugün spanya a te - • . 

1 
en ıgını eyan e mış ır. 

) / f ... Venizelos likc halini ilin .. etmiş.ti.r. Bu Parlementolar Bağdatta bır Irak tayyaresı küçük Lindbergin kurları mail -."\.VVV'-""'"~-~ .... VVVVV'-'V'.W 

,01~1. (ı· . . kararname bugunden ıtıbaren makinesi bozularak dnımDt ve için doktor Kondononun m~- R a'ııın 
·" ·; :t.ll'ı<le hareket ettı tatbik olunacaktır. Konferansı içindek beı kiti ölmOıtnr. zakereler esnasında aldıgı us,, . 
~~ ~\ııı, 23 (AA) - M. Ve· .. - • mektuplan Hauptmanın yaz· J 

.b•,, liıı'·· dün .. ·bah muhalefet Tayfun faciası Bugi\ıı Resmen Açılıyor M. Ruzvelt Bir m•ı. o~duğunu kat'i olarak söy• 1 

~'tile örüştükten sonra ( AA ) · 0 lstanbvl, 23 (Telgraf) - lemışhr. ilk Teşebbüsü 
b t'ı fır:asının parlemento Tokyo 23 . - a- Parlementolar konferansı ya- Beyanname Fakat doktor Kon_don va~-- --· ·----

·ai•? ' ı. \~il t l d b 1 muı biliye nezareti tayfundan 1661 an (bugün) yıldız salonunda 1 - d ı /~ ., ı_ op antaıın a u un k" . • ..ld" ... ü 5414 k. r k tiyle Bronks meıar ıgın a go CeaevrP, 23 ( A.A ) - M. ıs ~-"••- üzer'ı Gı'r"ıde hare- ışının o ugun_ ve . . . ı- resmen açılacaktır. Neşredece .. t" v - J ı müstearını s 

' 

- • 1 d - b ld ru• ugu OD nam Lı'tvı"nofun ve dolayı iyle ovr· ei . . şinın yara ao ıgını ı ırmış· ... H 

;~i '-, 
111

'1hr. tir. 562 kişi kayıptı.ı. o•• ıçu••ıer Haytpark. 23 (A.A) - Re· taşıyan adbama d ... ~uptmj:nn~: yet Ru11yanın W.illetler cemiye· 
i'...""11 isicümhar M. Ruzvelt yakında pek az enıe ıgını tindeki ilk teşebbüsü k dınlar 

_ /. r ., N. • bir beyanname neırederek müzmin denecek derecede lehine olmuştur. M. Litvioof ıeoi,:ıj ray'. rare sı.n .. e. ·"· .ıası ızamnamesı halka vaziyeti bildirecektir. öksüıüklü bir adam olduğu umumi hey'ete göodudiği bir 
fJ .l Ihti,\7 aea Göre Tadil Mali mahafil M. Rur.veltin bu halbuki Haupmanda böyle l:ir mektupta kadınların tabiiyeti 

b ·r fJ Bııgiin Halk Gnııuduı gdiliyor resi!e ile para ve ~ü~çe bak· b, ( mevcut olmadığ• nı söyle·lmu•avatına dair Montavideo 
bl? llalk giinii fiyetleri: 40 . 30 

20 kuruştur. lstanbul, 23 {Telgraf) - kındaki düıüncelerını ~e söy· mittir· konferanaında cenubi Amerika 1 

O- Franoıca ıözlü v_e l";'kı}ı Yeni Ölçüler nizamnamesi ih· liyeceğini bildirmektedır· Diğer taraftın Almaoyaya memleketlerinin aklellikleri oı Senenin en büyuk fllmı 'd k d H t 
A AR tiyaca göre tadil edilecektir. • gittiği ve gı er en e aup • mukavelenin birinci komisyona "t TIN ARIY AN KIZL Bu husul!• yeni bir nizamna- Asurıler ve manın evinde ~·~lunan per~- bavaleaini iılemektedir. 

1 · me hazırlanmıştır. J •ıt ları bir paket .ıçm~e ~ır~.k~ıgı M. Litvinof mektubunda ~lnvaffakiyetle devanı ec ıy~)r. . . . .. - 0g1 re iddia edilen Fışenın oksuruk- k d 1 hukukunu bütün 
L l 2 111 h . ldızı ve 200 revü artıstının ıştı · I ld • ö le a ın arın 
~~il. ~!h~;,::e;:k:;lar içinda meydana getirilen bu ran Londr~ 23 {~;Al - _M. Eden I~ bir a~ım • ugu s y • dünyada tahdit eden hususatı 
~i .. ~chimmhının refikaları Asurile ıo lngılız Guyanında n1lm.e~tedır . b 1 kt lan turih ctmektedirki, kadının '1uJEorMiiMaiıE.zL. MÜZiK, BEDll DANSLAR, MUHTE- 'r ' l t' ·ı esi proı'esi Pazar· Vıoıada a onma a o t 

"' V 23 ( AA ) - Iran yar eı ırı m . . • . n.dü .. M hayatını kazanması, umum LlF NUMARALAR arşova · ·• ü ü 'il ti c mıyetıne Ameııkan polıs mu ru · b' 
IJı,eten "MEKTEPLiLER E\.JLENI YOR" Şarkıh, Şehioşahı hazretler nin lsviç te••.ıg 0 mı e er e . J L ·pzige giderek Fi- hizmetlerde bulunması ve ır 

d'"•lı komed·ı. reden avdet etmekte olan tevdi edilecektir. Komıte yap· on~on:ıü ~ hakkında tahki· meslekte çalışmasıdır. 
1 • V t • t bkikattan ıonra hayvan ıeaın m h b .. ~ C refikalarile iki kerime en ar ıgı a • l I b k t yapması ve ayni zamanda Umumi eyet uroıu mcs•· 

.. lnı saatları : Her giln 15 • 17 • 19 • 2}' 15 uma şov adan geçmişler ve is- yeti~tirm~kle meşgu o •t ı·~ .:auptmenın doğeuğu Kemeuz leyi umumi bey eli o l 935 ruz· f~al•ri 13 le ilive sens, Perşembe gilnu 13 ve 15 tasyonda reisicumhurun bir ~abıle~e'.ın Gfly;,~a J~:~· .'u ıehrine gitmesi telırrafla bil· namuine kaymağı kararlaş· 
• llıektepliler ıeansı. P:701 • • • mümessili tarafınean selim· rılmuının muva fı1l dirilmiştir. tırmışlır. ~y~ye kadarOL~'oüı temın edılmıştır )anmışlardır. k~rarlaıtırmıştır. 
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Tii;k Mahsulleri f Şehir 
DışanPazarlardaÜziim~rimizl~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 

Ve Fransa'nın Bir Kararı... Su Şirketine Teklifimiz Elektrik 
Dııarı pazarlada son hafta· gelen malumata göre, Fransa • • • • • • Şı•.rk.etı~ •M• ·0~. d!:t 

~iaberıeri 

nın üzüm ve incir muameleleri hükümeti ticaret filosuna yar· H Jk f ... hakkında ahnan malumatı dım maksadile bazı emtianın a tan azla alınan 150,000 lira ile bir 
hulisa ediyoruz: gümrük resimlerine yüzde 4 (J • •) Ankara'd~ / 

(Gümriik ve taviz resmi 100 nisbetinde bir zam yap:llıştır. zmır tayyaresi S&tlD811Dm8SIDI İstiyoruz Elektrik ve tramvay ~ ~ 
kiloda 6.70 mark) H~zır mal Bu zamma tibi tutulan mad- •-..-------- müdürü M, Gormeza•• , 
üzüm 7 numara 30, 8 numara deler meyanında ihracatımızı lzmir Su Şirketinin muhtelif tariblerdel Diln Nafia Vekaletinden Nafia MOesse· k k 1 ... 1• 1 · h lk d 150 000 r f J J •ç güoe adar Aar- tt 
31, 9 numara 34, 10 numara alakadar edenlerin başlıcaları z~ır . a ın aa .. . ıra aza para a - seleri Komiıerliğintı gelen bir emirde, hu giderek Nafia Vekiiletiı. 
38, 11 numara 44 marktır. ıunlard1r: dıgı, şırket. heıabatı uzerınde yapıl.an tahki- noktalar10 tirkete teklifi bildirilmiş ; ko IC t t tk k tt 1 1 t ş k t 917 maıa girişecektir. LJ 

934 mahsulü :alivre fiatler: Hernevi canlı hayvanlar, 8 ve e ı a en an aşı mış 11
• ır e • miser Ali Bey derhal keyfiyeti şirkete teb· A" 

7 numara, 33, 8 numara 34, hayvan kılla11, itlenmemi• eneıinde verilen bir karar üzerine su Üc· Hğ eylemiştir. M. Goraıezhno'nun ~ 
y ti .. 19 k n . d t b kk ki . ş· k b J d seyahatı, şirket iılerile ·;I' 

9 numara 37, 10 numara 42, sünger, balak konserve tuzlu re eııoı uruı zerın en a a u • ıo~ ır et u para ar1 ia e edecektir. Aldı-d' .. b I h t 'f · k' b h maliane tramvay battı ' 
11 numara 47 marktır. ve füme, hayvan boynuz ve ırmege aş amış; er sene arı enın tet ı· ğımız ir abere naı.arao, halktan fazla alı- alakadardır. 

LONDRA: Avuıtralyanın ye kemikleri, hububat, salep, ki için yapılması mukarrer tetkikabn yaptı· nan 150.000 lira, ıehrin umumi bir itind ••••• -
ni ve eski mahsulü üzümlerine kuşyemi, taze meyveler, tü'ün, ılmaaına lüzum göstermemiştir. Bu suretle kullaoılaı:aktır. 
iyi talipler olmuı ve eski sigara, enfiye, kitre, keten, lzmir halkından ahnan 150,000 li anın iadesi Biz, bu paranın TRyyare Cemiyetine ter 
mallar ikinci elden alınabil- kendir, ıo:nak, küıpeler, pa iumgelmetedir. ki ıuretile necip Türk orduıuna bir ( hmir 
miıtir. Yeni mallara talep çavra ve antimuan. Bundan baıka şirket, her sene sonu he- tayyaresi ) nin hediye edilmesini daha lii 
gittikce artmakta, piyasa ha- § - Şehdmiz Ticaret ve aplarıada ziyaa ettiğini göatermek suretile zumlü görmekteyiz. Alakadar makamları• 
raret ke!betmektedir. Girit Sanayi Odauna gelen malu· 86 000 liralık hükumet hissesini vermemiştir. ve halkımızın bu husustaki fikirlerini mem· 

il Ü 
.. 1 · b Bu paranın da iadeai Jazımdır. nuniyetle sütunlarımıza gerı'r•cegv ı'z. 

ma arı zum er pıyasaya e· mata göre; Fransa gümrük • " ' 

nüz "gelmiştir. Bu itibarla tarifesinin 493 numaraaında Sumer bank Modern 
müstekar bir fiat yoktur. mukayyet evvelce beher kilo· 

iz mir [malları üzümlerin ve ıundan 1, 70 frank gümrük • • • • • 
bilhassa orta ve düşük dere- resmi alınan boyanmıı ve cili Satış Mağazası . Açıldı 1 
celerin fiatı artmıştır. lımir lanmış ada tavşanları derile· ~umer bank.. lzmır . sa~ış zmirde ve Bergamada iki 
Ozümlerine rağbet fazladır. rinin gümrük resmi 10 franga magazasıoın kuş.at re.smı d~n 

hapisaneler 

Hazine 
Davaları 

Bayındır Malmüdürlüğ'Ü~ 
Defterdarlağa yapılan bit oı 11 
racaaUa, hazine dival•tl

11 ~ 
avukatıızlık yüzünden ~ 
defa aleyhe netice ,,er 1ı, bildirmiş ve bir avukat t• 
nine müsaade iıtenmiıtit• 

Mahmut Esa 
LIV.ERPOL: ilk. ~irit mal ib~iğ ve evvelce gümrük res- ıa.ba~ saat 0 ? bırde ıc~a ~dıl hapİsane İDŞ8 ediliyor 

ları pıyasaya gelmışhr. Mallar mınden muaf tutulan tulum mışbr. Meraıım.~e .. Va~ı K~~ım Adliye vekaleti, lzmizin münavebe ile gezineceklerdir. Beyin konforan 
1 

iyi kalitedir. ~e fıat (C W T) veya açılmış haliude kıvırcık p~şa, ~a~ka mudurlerı, Turk- modern bir bapisane binasına Bundan bafka ağır mahkum· Çok saygıh meb'usuııı". 
de 48-65 şıho aras1ndadır. veya m&.1are astragan, terbiye ofıs mudur ve memurları ve olan kat'i ihtivacını nazarı iti· ların meşgul olaca1darı büyük V.ahmut Esat beyefeod~ 
Fazla faaliyet olmamışhr. Zira görmüş veya görmemiş, boyan· tücc~rla~ ha~ı~ bulunmu~tur. bara alarak .. bu husus için bir salon ve ayrıca mlinferit bugün saat 18,30 da f-1•

1 

alıcılar mübayaata başlamadan mış veya boyanmamış deniz ~ıs.af~rlere lımonatalar ıkra~ tetkikat yapılmasına lüzum koğuşlar ve odalar da bulu· evi salonunda inkılip der~ 
evvel piyasaya daha fazla mal lutre, kastor ve nütri derileri edıl~ııbr. ~umer bankın yenı göstermiştir. naca~br. ferine devam edeceklerdi' 
gelmesini beklemektedirler. beher kilosundan 10 frank açbgı eser1~ mu~affak olma· Şimdiki umumi hapisane· Yeni hapisanenin en büyük Bugünkü dersin me•" 

Izmir mahsulü üzüm fiatla resme tibi tutulmuştur. · 91nı temennı ederız. nin şehrin en işlek bir ye· bu5usiyeti mabkfiınların ve ( Türk ihtilalinde milli.Yet· 
rının y~ksek ol~cağını söyle· Kiiınes hayvanları : R • - • rinde ve bilhassa travay bat· mevkufların yerlerinin ayrılmış cilik pr~nsipleri ? dir. # 
mek~edı~'. Eldekı. mahsul az Ankara Türkofis Reisliğin· eV&DŞ m&Çl tı güzergihınna bulunması b~luoması olacaktır. Mahkfi· ' 
ol~u~u ıçıa ıevkıyatçılar az~· den şehrimiz Ticaret ve Sa- Cuma güaG Altınordu ve mahzurlu görülmüştür. Mev- mıyet giymemiı mevkufların amele kadınJI 
mı fıa~ elde edeb11ecek~erd1r. nayi Oduına gelen bir tahri· Altay takımlarımız aras1nda kufiarın jandarma nezaretin- mahkumlardan ayrı bulunması Her A lrnaın l--r, f'ıfll 
:~nı ?'absul Yunan uzüm- ratta; menşe ve mevridi Tnr bir revaaı maçı yapılacaktır. de, tramvay yolunu takiben bu suretle temin edilmiı ola- ' .' ~.ı • 

lerkın!n hatd\arhı dold~kkçaly~k kiye veya Irak olan kümes Büyük bir alaka uyandıran adliye binasına getirilmesi caktır. hdıyorhır d' 
se br ve a a a yu se mıye b 

1 
( k d v .. "I kt d. .,. • .. D" 1_ ıs ld' ş· d' k d ayvan arının tavu , horoz, panayır kupall maçından son· ogıu goru meme e 11. un aıııam saat ,I'' 

m~y:. 1.~. ım t~ye t a ar aD- bindi, kaz, güvercin ) Franıız ra revanı mahiyetini alan bu Bunları nazarı itibara alan N f• Peştemalcılarda Şeker ~-JJ 
ca ır 1 1 par ı sa iŞ o aıuı mandası albnda bulunan Su- 'k' . k l t' . vekalet, lzmiıin lhtiyacile mü· e ıse leriD tütün ticarethane••';· 
tur Bunların renkleri normal ı ıncı arıı aımanıa ne ıceıu t . b' h . b' k k l )of 

d 
~'ld" 

1 
• h 

1 
.. _ .. • riyeye ithali ve transit geçi· merakla beklenmektedır. enasıp ır apısane ınaıı Hanımı nasıl öldürdüler'~ çı an tütün adıo ame' fA egı "· zm11 ma su u uzum .

1 
•• 

1
.. h' k d ı n · .. .. d 5 10 b' b' J ·1 Jı• ,-

1 
• f' ti t d rı mesı ı anı a ıre a ar Suri- .. _ • yapı aı.ıısınt m nasıp goımuş Gerenlerde Urla'da bir ci· en u ır ır eri e . j)' 

erın ıa arının ar masın an F "k k . l l ] . t" E K · .. .,. d k · k.. · ı dolayı yeni Avusturalya mab· ye ranıız yu se . k~m~serliği < are ıcyet, ı ~r. ıaseo aranhna~ın uze· nayet olmuş; Nefiıe hanım e .. ere . semt~n sil u~etıll ,)İ 
sulüne alika uyanmış ve son tarafından .me~edılm,~t~ır: 1ı- Vilayet idare heyeti dün rınde, ~alebe çayı~ı c~varında isminde bir kadın Uda'h Ah l~l etmı~lerdar. V~k a ~.fi'' 
on gün içinde bu cinı üze· bu memnunıyetın ref ı ıçın li· öğleden ıonra içtima ederek temellen ahlmış bır bına taı met oğlu Recep tarafından hne yebıen bekçıler l• f 
rinden külliyetli muamele ol- ı zımgelen teıebbüıatta bulu· b 1 k t tk'k t- lağı mevcuttur. Mektep bina· tabanca kurıunife öldürülmüş· dan ayrılmıılardır. Ci••' 61' 
muştur. raulmuıtur. ~z~. ace e evra 1 e 1 e ıı olarak kullanılmak üzere tü kinlerinin ıöylediklerin' I~ 

Jııci r ınahsnlii ; Tashih : mış ar. vücude getirilen bina temel· ·Bu hususta adliyece ya ıl bu kad1n ameleler her ılı '' 
HAMBURG· (Gümrük ve A k Tü k f' R · 

1
.... ve 2 • 1188 numaralı kararile leri yeni bir plinla hapisane t hk'k t t' l . tphka'n böyle birbirlerine girP. rlet ~( . n ara r o ıs eıs ıgın· . a ı a ne ıce enmış; a ı- h lk h fe 

zav'ıt reımı' yüz kiloda 4 70 d h · · T' t S tasvip ve kabul edilmi•tir ıoşasında kullanılacaktar. Bu k t k I • .. d .1 semt a ını eyecana , en şc rımız ıcare ve a· ,.. • b 
1 

• • a evra ı zmıre gon erı · lermiş ,. 
mark) haz1r mal natureller nayi Odasına verilen maluma- Muafiyet : .u~us h ev~e ce bır pr~ıe ha· miştir. Katil lzmir Ağırceza Bu ğibi etrafın hoş gô'~,. 
13,5 marktır. ta göre Norveç Clearing iti· Ankara Türkofis Reisliğin· hn e. aıı: anar~k. ~dlıye ve mabkamesinde muhakeme diği hareketleri kadın •~o-

LONDRA: Yeni mahsule lifoamesine bağlı (A) listesi- den şehrimiz Ticaret ve Sa· kilebn: gonde~ı,mııt~r. . edilec~.ktir. mize yakıştıramıyoıuz doi'j)I 
iyi t~lep. ~ard11. Yeni mahsul nde 326 a hizasuıda gösteri- nayi Odasına gelen bir tahri- Vekalet: lzmır~e ınıa ed~· •. Vaz ıye.tten anl.aııldtğına .., oo •·~o---
üzerıne ıyı muameleler olmak- len (kesilmemiş yazı ve tabı ratta; zeytinyağlarımızın ibra- h"cek .hapısane bınasının • b~ · ~~re Nef,ıse hanım b11 müddet Kollej•Jı• 
:ıaclır. kiğıtları iki tarafı cilalanmış) cı için kullanılan demir veya r~k bır eıer ~lm~sını. temın IÇID Urla h Ahmet oğlu Re· 

* * * ibaresinin (adi matbaa kiğıdı) galvanize bidonlann kabulü ı~ın 935 ıenesı butçesıne t.ah· ceple bir arada bulunmut; T } b J 
Giimrük lşlerj: ıeklinde tashihi icra vekilleri muvakkat uaulnle ithaline mil- 111at koyacaktır~ Bu tah~ı~at bilih~~ o~u. terk etmiıtir. a e e er .,6' 
Şehrimiz Ticaret Odasına heyetinin 27 • 8 . 193• tarih ıaade edildiği bildirilmiıtir. Bergaı;nada ~ucude getml.e· . Katılın ıddıasıaa göre Ne· Kız ve erkP.k liseler• el 
•·----------~-----------------------İiıllı. cek bapısane bınasıda dahıl fıae hanım ıou zamanlarda mezun olan bır kıııoı g ,ıl 

ELHAMRA İ. .MİLLİ KÜTÜPHANE SİNEMASI bir milyon liradır. bir baıka erkekle alAlra bile lerle :1rollejden mezaD J! 
Bu paranın bu sene bütçe- peyda etmiş... lise bakalorya)arında ııt.11:~ 

ıinden tefrikine im kin görtil- Katil hidiıeıinin iç yilzü fak olan talebeler düD .ı• 0 
memiştir. lzmir hapisanesi, muhakeme esnasında anJaşlla· bula gitmişlerdir. BuoJıır ~ 

Bu gün : 2 büyük ve güzel filmi birden takdim eder 

1 - macar marşı Edirnede inşa edile-n hapiune caktır. veraite tahsiline devanı e 

MAOAR musikisi... MACAR dansları ... MACAR aıkının ilahi kudret ve 
harikulade bh muvaffakiyetle yaşayan ve yaşatan misilıiz eser 
Başrollerde : GUSTAV FROELICH - CAMILLA HORN 

meslisini 
binası tipinde olacak; dahili ceklerdir. 

2- artist kanı 

taksimatı daha geniş ve daha 
fazla mahkumu istiap edebi~ 
lecek bir şekilde yapılacaktır. 
Mahkumların hapisane dahi
linde okuma ihtiyaçlarını ve 
mektep ibtiyıçlaranı temin için 

Dünyanın en büyük Sirkı (CIROVE SANTI) nia şayanı hayret numaraları araııoda tertibat alınacaktır. Hapisane 
çevrilen MEG LEMONNIER'in tamamen Fransızca sözlü büyük filmi niu geniş ve tıstü açık bir 

1--S-ea_n_ı_s_a_a-:tl-a-rı-:-M:-a-c_a_r-:M:-:--a-rş-ı-:1_6_, 1_5_1_9_, -v-e-22-.-4-0_d_a_A-rt-is_t_k_a_n-ı:_1_5_, ..:.17_
1
;_50--2-0--4-0_v_e-22_d_e.I gezinme koridoru olacak t1r · 

Cuma ve Perıembe günleri 13·30 da başlar Mahkumlar, günün muayyen 

•·-------~~~~~-----------------------· zamanlarında bu koridorda 

Rakısı: Nefaseti ve nezafeti 
rağbet kazanmışıtr. 

Türk 
Çocuk eazetesi 

Çok kıymetli muharrir ve muallimlermizden Y111 

Kemal beyin haftada bir çıkardığı bu Çocuk gazet 
1sini biltün çocuklara tavsıye ederiz. 
j Müracaat yeri: lıtabul - Galata Kara Mustafa plf 

1~addeıi Marmara hande 1 -2 numarah yaz~ 

"" . itibariyle her yerde 

• 



,,,,.~~~~._ ........ ._._._ ....... ~~~~--~~--~tt=M~IR~P~O~S;TAS;:;l._ .. .__. ... ~~~~-:~~~----·--•2114 ... l•YL•OL .... ı.ıM._ .. 
lllı mektepçilik kiJıui Tetkik Noılan: 

Halkın gözU YAŞAMAK 
İSTİYORUZ! .. 

-Hissi, içtimai, 
24 - 9 - 934 - 36 

aşk romanı
A, Af?NeN 

Pertembe gilokü İzmir Poı· 
ta&ı mekteplerde yer olmadı
&ından dalayı açıkta kalan ço· 
cukların ehemmiyetinden bah
sediyordu. 

Bn mesele heniiz halledil· 
O zaman, 8İzlere fenalık neRine iyi bir insan olarak miş değildir ve edilmiyeeek 

1apoıamak, kütü talihinizi karışırsınız. kadar da mühimdir. Mek· 
~ka bir damga ile karart- Her tiirlü ihtiyaçlarınızı teplerimizde bir binada üç 
'1aınak i!tiıı sizler<len uzak- temin için bir tanıdık adam, türlii mektep olmasına rnğ 
l•toıak istedim. yı\ni b~ıı emirlerinize ve ar· men bu gün tahsil ça-

Sizlt1re kaı şı ( soğuk ) zularınıza intizar ediyorum. çağında olup ta mekteplere 
dediginiz ıııuaıııelelerimin Gelecek hafta içinde sizi bir devam etmiyen çocuklar 
lblnasını şimtli aııJıyorım· defa daha rahatsız edeceğim. JOO Ierle ifade olunacak 
'tıı, tabii. .. Bu itirafımdan ~aygılanmı Ye sevgilerimi kadar çoktur. Bu vaziyet 
llonra mazur güriileceğimi kabul et Pakt~e... Maarif idaresinin de nazını 
•lbit etmek istiyorum. RAGIP dikkatini celhetmiş olmalı 
llayatın çok hazin taraf- • * • ki haber aldığımıza göre 

~rı vardır, Pakize.. Sizle· - Ne oldunuz Pakize ha· ura yaptırınağa tl"~ebbüs 
tin oradan iyi, neş'eli ve nım, renginiz uçtu. etmiştir. 

j~ '1hbath ayrıJdığınızı gör- - Hiç... Nebileyim be9 ••• İ•mir gibi bir yerde, bir 
•• ,,... 'ek benim için zevkli bir müteetsir oldum. şehirde çocuklarımızın mek-
af,tl~ ~ise sayılacaktır. O za- - Ragıp beyin mektubu tepsiz kalması ne kadar bü· 

~' 'tlan sizler için bütün ga· galiba sizi memnun etmedi yük bir fecnattır. Bu had~-
ve .v t•nı iyi birer ileri hazır la - İımet hanım, sisden bü· seler gösteriyor ki, Maarıf 

tir ltıak olacaktır. yük bir ricam var. Benim için idareai memleketin mektebe 
Şunu ,1a itiraf edeyim ki, bir mektup yazar mısıo11ıt olan ihtiyacı hakkında aarih 

'iııerin yakalanmanızda is- - Büyük bir zeYkle ... Şim· bir fikre malik değildir. 
~iyerek biraz benim de di mi istiyorsunud Halbuki yeni neelin nura 
'iaaeın oldu. Sizlerin orada, - Evet; derhal şimdi.. . ve irfana karşı olan höcn-
\'llrada erkek ömrü tüket· - Dinliyorum sizi.. munn, Oumburiyetin kök· 
~enizi iyi karşılamıyor, - Yazınız, İsmet hanım.. Jendiğini ve yiikseldiğini; 
tj,..ı • • d' l k •Ragıp bey, inkılabın da kornyoouıu ""anımın 8e&ı11 ıu eme 
'1 ı Mektub b .. ··k b. nun çoıtaldı1tını görmekle /ı. ecbariyetindo ka ı):o~u~. nnuzu uyu ır o e 

"bendim !i:i sizler, ıkımz, teesıürle okudum. Beni ara· ıevinçlerimiz sonsuzlaşmak· 
'->n aylar içerisinde mak suret"le gösterdiğiniz tadır. 
tiiı·k cemiyetine tam 79 kardeş alakasına teşekkür Fakat akla bazı sualler 
~l'engi musabı hedive etmiş- ederim. Düşündüğüm ve geliyor. Kendi arzusi:e mü· r . 1

•Hz. Eger siy,Jeri bir mu- tahayyül ettiğim zaman be· racaat edenler bu kadar ye-
lı\\enıenin hmmrnna çıkar- ni zevke, mes'ut olmağa ktin tuttuğu halde ilk ted-

1~ "'tı, kanuni mevzuat ha- sevkeden o iyi günleri da- riaatın mbcburi olması bak-
i' '-tlanıamış oJsaydı; cürmü- ima ve daima arza ile kında kanona yapan bu mil· 

atf :'8 cinayetten daha hafif anacağım. Jet yarın -bunun tatbikını 
'hna2dı ve belki de beşer, Rnyrduğunuz ğibi haya- iıtediği gön ve poliıler kapı f) , 

1 L''r ıene a"'ır lıaı,se malı- tın çok acı tezahurları var· k .. 
1 

t 18 , e beni erkek <>mrü or e en ~ _Jl &.... d'l' d. · dır, Ragıp bey. . . Okadar 
"· ..._ e ı ır ınız. bir katil sayarak evvela .,.. J b ld f · · · malı acı ki, mazinin iyi günle• 
·,,-. l nee or canıeını • izzeti net'11imi parçalı)·or, ••~ J6 ,,... d h.c.k· ı h .. yeti rinde benim çok iyi tanıdı 
~•'- ""' e en a. ım er u ' ondan sonra: 

1
91 ~ '""'titb d b"t·· ha ğım bir insan bugün gi.izle· 
151• ,..... i~ a amın ° un • - Bana ihtiyaom oluna ılıl ı· · · 1 d" · b. ·· u·· cü rimde küçülmü' olarak ka-
• " t.. ını ış e ı-ğı ır curm aana yardıma hazırım! 
~ "'' k t k tme lıyor. Anlıyorum ki, siz ~ l&ymayara e rar e • Diyorsunuz... Hayır Ragıp 
Jlr"_lfl 'de b s ı d beni ve bizi daima haksız 
,..,,11 ~ uluyorlardı. iz er e ay · bey .. Size aerre kadar lhtiya. 
1,_ f_ ~lkle ()mürlerl tüket;°1iyor· görüyor; zımnen : cım yok.tur. Eğer bir gün sise 
~ ~tdiniz ..• Sizler de bılerek - Oaniler, sefiller!.. ihtiyacım olursa ve sisi ara· 

• ~ 'il' latiyerek en büyük bir Diye haykırıyorımnuz, iı· mak aefilliğinde bulunurum, 
:ı " ~ii tekrarlamıyormiy<liniz' tiyordum ki ıiz. yardım eli- o zaman sizde beni reddeder· 
f,(/ S.ni orada daha fazla nizi uzatacağınız inıanın bir siniz .•. 

~-ak, sözlerimle mütees· izzeti nefsi oldoğnnu daima Esasen beni hastahane kö-
l •• •tınek istemiyorum. Haı· batırlıyasınız. Bugün belki şelerine kadar takip etmeniz 
~'ne Başdokto~ile-. ):aptı- de sizin yardımınıza ihtiya- de ayni münasebetsizlik de· 
~..._ temas ikinız ıçın .. ~e cım var. Ancak bu ihtiyaç ğil mit. Şimdilik bu kadar .. 

kapı dolaştıkları zamanlar 
ne olaeakt .. 

Bu giln alAkad1r makam· 
lardan sonak f zmirde mecburi 
tahsil çağında olupta mektebe 
devam edemiyen ne kadar çe 
cuk vardırt. 

Gelecek sene, öbür sene 
daha öbdr sene bu seneki va· 
ziyete dflımemek için ne çare 

bulacaktıd. 

Banlar öyle BuaJJer ki 
Oumhnriyetin ve inkılabın 

vöksoJmesiııi istiyenleri sa
atlerce hattA. günlurce dü
'öndftrüyor. Herşeyde nasıl 
ı>lAn aranıyoraa bilhassa 
Oumhuriyetin gıdaBı ve bön
yeBi olan maarifte de plan
laşmak istiyoruz. 10 uncu 
Oumhuriyet yılında şimdiye 
kadar yapılanların grafikle
rini gördük. Halbuki biz 
isterdik ki onun yanında 

on Bene sonra ne yapılaca

ğını görelim. 
İkinci bir Şeylıaait isyanı 

ve ikinci bir Menemen fa· 
ciaaı görmek istemiyorsak 
maarifi p1An1aşt1ralım ve 
ehemmiyet verelim. Mem
leketin maddi miidafaası 

için naııl ki, yeni vergiler 
ibdH etmiş iaek, Oomhari· 
yetin ve inkılabın yökıel· 

meıd, korunmaıı, memleketin 
mAnevl müdafa&Rı için battA 
vergiler ibdaı edelim. Bu 
hususta azıcık d ö•ünmek 
kafi ... 

c ldarei maelalıah sitıtemi 

1altanat rejimine aittir. Bi• 
cümhuriyet r.-jiminde plaoh 

- Devamı 1 O uncu sahifede-

- Ne yaptınız, Pakize 
hanım . .. 

- Hiç ... ne yapabilirilim 
başka. . . ben sürünmeden, 
köpek yavruları gibi dıva.r 

di}llerinde dolaşmadan öl
mek istiyorum. "V;e istiyo-

rum ki, her keı bütün 
erkekler, aşk dilendikleri, 

ruhları için zevk iıtedikleri 

kızların birer izzeti nef•i 

olduğunu öğrensinler. Baş

larının yükıeldigi, kalplerin 

heyecan i-tediği sıralarda 

binbir vAdile oy.ıladıklaıı 

insanlara biraz kıymet ver

sinler. 
~' ümit verdi. Çok u.~ıt niıbetinde izzeti netıiıiıi ko- Eski bir hatıraya oyarak 

4-~o~ıım ki, birka? a~ ıç'.n rıımaaını bilen bir inaanım, ıaygılarımı, gönde~~';.:iE _ Devam edecek_ 
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Ticciret · 'Matbaası. 
.,,. - . "' 

• '~ . ·1 

Izmir 
n son sistem tabı leva2ımın• malik, Oarbt ıT::;,:;==T~!!?et Mat•••• 
nadolunun an mOkemmal mOeaeesealdlr hmir 

~. ADRES: 
Gan Bul11Gr No, 82·84· 

Her boyda yevmt Ga.zae, Meeınua, Katap basılır 
"""'"""'""'~'"""''""'"' 

1_ Her ierltt hiMe senetleri, etiket, t.icart evrak çek, poliçe, fi' mak 
idi ve renk-o. bllz emeaı.iz bir tekilde yapıJır. 

Remni ye ticari defterler 
Is, aefu•t: ılr'at, in· u ao""-lam ve güzel kasa, defteri kebir yevmiye, 
ID'le1HHnın ılaruhr. en•, --e · 

her tttPlti BelediJe Köy deftıe:rleri basılır. 

.... cnop __ .,."_.,i, __ I Bir tecrilbe ile hakikat anlaphr 

Hat Boyunda 
Nitekim kendi heaaplan

na dü,üncede kumpanya mu
vaffak ta oluyor. latanbula 
dönen bu talebe k&Rıt çı

karmanın mö,kül&trnı n 
murafrnı nazarı dikkate 
alarak bundan aarfınaur 

edij or. Fakat niçin böyle 
otıun' Aylıl'ı maten h8' altı 
lirayı g89miyen bir talebe 
ye.kdnlu bir parayı kum· 
puya k .... ına neden bı

rakeın. Bu i'le ogratanla· 
rrn bilbaua bn nokta üze
rinde durmaları 1&2nmgeldi· 
gini bilmem taarihe lüzum 
var mı' 

... ... . 
Denizli nevi 'ahııoa mön· 

hasır, başlı başına tipik bir 
şehirdir. :En bariz huıuıi
yetlerinden bir tanelİ suyu
nun çok oluşudur. Llitfen 
beraber gezmek nezaketini 
gösteren arkadaolarla dolao· 
tığımız her Bok~kta mutlaka 
berrak ıuların tatlı aben· 
gini i'ittiw. Biç ümit edil
miyen dar bir 9ıkma•da 
bile hep bu güzel manzara 
ile karşılattım.I 

Denizlide kaldıtım müd· 
detçe kar ve bu• iımini 
hemen hiç duymadım. Zaten 
bunlara ihtiyaç ta yokta. 
Artezyen kuyularının fış· 

kırdılı ıu metrubatı ıout· 
mağa kAfi geliyor. 

Ana caddelerin çok mun· 
tazam oldudga Denizlinin 
iç mahalleleri vil&yet mer· 
kezine yakışmıyacak kadar 
dar ve bakımıısdır. Ve z& · 
ten büyük binaların, iki 
katlı evlerin ıayılır derece 
az olu'u · dolayııiledir ki, 
Denizli bizzat tabiatın bah 
'ettijti şartlarla kol•yhkla 
uri bir hale konulabilir. 
yapıların böyle bir k"tlı O• 

ıu,u hakikaten .. yanı dik
kat olup tetkika değer bir 
mevau oldnğnnu dtiıtönerek 

bu bahiıte durmak iıtiyo

rum. Tabir caiıH ben De· 
ni•liye Törkiyenin J aponyaaı 
diyeceğim. Çünkü bu mem· 
leket muhtelif fuılalarla 
ve azim tahrıbatla mütead
dit defalar hareketi arzın ma· 
karrı olmnttur. 1 nci zelzele 
1132 hicri tarihinde olmu' 
ve büyök huarat haıolege
tirmi1ftir. 1315 aeneainde 'fU· 
ku bulan ikinci harek.,ti 
arz ise oehri hemen k&milen 
mah'feder tekilde tiddetll 
olmuotnr. Ve tabiaten tol· 
kanik olan Donizli araziıin
dtt büyük bina yapmak el- ~ 

bette ki aafiık olnrdn. Ve 
edindiğim maltimattan an
ladığıma göre de Denizli 

'ebrinin bugünkü dağınık 

'ekli de vaktile vuku bulan 
zelzelelerin tesiriJe bnıule 

gelmi,tir. 

llaamafilı şehrin bu ha
lini ben biraz da evdeki 

bahçelerin çoklogooda bul
dum. Hemt>n Denizlide 

babçeıiz ev yok gibidir. 
Her eyin mutlaka bir veya 
bir ka9 dönüm anzi"i var. 
Ve bu bahçe içinden DlUt• 
l~a akar ıu geçmektedir • 
Bu ıu çokluğu dolayııile· 
dir ki Denizlinin gösel me• 

Niyazi llhami 
sire yerlerinin müstesna 
manzaralarını kaydetmeden 
gf'çmek mümkün değildir. 

Arkad-.larımın dell\lctile 
clncirlipınar plajı• na git· 
tik Henüz bu sene suyu 
bir kanal vaaıtaıile tertibe 
konan bu mahal Denizlile
rin rağbetini kazanmakta 
gecikmemiştir: 

Kaynadıgı yerden itibaren 
muntazam ve temiz bir kanal· 
la akan su geniı bir havuzda 
nihayet buluyor. Bu havas 
ayni umanda Pltjdır. Ve et
rafında soyunma odaları mev· 
cuttur. Yuın sıcaktan bunalan 
halk bu temis havuzda banyo 
yapmaktadır. Ben kendi heaa· 
bıma Denisliyi çok be~endim 
Ye Y•f8Pt itibarile birçok bü· 
yflk tehirlerimize tercih de 
ediyorum. Ne yazık ki tabia· 
tıu bu geniı güzelliklerine ve 
c6mertligine rağmen halk, 
Denizli ahaliı1i çok fakir 
kalmı,tır. Ba,hca mahıml· 
lerini hububat teşkil eden 
bn memleketin de birkaç ıe
nedenberidir kazanç bırak· 
mıyan bu iş ikinci plana 
terkedilmi' gibidir. Şimdi 
Denizli bagcılık ile ugraş • 
yor. 

•*• 
Her hraatta Denizli keli-

meei üzerinde durmuştum. 

Bu,_ kelimonin aıtlını öğren

mek için bir\ok sözler i~it· 
tim. Fakat Denizlide bu
londuğom aıralarda bu iıim 
üzerinde ve mabaJlinde tet
kikat yapmak bir dakika 
ı.atırımdan çıkmadı. Arka· 
cla,ıarıma bo fikrimi açtı· 

ğım zaınan bana Halk oku· 
ma odasında Doktor Kemal 
Şakir beyin ( Denizli ) iı· 
mindeki kitabını tavsiye 
ettıler. lıtifadeU olor ömi· 
dile bo kitabın yaprak
larını oknyocnlarımla be 
raber çevirmek iıtiyorum. 

Hem Denizlinin tarihi hak
kında bir malft.mat almak 
hem de Denizli tabirinio 
nereden geldiğini anlamak 
için bu cildlerimizin faideli 
olacaıı kanaatındayım. 

cDeoiı:li ve havaliıi tari· 
hini muhtelif menbalardan 
toplıyarak eıki zamanlara irc& 
etmek mümkün oldn. Roma 
ve Bizans zamanında bora· 
!arda ba,lıcl\ 'u şehirler 
•ardı: Taba (Davaa) Kolo-
ıae ( Honaz ) Hiyerapoliı 
(Pamuk kale ki bu şehir 
şimdi bara belerile meşh or-
d ur) Laödikya (Denizli) Ti · 
ripoli (l>ireboln). 

Llüdikya ki şimdi De
nizlidir. Milattan 261 264 
ıene evvel Surye hüküm
darlarından ikinci Anitoboı 
Süter tarafından in'a edil
miş ve zevceıi Laüdikenin 
iamine izafe edilmiotir. 

İlk defa 1097 tarihi milA
diıiode Sel9oki hökftmdar· 
larından Kılıç Aslan zama· 
nında Selçukilerd«'n hir 
k&rvau halkının Laii tikya
lılar tarafrndao ıoyulmaaı 

ve Laüdikya haYaliainin 
dillerde deatan olan serveti 
tabiiyeei dolay11i le öteden beri 
8el9ukilerin matmahı na•arı 
oldu, 
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ı hat Ve Maarif işleri 
Akdeniz Mektuplar( Mücadele 

-
'.1 Ktı 

--· 
Fethiye'nin Senelik ihracatı ı.Ödemiş'te b··yük bir şiddetle 

D 'nizli, {Husu .. i) - ~ Deniz· 
!ide Sılıhat işleri iftihara liiyık 
bir i ls1. rn oltında devam et
me ·tedır. lz:mire ta ia t:diJen 
doktor Ct!vdet beyin t. urmuş 
o~<luğu uıtizam v • ınükemme- Fethiye (Hususi) - Vapur mcr.kaya ihr11ç olunmaktadır. V ediyor 
liy .... t, yeni Sıhhiye müdürü:uli~ Fethiye limanının ıol sahilini Diğer emtianın başlıccların- - 1

-
6 Ö J ,. 

do tor tMa:z.har beyin Züm;; - takiben limandan çıkarken dan kereste lskcnderiyeye, demiş : (Hususi) - 19 
nındn d:ı meşhut olmakta ve eı.ki Megri aduı eağıntzda mevaşi ve yumurta adalaro, darma kumandanımız lly•: .~ 
ı ıluyc i.Jerı mütemadiyen kalır. Bu adacık Fethiyelile- mahsulat ise lzmir ve htan- kumar ve kumarcılarla m c 

i) iy...! doğru yol c.lmaktadır. rin bir 1ayfiyesidir. Sahası bula göadeıilmektedir. Ka~a· del esine devam etmektedit· 
f drisat devresi başlaaıış binlerce delice zeytin ağaçla- nın ihracat emtilisının fazl:sh· Son günlerde Hıcıimam r0•· 

v mcUepler açılmıştır. ·ı alebe r .yle süslenmiştir. Gündüzleri ğı huebiyJe iktisadi vaziyeti halJesinde Öksüzoğlu Meboıe· 
rnür caah g"çen scn~ye nh- Felhiyeoiıı sıcak muhitinde diğer mahallere nisbeten cid- din kahvesinde kumar oyo•t 
beti p k z ya.d.::dir. ' çalııaolar meaailerioin bita- den ıayanı memnuniyet görül· makta olduğunu haber al•: 

Mevcut mekteplerin bu mü- Denizli Sılılıiyc Müdürü Doktor mında kayıkl.rla buraya akın mektedir. Pek yakanda man- llyas Bey lazımgelen tertib• 
racaaUarı, luırşılıyacak · halde Mazlwr Bey ederler ve ağaçlar ara - ganez madeni de faaliyete almış ve evvelki gece cür1118' 
olduğunu gören kıymetli vali· köyde 2 olmak üzere yeniden 11nda iİzlenen çardaklarda geçeceğinden vaziydin daha meşhut yaptırtmııtır. Tut• 
miz Ft•at bey ile roenrzf mü- 12 mektep açılma~ını temin Akdenizin serin riiıgirları müsait safhalar arzedeceği fan kumarcılar Çallılı H•": 
dü ü Ziya bey viliydimiz de etmişlerdir. [Çocuklar ve veli · karşısanda viicutlarını dinlen anlaşılmaktadır. dayı, berber topal Mehdi' 
3, Acspayamda 3, Davıısb l, Jeri namına teıekkürü bir borç dirirler. Limanda ihracat emtiasın- Cumhuriyet lmahalleıiodel 
Çt vrilde I, Çalda 2, Saray- biliriz. Bu adacığın belediyece ci. dan ıtok hiç bir mal bulun- Fahri, Seyrekli den Siileyıo•" 

udağ 
beti maliyeden alınarak küçük mamaktadır . G erçekliden Musadır. 
parçalara badelifraz halka sa Yukarıda bahsedilen delice Bundan baıka Emin Efe•; 
tılarak bu suretle imar ve ıeytinlerinin bütün kazada diye ait ~ve Selinikli Abdi~ 
ihyasının temini i>tedenberi yekunu yüz bin!er adtedine Efendi tarafından mnıte~ 
teemmül edilmekte ise de he- varmakta ve ltalyada tetkik sıf alile idare edilen kahve İ j 
nüz fiiliyat ıabaaına geçilme· ve tetebbuda bulunarak Muğ- _ istasyon caddesinde Se~t: 

ve 
ğ sporları mittir. Genç ve çalııkan be· laya iÖnderilen zeytincilik Ödemiş ja,,darma kumandanı 1 Rıza Efendiye ... ait!~diğer ılıi 

tediye reiıi Baha bey buna mutahassııı Kadri beyin bu Yüzba~ı /!yas Bey kumarhane daha kapatılmııtıl• 
Bursa ( Hasusi ) - Bir ıe· dik yamaçlar da bu gençlere muvaffak olursa ıahıfei me· zeytinlere alikası beklenmek- ___ .. ______ ıım _______ _ 

Ayd u Haberleri 
Tasarruf K mbaralarınin Fi-

n .:deıı beri günden güae ve bugün esir olmuştur. aaiıiae ıerefli bir hitıra ilive tedir. Bu zeytinlikler aıılatlı· 
bJyük batvtlcrle inkişaf eden Bu hal ve vaziyetle Uludağ etmit olacaktır. Adacığın ıi· rılarak muntazam bir şekilde 
dtğ spoıl rma Buria, arkası· tam mioaıiyle bugüo bir daj' malinde karıı ıabilde bir ma· muhafazalarına itina ettirilir
na nldtğı Ulu dağıyle iyi bir sporları yeri olmuştur. den tirketi burada muazzam ıe muazzam bir servet teıkil 
sahne oldu. Geçen kış esna Uludağ yalnız bu maıbari• teaiıat yaparak Fethiyeye ıer- edec~ği şüphesizdir. Genç ve 
smdc, ufak bir tatil fıuatın. yetile kalmı, bulunmıyor. Ta· vet babıetmektedir. Dünyanın çalışkan olduğunu işitmekte atı B. r Li aya lndı 
dan istifade eden Bursa ka· ~iab tetkikle uğraş11n mek- Krom ihtiyacı ıenede dört olduğumuz mutahassıs Kadri A d ( H ~ ) z· t k · · 1 kt d 1-'· · k b . . y ın, uıusı - ıraa ın11ma ıçın ça ııma a ır .. 
yakçıları, lstnnbuUu ve Anka· teplıler, oraya koıma tadır. yilz bin ton olduiuna göre eyın bu vadıde varlıklar b k A d , . . d R f'k ş k t b 'M ıaJ" 

UJ d ~ k O ·.. l - l · · i b. k k .. . . . d b' . an ası y ın ~u oesı şım .ye e ı ev e ey-, a 
rah kayakçılar u agın ar- rıııoa etut erı ıç a ır ço hemen bemen nısfına ya ın gostermesıne ınbzar e e ılı· k d 'k' 1. tt • t M b' o f'k ş k t bff . . . . k • . a ar ı ı ıraya sa ıgı :ısnr e usu ne ı ev e 
larln örtülü her köşesıoı do ecnebılerın buraya oıtuganu kıımı buradan ihr•ç olunur. rız . ruf kumbaralarının fi .. tını bir Ik' • _ h . . ti" ıotif 

k k ı .. kt · T b" t ü J y · . ~ _ e ve ı gun şe rımıze °'ie 
lkaşdtılar. ve. pe y~. kın kse1 .~~ ere J~ko:me h t y.•z

1
'. •• ~ ıab~a g zed • k alnıı bu senelu ıbracat ye- liraya indirmiştir. ve bir· gün kaldıktan ' ıooı' 

a ar ısmı ve yu se ıgı an· ı ve &flll ıgmı ır ara • Gaunua yOz tonu tecavüz •• • Tasarrufa alıştırmak yolunda S "k , • • • 
c c1 coğrefyalkitaplcırında oku~ t~_plamıı bu dağ, pek. yakın edecej'i anlaıılmaktadır. Bu Turkofıs Ziraat bankasının gösterdiği 0 ~ye gıtmııhr." . . ...,, 
n n bu dağm bugün artık guolerde Yunaoh dagcıların sayede bine yakın amele de Ad I{. b k bu fedakarlık ve kolaylık Koy mekteplerıoı teftıf 

' k"b d B ro:; ıta ı Çı arıvor v·ı A t' · d · i 0111•• ziyaret edilmedik bir köşesini ve onu ta 1 en e ursaya it bulmaktadır. Fetbiyenin . . • halk araırnda büyfik bir mem· 1 ayt! ımız aım ene d 
hırakmndıl r. gelen Polooyah bir kafilenin Krom madeninden baıka baı- M~mlekebmızde esaslı v.e nuniyeti mucip olmuştur. azasından Ahmet Emin bey ' 

UJud ğı 2550 metre yük· .ziyaretine nhne olmuıtur. lıca ihracatını kereste, pıla- teknık . esaslara uygun bır Ergani tahvilleri - Ergani maarif müdüril Salih bey b' 
sek ol n zin• sioe pek yakın Ziyaretçilerin günden gllne mut vtt tOtlln teıkil etmekte adr~• kıtabı. y~ktur. Bu hus~ı· b~kır yolu tahvilleri C tertibi· günlerde .b?tilo kazi. ve k6ı 
bir yere kadar y:ıpıJan şosr, çoğalması ( 2100 ) metrede dir. Ayni zamanda maden takı bilyiik ıhtıyacı nazarıdık- nın ıabşları hararetle devam mekteplerını maballerınde t• t 
ziy retçileri çok kolaylıkla ve yapılmıı dağ otelinin artık tir keti mlidiirliiiiiatl İf• et· kate Alan Tür~ofiı milke°;'mel etmekte~ir. Aydın 'lılar ~u sa- kik ve ihtiyaçlarını te•pJ 
en kna bir zamanda bu da· ihtiyaca kafi gelmediğini aa· mekte bulanan tanınmıı ve ve ~uazzam bır ad.res k~tabı vaşta ııır yerlerden gerı kal- etmektedirler. 
ğıu tabii güzelliklerini gör· latmışhr. İkinci ve daha bil kıymetli tiiccarlarımızdan Sa· oeırıne karar vermış ve lazım 
meğe l.oşturmaktadır. Hatla yük bir otelin yapılmaıı ta• lih Zeki bey 1 icaretodaıı re· gelen bazar~ıklar~ .ba~lamışhr. 
şimdi Cuma günleri yüzlerce savvuru çok kuvvetlidir. iılıj'ini de deruhte etmiı ve Çok bilyuk bır ıhtıyaca te Salihli haberleri 
oto' rls ve otomobi! Bursa U4udağın günden güne ar- bu ıabada müımir varlıklar kab~b~dec~k olan bu b_üyük Kaymakam değiıti - Kayma buriyet ~ .. bayramında ba11d°' 
halkıoı, bu sırada kaplıcalar tan bu rağbet, yabancı iş fir- g6ıtermekte bulunmuttur. :~~e ~~:n ~n ~olayı Turko- kam KerimB. Tokat viliyetinin spor ve temıil kollan11d-' 
v~silesile Bursııya gelmiı olan malarınında naıarıdikkatini cel Odanın ıazetemize verdiği ısı te rı e erız . Erbaa ksıasına tayin edilmiş müteşekkil elli kiıilik k•~ 
misafirleri Uludoğö taıımak- betmiı ve bazı firmalar da tlç ıenelik iıtatiıtikte ihracat -- " ve Salihliden ayrılmıştır. halinde Aukaraya bir ıe1' 
tadır. ufki bir yoldan Bursa ile Ulu niıbet ve mıktarlar1 1ayle R d• 'd Kerim bey Salihlide iyi bir pacaktır. , 

Geçen seneden beri faali - dağ arasına havai bir tren g6ıterilmektedir: eş& iye e mevki kazanmıı, gençliği hir Hakim LOtfii bey - S•,, 
yete geçmiş olatı ( Dağ ıpor- inşasını teklif etmiılerdir. K6mllr; 1932 de 240000, Bir }fadrabaz Yaka]andı maye etmiı ve dürüst, muk- lihli ceza ve hukuk mablı:, 
ları kulübü ) gittikç~ ze1ıgin uludağile çok iyi bir turi· 1933 te 417000, 1934 te B (H . ) R tedir bir idarecidir. meleri hikimliğini ifa etaı•.,. 
lc.,,en kadro sil , etrafına topla· zim ıehri olan buraada bu 148460 kilodur. d' er~a~~· . ;susı - k" e~ Temsillere başlanıyor - mekte olan LOtfii bey, Adlir 
dığı heveakirlarile dağa sık sık gibi bir çok yeniliklerin kısa Palamut; 1932 de 1,500,000 ıye 11 

e eııa e .came an a GUrbilıler yurdu yakında kıı vekaletinden aldıiı bir ~ 
yaya yürüyüşler yapmaktadır. bir zamanda g6rüleceğinde 1933 te ı,583,0QO, 1934 te u!a~·tefek. satan ~ır satıcı~ın temsillerine başlıyacaktır. Ha- üzerine vazifesinden ayrıl~ 

En l ısn ve kestirme fakat ıüphe yoktur. 1,890,000 kilodur. yuzuk v~ ıskambıl oyunlarıle ber aldığ~mıza göre, bu genç• tir. Yerine Turgutlu bAkiJP" 11111-!Dillll'll------•.•.--.•.---• • TOttln; 1932 de 666,926, ki>yllllerı aldattığı vaki tiki· Jik yurdu 29 teırinevel cum- bey tayin edilmiıtir. 
Tire Komur Derdı 1933 te 316,361, 1934 te retlerden •01.•ıılmıı ve cnr- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

O -d- ı- - kö 295 969 kilodur. mümeıbut halınde yakalanmış-
1 f 1 ıman mu ur ugünce, .. ' t 8 madrab B k" 1'" e e OD arı mür imal vesikası verilmek Geçen senelere nisbetle ır. ~ az oz oy u 
A Ed•ı• :ı db" 1 t K t• Krom ihracatı fazlalaımakta ahmedın 30, Şakrandan Cemal 

1 h O u:ıere te ar a ınmıı ır. a ı- 2 H · s a 1 ıy r yata müsa•de edilecek orman· oldajıından kıymet yek6na da ~·~uş:n ' t arunun 3 lırasını 
Tire, (Hususi) - Kazamı· ların keıif ameliyeleri yapıt· nisbetiui muhafaza etmekte 0 an ırmıı ır. 

znı bozuK olan telefon işlerinin maktadır. Bunlar Ziraat Veki · ve ba maden ekteriyetle A· r , ----· 
esaslı Gurelte ıslahı için yeni- Jetine gi>nderilecek· ondan h~b' ~~bul ıımır Postası 

db. ı 1 l ' ım ır mllracaatta unmuı· ır •• ~ 
d en te ır er a ıomıı ve te e sonra kat'iyat için icap eden · G&ndelik lktııadt ve Siyaıl 
fan şebekemizin tam şekilde . - k tur9. Gazete ruhsahyeler dagıtılıca hr . a mliracaata nazaran, or· 
ısliibıaa çalışıl~aktadır. Hilen Bundan başka, kışın kömürsüz maDlan barap olan bmir vi- Sahibi" Umumi N8'riyaı Amiri 

kaz nm her koyünde telefon kalınmaması için civar viliyet· llyetinde, reımi d•ireleria lsmir RA~~ e~t~ILtah•fi 
ve telefon memuru vardır. Bu lerden kömür celbine teıebb6ı maden lıömllrO iıiode i>nayak yeciler çarpımda 
Y wr•i teubirler sayesinde tele edilmiıtir. Belediyenin de bu olmalarını, daire ve memur Telefon Numarası 
fon 1 aı ımızdan mühim sur: tte işle alikadar olacağını ümit evlerinde mutlak ıurette ma- =-••• 
i t ifade de temin edilecektir. etmekteyiz den k6m0rll ve ıoba kullanıl-· Abone Bedeli 

Köy bekçilerine de bugün Orman başmOdürlOğll,~Ziraat maıını iıtımlıtir. Viliyet ma· Seneliği 1200 Knru~ 
l .. rdc ycknasak elbise giydi Veklletinio resmi dairelerde kamı, ba mlhim mes'ele ile Altı Aylıgı: 600 " 
riJmiş ve bekçilesin içtimai maden k&milril kullanılması alakadar olmaktadır. Daireler lımirde Ticaret 
vaıiyetlcri hi sedih:cek ıurette hakkındaki temenniıini 1az için ucuı fiatla sobalar temin matbaasında buılmııtrr. 
ıılib olunmıııtur. öniiado tutarak vill7ete mtl edilecektir. 

Karşıyaka Lüks sinema 
ve Tiyatrosunda 

Süreyya Opereti 
19 Eylül Çarşamba akşamı saat 20,45 de 

Bestekar Üstat Muhlis Sabahattin beyle kerimeler 
film yıldızlarımızdan MELEK hanım ve FERDl TAY 

FUR beylerin iştirakile 

MO BEY 
Operet (3) Perde 

Yazan ve Besteliyen: Muhlis Sabahattin bey 

ORKESTRA-BALE 

1 
Numaralı yerler 50 kuruı. 

. 

N unıaralı yerlerinizi evvelden alınız 
Sinema Canbazlar Hakimi Sözlü arkılı Bil ilk O • 
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Çocukların sahitesi 11 

~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiil 
Çocuk Masalları Çocuk Havatından Sahneler 

Talisiz Veli 
~h~iı1&i~ı 

~ehre rakııı hir verde ·.:r;· ... ,··,~~d0

u! Dokt•m\ (e~ekkür 
, ~ Veİi> ismind~ bir işçi odorek evino tföndü 'Ve me-
t~;; bu i~çi çah~kaıı ol- seleyi karısırıa da anlattt ı. 
~ beraber, nollcmıe ta- Kan 'VO koca hu sermayeyi 

.:clıgi ile şöhret kal.auını~ buclmuıun trn gizli bir tara 
1 7.avallımn çoluk ve ço- fına sııklaclılar. 

'tı. lJ.. «;ok, fakat i~i azdı; iki Ertesi giiıı yeli ağa i~ 
1' bulsa, mutlaka bir huld u vo hugiin varın j!ii 

'b• . y G·· ırkaç gün de otururdu . vnr mı, yok mu diye elli· 
0nlerden bir gün yine ~iinmedeu, hatta ~arkı s<iy 
~ kahlı, bir kaç giin da· Jiyerek çalıştı. t~ sahibi bu 

~tli?. kalınca, evinde yi- halden hayrete düşerek ne 

ı,t, cebinde de parası olduğunu sordu. Yeli ağa: 
ı k ] k v , . 1\liui mini .va'"°r11, p linh•rinı· ye<lı"rı·,.<'ı· 

4 
1 can s ı ın tı sın< an ı r- - .ı o sıni yen mi yen lı a. -vv"o~·"'°'""""""~v·VV''...,._,....,..,....,.....,..""">J'o·>J'o'.....,.."""'"""'"""'""" -

t'· dolaşan Veli ağa, bu yatta daima yenilir ! ceva. Bnnnn üzerine karı ve koca 
lık böyle devam ederse, hını verdi. çubuğan yanüıdaki paralan 
~klarının hali ne olacak - Çok degru bir fikir... aldılar ye saydılar kırk lira 
~· düşüniiyordn. Z&ten !Hat ve edevatı da para buldular. Hoş durmak 

0Yle düşünerek gic.lerkon insan iyi kullanmazsa; aHlt tan ise bu kırk lira ilo kil· 
~leketin sevgili dokto· ve ode"Vat da insanı besle· çük lıir marangozlıane n<;· 

' raageldi; doktor ilim mez. tılar. 
r,Zilete lragmen çok al· Yeli ağa bu suretle civa Veli ağa bu sayede i~siz-
&ônüllü ve iyiliği sever rın en iyi bir amelesi oldn. likton kurtul<ln vo nz zn-
'damdı; halinden çok En fazla çalıştığı halde zM· manda kırk lira sermayeyi 

~~tılı oldugunu anladığı rece yorgunluk g<istermiyen kazanarak yine :aıtııı çn bn· 
ıı Veli'ye: Veli ,ağanın ~·evmiyeei de gun yanına koyda. ve her 
~ llayrola... Yeli ağa... arttıkça arttı. gün beş kuruş atmaga de· 

~· Ne Clldu, ne var L Acaba Veli ağa bundan vam etti. 
6li, Aglıyarak halini sonra boş kalmadı mı' Kal· «·*• 
lı, ve talihsizliğinden dı, fükat meyus olmadı , a;,.im Bundan takriben yirmi 

b'tet etti. ve imanı bir derece daha sene ıonra, bir kış akşamı 
0k.tor - Veli ağa, sen arttı. Hiç bir vakitte altın Veli babanın kapısıııa bir 

'6 1. 1 • ~ 'apılmışsın; fakat ye sı ç.ubuğu bozmak veya satmak fakir adam ~oldi, Veli haha 
6Qden maln·etmezsen, akıllarına gelmedi. Esasen bu bedbaht ıulhmı yedirdi 
. \'olursun. Bundan ha· içirdi, ~uradan, buradan ko 
il Veli aga ve karısı her gün 
~arnıı' Ye's bir bas- nuşurken misafirin i~sizli 

1~tır, ben bu haetıilıgını altın çuhuğun yanına beş ğin verdiği ye's ile yerini 
~d kuru~ atıyorlardı ve iki se- ve yurdunu bıraktığını an· 

b ~cegim. nelik bir rahattan sonra tıdı ve Veli ağayı ara· ' laaı ve muhterem doktorun 
, 

1 
•.. d.. büyük bir yangın bir kaç iş kendisine verdi ıti altın <'o 

,1. a arak evine gi).ur u. eı ~ 
ı an. " ı yerini birden yaktı ve mem- bun-n hatırladı, fakire uasi· 

!!laya bir cam ıan us u e 

1
1ld, duran parlak bir lekette birçok işçiler işsiz hat vererek altıu çubugu 
il k kaldı; bunlar arasında Veli kendisine verdi. 

çubagu gfü§terere k.i. ağa da vardı. Fakir teşekkür euerok 
' n. · 1 Uiirünüşe gfire bir mU.d- gitti, fakat '-'arım saat ı:ıonra h 0 ak Veli ağa; bn a tın ,, 
~\. tam 1500 liralıktır ve det daha iş olmıyacaktı. tekrar geldi vo: 
1.) ''~""""'"'"''"""'""""''~....._~"'"'-~"""" 

,).''•· senin gibi on pR· Go··ru··ıecek Şeyler 
ı 0 Ian babamdan miraa 
'~.tırl Babam fakirligi-
~ t'loıen her gön beş ku
'~ 'rtırmış ve elli senede 
l\t il •ticuda getirmiştir. Fa· 
\ ~'ham, senin gibi yarın 
~ ~ ~Qagım diye iimitsizli
\~.6•tnemiştir. Bana ge
\ · Ben babamın usulünü, 
S:'t~ni ve ümitsizliğe diiş
~:. '-1ni taklit ederek vük· l,.,_ . 
~ .. · Bu altın çubuğu da 
' 't.' kadar sakladım. Bu· 
~'t ~a hediye ediyorum; 
:._.il •darene hakim oJabi· 
\ 

1 Ben de zengin olur• 
ı... le b' 
' (}e .ır. gün bu çubu~n 
t ,

1
. hırıne hediye edersın. 

~ 1 aga kulaklaı·ına ina
~tordu; 1500 liralık bir 

9tıbuk kendisininloln· 

Bu gördüğünüz; resim Venedik köprüsünün ı·esmidir, 

betondan ve tam on kilometre, yani Konaktanl Güzolyalı · 
ya kadar olan yolun tam iki mislidir. 228_,kemeri vardır! 

Baba, oğlurnırı bilgi de· 
rect>sini anlamak iç.in: 

- Oğlam, der. Yumnrta 
hedir' 

- Bir iAim, babacığım! 
- },akat ko)·fiyet itiba-

bari,rle'f 
- Bııbıı .. Hn mechul bir 

> 

mes\•Iedir. 11~ger yuınuıtayı 
tanık yurnnıtlamış ise dişi 
( ~ iicıı nes), horoz ru ın urtla· 
mış ise erkek (.\f üzekker)dir! 
~~""""~""-""'""""""~"""" 

- Bu ~ubuk altın c.logil, 
bakırdır! dedi. 

Veli ağ.\ ve karısı: 

- Bakır mıf Yanlışınız 
var •.. Dediler. 

l!"'akir - Hayır .• Hem de 
k\ifleıımiş bir bakır. .Fakat 
ben bunu kırarkeu içiııden 

bir kfiğıt çıktı.. 

Yeli ağa - Ben okumak 
bilmem ki .. 

}.,akir Ben bilirim, 
lambayı getiriniz de okuya
yım. 

TJaınbnnın ziyaısı altında 

fakir kağıttan l\lnnlan okudu: 
« E ıı biiyü k l'aki rJi k yeistir. 

Yeıae kapılan çalışamaz 

bile ... 
c l<:ıı bliyiik sermaye de 

ne altın, ne de mal ve 
mülktür, yalııız azim Te 
i rndedir. 

«Bu çubuğu altın Ranan ve 
bnkır olJııgnuu arılıyan va
tanda~; nıoyus olma, altın 

sorıin kalbinde gömülüdiir. 
Ua.yret, azim ve ces:ırot se
ni Ler halde zengin eder!• 

]fakir - Bu nasihat beni 

Müşteriler Ne Oluyor? 
Oon Ahmet beyin dertsiz kaldığı 

yok ki... Işte şimdi de dişi agrıyor, 
lıeıu de dehşijtli bir su rotte.. Kalkıyor, 
di~ı;iye gidiyor [ 1 ], sıra beklemeğe baş
Jayor, [2] Amma... Miitemadiyen sı~ 

1altılar, iniltiler dnynyor, bunları di~ 

çektirenlerin iniltisi &anıyor, korkup 
kaçıyor [3]. Di~çi ise ... Hayretto. Had
yoyu koydnktanberi hiç bir müşteri gel 
miyor. Ve: 

" - Acab~, müşteriler radyo parazit· 
lerini diş çektirenlerin in il tisi mi sıını· 
yorlart Diye kendi kendiıine ıornyor. 

~~""'-"-~~ı ~-'-'-~~'-"'-"""-''] 

~ ~:~:~~~~J L~~~~~~~~~~ 
Kaç türlü iı,ek vardır' Nobel 

İpeğin de kaç türlüsü o-
lur mu' . • demeyiniz. Va· 
kıa yakın bir zamana kadar 
bildiğim!z lpek Böceğinin 

vücutla getirdiği ipekten 
ba~ka ipek yoktu. f aJtm 
zıuıııuılarda agaçların esaslı 

maddelerinden olan halis 
c s_,ııoloz > dan eun'i ipek 
elde edilmiş ve piyasaya çı· 
karılmış idi. Fak>lt Alman
lar, bu san'at yolunda f~y . 
kal:ide muvaffakiyetler elde 
eden bu millet, hayT"anların 
sinirler (asap) inden de ipek 
yapma~,a muvaffak olmuşlar 
ve bu suretle ipek üç türlü 
olmu~tur. 

Gidalık k1ymeti olmıyan 

oküz, at ve eşek gibi hay
van etlerin\ birçok kimyevi 
muamelelere tlibi tutarak 
elde edilen ipek takriben 5 
santimetre uzunluğunda olu
yor. Vakıa bu kısalık bir 
kusurdur. F1tkat Almanlar 
buna da bir çare bulmuşlar 
T"e bu ipek ile ha88aten dii· 
menli balon zarf !arını iir
mege muvaffak oJmnşlardır. 

Hayret, hew de bin bir 
hayret değil mi '1 •• 

Ummacı Deiill 

Eçet kiiçiik çocuklar, bu 
g<lrdiiğüniiz resimdeki anne 
v., 9oc·uk birer ummacı de· 
gilldir; bunlar, harp zama· 
nında zehirli gazlara karşı 
korunmak mecburiyeti ile 
takılması lazımgelen maske· 
leri takmışlardır. Tayyare 
biicumları, zelıirJi gazlar sizi 
hiç korkutmamalıdır, çünkü 
bunlardan sakınmak yoJJa 
rın ı ft>n bulmuştur! 
~~~""""' 

ihya edecektir. A ltıo 9ubltk 
1500 liralıktır demiştiniz, 
fakat 88ıl bu naeihattir ki 
bence 15 bin lir" degorin
deılir. Ben de @izin gibi ~a 
Jı~acagım ve hayatta muvaf
fak olacağım •• 

Dedi ve gitti.. 
-Şükranın baba11-

Alfred N o bel, biiyük hi 1· 

kimyagMdir, dinamiti hnl

makla ün almıştır. Bu bii
yük adam, kaza.n<lığı biiyük 
varlığı, her sene edebiyat, 
kimya ve sallı yolunda. en 

büyük hizmet edenloro ve
rilmek üzere iiç bi.iyiik mii
kifata baglamı:;-tır. Geçen 
sene 21 Teşrinievvelde bu 
büyük adamın yüzüncii do
ğum yılı kntlnlanmıştır. 

Bil~~!~~ı 
Soruyoruz: 
Ehemmiyeti itibaıiyle en 

lazuolı beş matlen hnngi · 
}eridir, 

Bulmaca: 
Dilim yoktur, kulağım bel

ki vardır, fak at ben her d i i
dea anlaYım. Neyim, Hilo 
bilir misiniz! 

Nt\ için? 
Kışın ncıfesimiz gorunnr 

de yazın g<lriinmez? 

Araştırma: 

Oebinizde 25 knrnşunuz 

olila ne yapardını;,.1 

Küçiik çocuklara işto 

dört i~ •. 
Bunlardan her hangi birino 

en iyi ve dogru cevap ve
renlerin cevabı ve ismi ga
zeteye konacak, birinciye 
bir dolma kalem, ikinciye 
3 aylık, li9üncüye iki aylık, 
dördüncüye bir aylık gaze
temiz helliye edilecektir. 

Duman Olan 
Milya rlar 

K<>mür madenlerin lngil 
terenin can damarıllır. 1873 
ten 1908 e kadar 1ngilter~-

rdde 6,592,633,000 ton kit· 
mt.ir çıkarılmıştır. Bunnn 
bedeli 60,000,000,000 frank 
eder. Yani 3 1 senelik bir 
müddet içinde 60 milyarlık 
ıervet duman olup gitmiş· 

tir, değil mit 
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'' Bahar (YENi) Hurufat dökümhanesi! ilk mektep kitapları ~ 
T arib kitapları dahil olduğu halde bütün ilk mektcP d'. 

'' Yaz ııcağında 5 damla hakiki Bahar kolonyaıı tabii 
bahar koku ve .serinliğini yaıatmağa kifidir 

: 9 taplanmıı gelmiıtir. Bu kitapların lzmir ve mülba~atı~~ 
D8ktlli8 hurufatın gerek ıağlamlık ve gerek zarafet iti- toptan ıabş hakkı münhasıren kütüphanelerimize verıflll ,JA 

barile Avrupadan gelen burufata faikiyeti lzmir ve mülba- Kitaplarını tamam almak isteyenlerin müessesemize ID~ 
25 kuruılak cep tiıeai bile vardır. kab fe taıra matbaalarımııın mllteaddit tecrUbelerile sabit atları P.DI"' 

olmut yeıine Tilrk mileaae1eaidiı Taıra ıiparııları azami ikinci beyler soka~uı_da l_(emeraltı~de .. b• 
Yalnız ( Ferit) isim ve etiketine dikka(etmeUdir. dikkt.tle yapılır ve ıllr'atle g6nderilir. 83 No. da Yavuz Kutupbınesı .Mekteph kOtup 

Adreı: Murabıt çaıtııı numara 25 lzmir. P. 620 

Talk Parfüme • Kokulu Talk 

-- Ferit --
Yaı 11cağıadan dolayı sivilce, kızarb, yanık, pişik, 

ter kokuau Ye yağı derhal izale eder. 

isiliğin yegane ilaczdı.r 

Merkez depo: S. Ferit Şifa eczanesidir 
P. 506 

Ankara'da 

SARDA Elbise Boyahanesi 
lzmirin en iyi boyahanesidir 

42 aenelik tecrtibe ve ameliyat ile nihayet Avrupa · 
nıa en blylk boyahanelerinde ıekiz aene tahsil gürüp 
ıabadetaameler almıt olan boyahanemiz mutabassısı 

muhterem mllıterileri için teminattır. 
Biltiınumtesisatımiz asri ve miluta ikidir. 

Temizlenmit boyanmıı vej ntnlenmit elbiseler, derin 
bir ibtiıaıla ve ıon ıiıtem makineler ile fenni ş1:kilde 
yapılmaktadır. 

Malaterem mtııterilerimizi iatifade ettirınek makıadı· 
mıı yaı için aynca tealillt yapacaiımııı da bildiririz. 

ADRES Sarda boyahanesi Saman iskelesi 

1 Te]efon şirketi kar~ısında N o. 2 l P. 988 ....................................... 
111mnumınıu11nınınmm1111B111111111111111uın11ınna1111ılllllnuunuıınıııııuıııııınuıııınınııı ı ı ı ı ı ı ı ı ~ 

==-==-=~ HiLAL MOBiL YE VE ~ 
SANDALYE imalAthanesi 

§ Şekercilercle Numara 26 

= ~ Ea eyi cina fınnlanmıt gllrgen· 

H ık • •d h • § den mabtelif çeıitlerde mobilye 
a ıı ı are anesı § veıandalyelerimiı metanet, zarafet 

Polis noktası karşısında <lairei mahsnsa E5 itibarile ıayet mtıkemmel olarak 
'l'elefon: 2037 § imal edilmektedir. 

Ankarada: bilumum vekiletlerle ıurayıdevlet, kazanç ve § Toptan ve perakende aiparif 
bina verıileri temyiz komiıyonlar1, gOmrük ve inbiaarlar ve § kabul eder. 
iktiıat dairelerile mahkemei temyiz ve sair devairi resmiye § fiatlar ehvendir. p 546 ı= 
Ye buıuaiyede. a:örlllecek her hangi bir . işi ola.• veya ileride · 1111111111111111111111111 
ol~caklar ltlerını kolayca ve ucuzca ta kıp ve ıntaç ettirmek lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
içın ancak, = 

ANKARA' da: ıenelerden beri bu işle meıgul olan ve Doktor = 
muntaıam teıkilita malik buiunaD" (HALK iŞ iDARE HA· H F h • ; 
NE.)1 De vermelidirler. a rettın ~ 

Emllk ve emtia kamü•yonculuğa, y111 ve tercllme ve buna • = 
lmmaıil b~Juma~ itler y~zıhıae~izce yapılır. lmair Memleket Hutaaeai Rontken Mütebaaaııı 1 

Adreıimıze bılbaua dıkkat edılmeıi rica olunur. R tk · fi1 
. iDARE H.ANEMIZ. Her aeYi OD en muayeneleri = 

{lcabeden ıtlere garanh göıterir.) P. 678 lJltra - Viole ve Elektrik tedavileri yOrllyemiyen veli 

Uludağ 

MADEN SUYU 
~laden snları nnı en lezzc~tli~i 

Bit. dofu. 1ecriibe• ediııiı 

Deposu: 

1 zmir Sıhhat eczanesi. 

P. 713 

Türk 
Pazarı 

Hacı Süleyman . -
l.\1ahdumu 
lBRAHlM 

Hanımlann 
Nazarı dikkatine 

Mevsim rlolayısiyle Istan
bnl Beyo~lunun yüksek 
terzilerine clikt,irmiş en son 

moda iizeriue nıa ııt o par-

Meraklı ve mı ! f. l. t.tini is
tiyen lıanıınl.ır . ıı kuına~ 

almadan ve terziye uğra

madan evvel bir defa nıa
ğazaınıza uğramaları kafidir 

Adres: Odun pazarında 
k~a,tçı Nafiz Mustafa ya
nında No. 3 

- bilbaua Raıitİk çocuklara talbiki ve roatken ilelii 
Zeytin yağı fabrikalarının Kel teda•ileri yapılır. _ 

D8Z811 dikkatine: §i ikinci Beyler ıokak fırın karıııı No. 25 Teldon 25421 
Hacı Silleyman mahdunıu İbrahim 

Ticarethanemizde yerli mamulitından her boyda Avrupa llEmllllllWllHURI 
mallarından ~aba dayanıkb 6rülmOı ot yağ torbalarımız _ BlWflDJIDmDJllllHJ• 
mevcuttur. Fıyatlarımız ini torbalardan dıba ucuzdur. Arzu 5 D kt AJ • R 5 
edenler nlimuneıini ticarethanemizde görebilirler ıabt ıera- § o or 1 ıza § 
itinde teıhilat 161terilir. a 5 

Jımirde Keten çarıı No. 2 Karaotlan zadeler ~ Doj'om Ve Oerraht Kadın Hastalıkları ~ 
Ticarethaneıi P 682 ı== = 

•·--------------·· lllİıİIİ• Mtltehauısı Telefon 2987 5 
Balıkyaiı yerine = Kestelli caddesinde 62 numarada hergün ! 

YAZ GU•• NLERINDE 1 saat 3 den sonra hastalarını kabul eder. § 
111111111111111111111111111111111111111111-ımom .. 1•ıı11111111111111ps29Ji 

lçecetlniz en iyi kuvvet, ittiha ve iençlik iliçı o••ıçfil• er k&DU U Aydın demiryolu umum m6 

K. L .. f., d. n dnrlllillnd•n= ) }) a Ut ) ) f Madbiace njlam, rtızel ve 5·9 93~ tarihinden ~.l · 12 

Telefon: 3726 

İçilecek en lezzetli sn 

Foça Suyu 
dur. Hazm• kolaylık verir 
lçimi gayet leıiı ve hafiftir 
Bu ıaya devam edenle 
~Bcutçı çok fayda gör
mektedir .Bu bir bakikatbr. 
Kemeraltı camii karııııada 

No. 1 
T elefoa: 3190 

P. 71 

Her Eczanede Bulunur P. 610 
ber çeıittea teraziler yapar ye 934 tarihıae kadar mer ı ve 
ıiparif kal.al olanar. muteber olmak llzere Nazilli Kıymetli :v0cudaauzu yıka· 

Ar:1a buyuran ••vat tahri- ve Kayacaktan lzmire tapna· mak için baaıf bamama gide· 

Olivierve şüre 
kisı Limitet 

Brı'ıtol battı ren veya tifaben : cak ıotanın beher tonandan cetlai&i dlltlnm•Jiniıl 
bmirde - Tepecikte lktiaat 1170 kar111 Ucreti nakliye alı- 11 1 k ti t • 

PENTUSKER vapuru 20 Ey teraıi imalltbaneıi ıahibi nacakbr. eme e • ea emız, en 
lftlde Briıtol ve Avanmouth-a AlamefŞeYki maJbojluaa mira § 5-~·~34 tarihinden 31 • I ııbhi, en llb bir ham~mı 
T bil ı · b ki il 1 acat edebilirler P - MO 934 tarıhıne kadar Aydından olan KeçecUerde Llle ııne-

V APUR ACENTESi • 1• çın e en en vapur ar lzmire tatınacak hathııın be· ması ittiıalindeki 
Cendelibaa Birinci Kordon LE~YPSlAN vapuru22EylOlde Safa Otelı• ber toauadan 625 kuruı Gere· 

Tel. 2443 . ıverpool ve Svvanıea·daa tinakliye alınacektır. 
Tahmil için beklenen vapurlar. GRODNO •apuru 25 Eylftlde Kuyumcular çarşısı § 2 8-1934 tarihinden Teı· 

Lo•dra hattı Aaver1 Hail ve Loadra-clan kar~ısında rinievvel 1934 ıonuna kadar 

Tevfik Paıa 
Hamamı 

YUVONNE ~ E THURSO vapuru Teırin baı Ttl fa i i Dinardan Denizliye taıınacak 
••para "" y- lanjıcında Anver1 Hali ve k cc,ar •9

1 eı~al • f ne •e tızllmlln beber tonundan 500 t •f d" • b • 
lllde Londra ve Leitb- e L d d , eıeı ne e ver11 i çarııya en k ..... , tlcret alınır Da etrı e ınız, erıeyinı 

OD ra aa. k t H • d • ..... . 

P. 602 

GRODNO vapura 6 T. ev· Not: vlrat tarihleri ve ya ın. 0 e tavııye • enz. Ayclıa demiryolu umum mi takdirle avdet edeceksiniz. 
velde Loadra ve HaJJ e . vapurla 'D iaimlerl herin P. 714 dtlltljilndea: P.659 Mllıteciri: Ali Rıza Modem avı·zel 
ADJUTANT vapuru 16 T dejiıikliklerdea mea'aliyet 18·9-34· tarihinden 31-12 1 ••••ide Londre- a ' kabul edilmez. P. 531 Tilkilikte 934 ta~biae kadar Sake, sa.ke GÔZ T AB1Bt Ve masa lambala 

Y K "' O · • Kemerı ve Moralıdan lzmıre İ . " . 
u,erpool batb Operato••r ırk&tr8Ç teli tqıaacak barçağin beher to- r. smail . Selalıettın Meşherini herhalde 

GITY Of Lancaıter vapura H 1 1 i 1 • li nandan 375 kurqş llcret alına· Fraa1nın Bordo bp fa- t d · · 
27 Eylllle kadar Liver 1 ve Dr. Oavdet Mustafa er yo cuaun 1 ne e venı eakbr. klltui 1611eririyabndan yare e ıuız 
badeba 29 Eyltlle kadar:ı.a Aıkert merkea butaneli bve But lmd•~,~et~f· dyakınd~l~n 6-8-1934 tarihinden 31· 12 mezaa ukeri baıtaneıi Ağa zade 
D lalla GI ı~ Operat6rl. a 0 e en '•11 1 a e e 1811· 1934 tarihine kadar Sarayk6y ~ 
EGYPT~e a•ıo• ~··· her rtln lileda IOar Fiatlar 50, 40, 25 ku111flur. den lzmire taıınacak kumda ılz butalıldanmlltebaa- Hüseyin .Hüsll~J' 

AN vıp.. 11 T. tq_ a_ Mllteciri: ALI nnın beher tonundan 900 ka· 1111 muayenebaae: Sa '9bl.1 Jllillal !:i 
•" Linrpol .,.Gluıon·a ,.,...i iM ler So. No. 71 P. 715 nll lontl .. kHJ• alıaacaktır. 1kincl be er ı. No .• s.ı_. doı;:-!ara 3.55p. 7r 



~YFA 9 

il ve 

IZMIR ... POST ASI 24 EYLOL 1934 

kteP ~i· \1 ftZ • 
tıod• 

Piyan~O._, SON.DAKikA 
8 

· t~· ' 8 - • • • • • 
uoııf . 1 rışt<ı'rafı 1 inci sahijcde - Bu S ne Teşrinievvel - ' ~- iıt, . ' 

nıür•'' ~ine lıu znrurcllir ki devleıi mil
p,685 'ıtc lnOracnate mecbur kılmıştır. 

si. ter trı.ble'kcti biraz daha ) ükseltmek, 
M Si os sovL· o Açılacaktır 

Bu sene tütün tahminen J silden alış fiatına nazaran 
b ııe a ı h. A 1 . . p 1 >ıl ~ ır_un eV\"e getırmek, vergı 

tt Gnu hırıız dalıa hııfifletmek ivin 
~ gıııii Bakır ) olunun ) apılaıası ve · 

........ 11-12 milyon kilodur. güzel fiııtlarla elde!ı çıkarıl 
Her sene bu zamanlarda 1 mıştır. 

~aııi B k d 1 · · • a ·1r mn en erının azamı 

... ~~1ınanla işletilerek bofr•e bakır 
t llıı11 zarureti vanlir. Bakır ; 
:Plı Üı,h "l" L • • ·ıı· ~~ um gı ıı, tıp ... ı ıncır gı ı, 

at d · h · 1 • ı ~· nıma nrıı;tc ucuz uğıy e 
tıı 

1
1
Paiz kalacak yeni bir ihraç 

• •rıu. l ı olacaktır. 

'ıij~ nıillctinin, hilha a rürk 
tııı eıı içinde ıcrvd sahibi olanla· 

':J hu hayırlı ve kazançlı işe 
"· 

1~1 en eon gayretiyle sa ılma· 
~I. • 

ıçın ortada CC/ küçftk bir 
~ ~ddüt pürüzü göremiyoruz. Bnn· 
~!' Yatan para ad ece faiz get=rir, 
'•t nıuottnldır. Buna yatacak 

Yunanistanın komşusu 
Türkiyenin beynelmilel 

ve dostu ola 
siyasetteki ehem

miyeti , kendisine itiraz 
hakla!! vermektedir 

eötürmez 

tütün satışları başladı. Fakat Rekoltenin ve stok mıkta
geçen sene neşredilen tütün rının azlığı yüzünden bu sene 
kanunu mucibince tütünlerin tütün piyasasının iyi fiatlarla 
müstahsil tar fından denk ha- açılacağı kuvvetle tahmin 
line konduktan sonra satılma- edilmektedir. ____ ...._ __ 

Cerh ıı icap etmektedir. Bu se
beple tütün piyasası bu sene 

Atina 23 (A A) - HaTiciye konuşmalardan da bahsetmiş [ve kısa bir zamanda mu llai- an~ak Te~rinievvel içinde açı· : en.i ~ahalle~e Şahin oğlu 
nazırı M. Maksimos dün Ce ve dimiştir ki: ta l>ulunao mes'eleJeıin halli labılecektır. Sahh ısmınde hır adam, gece 
aevreden Atioaya döomüştür. Bizdeki samimi temayüllerin yoluna girebileceğiz. Rodop Geçen seneden elde kalan vakti ~arısı Cemile b~nımla 
M. Maksimos matbuata beya- Bulgaristanda da aynen mev- ermanları ihtilafının halli bu stok pek zdır. Geçen ve ev· kavg ederek cakıyla sag kal-
nabnda, Türkiyenin m.iUetle.r c~t olduğunu N. Batolftan busu.ta iyi bir alamettir. velki seneler stokları, müstab çasından yaralamıfhr. 
ceml~eti meclisine intihabın duymakla bahtiyar oldum. Öy· 
dao dolayı memnuniyetini bil le ümit ediyorum ki, Bulgar 
dirmiş ve demiştirki: mealek taşımla olan şahsi te Dev et D Yedinci 

• 

.a ise 1 - faiz getirir 2 -
tt~ piyangoya iştirak ' hakkı 
"4 lf, 3 - devltt işlerinde tedavül 

'----•• ~· tnuııttnl knlmar, 4 - bütiln 
lar]o heraher de memlekclio 

~u anistanın komşusu ve masım neticeıiz kalmiyacak 1 ı 
dostu olan Türkiyeain beyneı- .. • •• Ş etme 
milel ~i~asett~k·i· .ehem~iyeti incir kurdu ·' lii • 

Je! 
a!I, 

~·, 8 

ve hsrıcıye vekılıaın mumtazt I • · · ·· l · bııyııu işler=ndrn birisinde kul· 
•l ~ ll:ıı~ olur. 

lt IJ. kadar şümullü menfaatler 
t~'.6•ndu tereddüdün nıanlisı ne 
~ •lir.? 

şahsiyeti milletler cemi eti\ M•• d 1' • z1nır - Karşıyaka - ÇıyJı banlyo tren erı se~rriisefer cetveli 
1
.• . 'b b Yd UC8 e~eSI İstasyonlar 11 (J) 13 15 17 19 21 23 25 27 29 (2) 

mec ısıae ınh ap u1U1un a Ş . . d . . 7 k . . "t• .. h k ehrımız e mevcut ıncır T. 14 54 ÇY 64 Ç.Y 

j~ itht Anadolunun hami)·ctli ol· 
}"' kndıır dn şuıır lu vatandaşları; 
:•rıi Bakır ) olu hizmeıinde biç 
~~"atan l öşe..inden aah geri 
'l 1Yncaklardır. Bu iddiayı ; pek 
p 
1~ neticenin rnJr bmlı cUli de 

1 
en ıııne kıtırda'z gotürmez a • imaUitb-.neleriade iucir kurdu hmir 5 25 6 06 7 45 9 35 12 00 15 00 17 00 · ı 8 00 
ar verme e 11. .. • .. 

M M k . B lk . k mucaclelesı yapılmaktadır. Mu· Hiltll 5 29 6 02 7 49 9 39 12 04 15 04 17 04 18 04 
ı9 35 21 25 
19 39 21 29 
19 43 21 33 . a sımos a an m1sa ı d 1 • 1 •1 1 . . t H p 8 17 08 

d 1 ti . h . . 
1 

ca e e ış era e zmır zıraa . ıoar 5 33 6 13 7 53 9 43 13 08 15 O 18 08 
ev e erı a11cıye nazır arı a-

rasında Avrupayı meşgul et- mücadele müdürü Suphi bey 17 ıo 

~1 
1
" .etti~i gün heri es b"r haki· 

"ıtt hır vakıa haliııde gôrOp gu• 
• Lir dah:ı aulıımış olacaktır. 

me.kte olan me ,. 1 l b·ı- meıgul olmıktadır. Mer~inli 5 36 6 16 7 57 9 41ı 12 11 15 il ı 7 13 
1 e e er ve 1 ~ Ih 5 39 6 ) 9 8 Ol 9 49 12 14 15 l 4 1 7 '16 

bassa Balkan yarım adasını -.; a .ıne 
l.:.ı~ d d • 1 Jçtı•ma Bayraklı ö 42 6 22 s 05 9 52 12 11 ıs 11 ı1 ı9 a 1ma ar e en ış er hakkında 

yaptıkları nokta nazar teatile· Muhacir, mülteci ve ışiret· Toran 
6T.2l~ 8 o9 9 55 16 20 

• /;. T.120 2T.ı 108 
::Zr111.'wadlaM rinden bahsederek şunları halkıyle köylüye tevzi edile 5 45 6 28 8 ı 3 9 57 l 2 20 

söylemiştir; cek toprak ve bağ yerleri ta• Alay lıeyi 5 50 6 :33 8 ı 8 l O 02 l 2 25 
15 21 17 22 
15 26 17 27 
15 28 17 29 Sulhu tarsin İçin devletler limatnameıi yakında tetkike Kar~1yaka 5 52 6 35 8 20 10 04 12 27 

Q 
1 tar fındaıl yapılan gayretleri başlanacaktır. Dün talimatna· 

•• •• t ı&1· h d . OZ a ır ususun a tamamıl~ menin tatbiki için vilayette 5 53 6 39 8 21 ıo 10 12 3~ 15 31 17 31 
&_,t f . . b 'f d mutabık kaldık. Ve bu mesaı bir toplantı yapılmıştır Bostanlı 5 56 6 42 8 24 10 12 12 35 ıs 34 17 34 
~ ~u~~ın1 ~~n~:ed:;i 1g~r~;- bilhassa bir Akdeniz misakı· • • • • • • H. HiiRov. 6 00 6 46 8 28 10 17 12 39 15 38 17 38 
~lışınaıar ıstiyonrn. fnarif nın. akti suretile müspet bir AptulJabZekİB T. 12 T. 16 'I,. 18 T. 22 
~ a.re iııi rnhatsız cdeıı hu neticeye varına bahtiyar ola- 1 b 1 • d k Çivli 6 54 17 46 

. 
18 ı1 19 46 21 36 
18 14 19 49 21 39 
ı8 17 19 53 2ı 42 
18 20 19 56 21 45 

T 24 T.1204 
18 22 20 00 
18 27 20 05 
18 30 20 07 
T.1ıo:t 

18 32 
18 35 
18 39 
T. 26 

20 10 
20 13 
20 17 
T. 28 

21 46 
21 5ı 

2ı 53 

21 55 
21 58 
22 02 
T. 30 

f Uracaııtlori Y-ak~inden ovl l cağız. Böyle bir misakı ~rek d ~t~n ut J•~ ar~.~ um:nk ~ T. l'I ~'. 24 
l~ŞUnen vcsa;t ihzar eJen biz gerek Balkan misakının ~1? 

1! .. ın~ adyın e ıken •ad 
1 

-----------------------------------
t ln '. . . d' . vı ay~ ı•n arma uman anı ı2 (1) 14 16 18 20 22 24 26 28 30 (2) 

~· l'Saıye ıhtıvncıınız var. ıger devletlerı tamamile tas A t il h z k" b d- ··~ı 
'ilet· . . · h t · k . P u a e 1 ey un og e· T 11 'r. 13 "'. 15 T 17 T 1201 T 21 T 23 T. 25 T.27 T. 29 ~ı ın ışlorınden ra n sur. vıp etme teyız. d S k · ,..L. • • • • 
ar.ı 1 .. . . d en sonra a arya vapuru Çiyli 7 ı o 17 54 

'~d arın cumlıunyet ı arc: Yunan haricİJe nazırı Bul- ·1 • · t h 11" 
e knla balık otmeıuelerı · . . v 

1 e yenı memurıye ma a ıne H. H iisAy 6 10 7 18 8 36 ı O 38 14 02 16 05 ı 8 02 
~~llıl . . gar haTıcıye nazırıle yaptıgı gi tmijltir 

6 14 ~ el ot he abınn her ıkı v • Bostırnlı 7 22 8 40 10 42 14 O 16 09 18 06 

l~~f 'için hayırlı lıiımct Türkiye zı·raat bankası lzmı·r Karşıyaka 6 17 7 25 8 43 10 45 14 09 16 12 18 09 
. • okakta kalan çocuklar 6 20 7 28 8 45 10 5!~ 14 12 16 ı5 18 11 

~~ii~":,.~,~~,;~:~~~.~0ç~;;~~ şubesinden: ;!:~~•yi : ;~ ; !~ s 41 :~ ~ 14 14 :: ~~ :: :: 
~1 ~ Yeılorde, yemek sırala- Mevkii Sokaği Cins No. Muhammen K. T. 1203 '.11.1I07 T 25 
tı dı,, pencerelerde otura· Buca istaayon caddesi bana 21 ·85 2000 T. 13 7 38 8 52 ı6 25 ıs 21 
t'tlaı- G"" "']"" k. orJn " " " ana 114-ı 114-104 1500 6 29 H 02 14 19 
' · om uvor pı z Bayraklı 6 32 7 41 8 55 11 05 ı4 23 16 28 18 24 
~isteınli mo~ai Jfızım . .. : Farabi '~okak " arsa 12~ ~~ Sallıauo 6 35 7 44 8 58 11 08 14 26 16 31 18 27 

İfs·llnu ynpamıyncnklar çe· c ana 1 
300 

· 
1 

lnJer. Bunu yapmakla " " araa 14 .Mersinli 6 38 7 ·17 9 Ol 11 1 J 14 29 1~ ~J4 18 ~O 

4.tı'lhurivetin temeline bir " Yağhane araa bili 500 H. Pınar 6 42 7 50 9 04 il 13 14 32 16 37 18 33 
ı 1· • " Forbeı toı'li 300 4ı ı8 37 t\.(JYınuıo o1ıırlar. arsa u Hifül 6 46 7 54 9 08 il 17 14 36 16 

.,. Ali " " arsa bili 800 

18 47 
18 51 
18 54 
18 55 
18 57 
19 02 

19 03 
19 06 
19 09 
19 22 
19 16 
19 20 

20 34 
20 38 
20 41 
20 4.4 
20 46 

20 51 
20 54 
20 57 
2ı 00 
21 03 
21 07 

!!._arşıyaka: Mchmoı '' Mecidiye belediye arıa bili 1000 tzmir 6 50 T. ~5~Sy T9111~3 
ll•ı• ••tcı bey ,, Ç.içek hane 19 1200 T. 539y 

11 21 14 40 16 45 18 41 ın 24 2 ı 11 

lfl " Özdemir arsa 38·1 1100 '1 v 44 34 2000 (1) 11:12 numaralı trenlM enına. günleri işlemezler 
~}'d 'efti., ten döndü : Zaf;r ::ı:~: . 9 500 (2) 29:30 uurnaralı treulen 1 hazirnn<lan 1 ci te~rin nilınyetine kadar i~lerler 

~ ın Denizli ve havaliıi • Dokuz Eylül ana 5 ~00 
f \>'il t~ 

1 
atını tetkik ve aygır ,, Redilhak mağaza 4 900 

~~ tını teftiş eden Ege 
1 

" Dutlu arsa 21 3500 
~~:kası Zootekni müfettişi « Zafer arsa 60 1 200 tıtasyonlar 
~. bey lzmire avdet etmiş- « istasyon C. 48·8 hisse hane 94-102 2500 

,, Mustafa Kemalpaıa arsa bili 3500 hmir 
~il Tepecik bahçe hane 15· l 1000 Hilal 
lçtı'ene Hususi muhasebe " Kağıthane caddesi arsa 256 258 262 100 H. Pınar 

\ı İJ erinde mevcut tahsisat Mersinli Kilise usa 20 200 
~~ti ~enizli ve Aydın vi· " Şeref hane 9· 11 1000 ::~!~~~ 
't-ktı yeniden Aygır satın Bornova Merkez hane 52 64 700 
!l ·l 1,rdır. Bu vilayetlerde " Beyler hane 40 40 700 
,,~ •• Sığır ı lahıaa fazla o: Asımbey hane ı4 16 1200 
~n ~İYet vererek, nümune ,, Havuz başı hane s ı 600 lsta~yonlar 
'\t:tıne t~ vzi edilmek (izere c Küçük çay arsa 31 ·9-7 600 
~ b Cabey harasından d mıı· " Hacı bey hane 5·7 400 Burnava 

ağalar celbedıJecektir. Yukarıda evaaf ve numaraları yaıılı Yunanlı emvali 10-9 Mersinli 
934 tarihinden itibaren açık arttırma ile ve gayri mübadil H. Pınar 
bonosu veya peşin para ile ıatışa çıkarılmıştır. Kıymeti mu· Hilal 
bammeneıi iki bin lira ve daha ziyade olan emvalin ihale· İzmir 'y r 

Izınir Bnı·nava. Baulyö trenlerj 

51 (l) 53 55 57 59 

5 45 
s 49 
5 53 
5 57 
6 05 
'l'.52 

52 (1) 
1'. s1 
6 15 
6 ı3 
6 27 
6 31 
6 :l5 

T.12QY T.l IOBÇy 
6 45 8 05 10 15 12 10 
6 4U 8 09 10 19 ı2 14 
6 53 8 13 (0 23 12 18 
6 57 8 17 10 27 12 22 
7 05 8 25 10 35 12 30 
~~.54 T.56 T. 58 T. 60 

54 56 58 60 
T. 53 T. 55 'l'. 57 T. 50 
7 28 8 35 10 45 ı4 10 
7 36 8 43 10 53 14 18 
7 40 8 47 10 57 14 22 
7 44 8 51 JI Ol 14 26 
7 48 8 55 u os 14 30 ( Dt' çokluğu edebiyle T. 15 Çy 

51,52 No.lu trenler cuma günleri lşleme.zler 

Seyriisefer cetveH 

61 

15 10 
15 l1ı 

ı5 18 
13 22 
15 30 
T. 62 

62 
T. 61 
15 40 
15 48 
15 52 
ı5 56 
16 00 

63 65 

)Ü 20 17 35 
16 2ıı 17 39 
16 28 17 43 
16 32 17 47 
16 40 17 55 
T. 64 T. 66 

64 66 
T. 63 i'. 65 
16 55 18 35 
17 03 . ı8 43 
17 07 18 47 
17 11 18 51 
17 15 18 55 

1r. 23 çy 

67 

19 45 
19 4!> 
ı9 53 
19 57 
20 05 
T. 6 

68 
T. 67 
20 25 
20 33 
20 37 
20 41 
20 45 

~ftiktıoıi barbın esrarı ) 
~ . •ınız bugün girmemiş · 
~ili· 

leri istizana tabidir. Malın ıtıldığ' seneye ait Devlet ve b~ 
lediye vergilerile resim ve sair masraflar oıüşteriye aittir. 
Uıa1e 8 10-934 Paz~rfeai günüdür. Taliplerin ihale günü yüz
de yedi buçuk nisbetinde teminatlarilfl birlikte saat 14-30 

(1) 
(2) 69,70 c c 1 ha~drnndan birinci teşrin nihayetine kaCl:u işlerler. 

~tar eddriz. ......... _____ . da Ziraat bankaaına müracaatları. 3785 
P. 722 4022 

22 10 
22 14 
22 17 
22 20 
22 22 
22 27 

22 28 
22 31 
22 34 
22 37 
22 40 
22 44. 

22 48 

69 (2) 

21 40 
21 44 
21 48 
21 52 
22 00 
'l.'. 70 

70 (2) 
T. 69 
22 10 
22 18 
22 22 
22 26 
22 30 
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lzmir - .Afyan arasında 1103 numaralı yolcu 
treni seyrü sefer Qetveli 

İstasyonlar 
lzmir 
Hılkapm•r 
Turan 
Karş1yaka 
Hacı hüıeyinler 

Çiyli 

Herf8a iıler 
varma Durma 

UJuc:ak 
Menemen 
Emirilem 
Muradiye 
Horozköy 
Manisa 
Çobanisa 
Kasaba 
Urganh 
Abmetl 
Sart 
Salihli 
Yeşilkavak 
Dere köy 
Alkan 
Alatehir 
Kinlik 
Konaklar 
Güney köy 
Elvanlar 
Ahmetler 
Km.241 
lnay 
Karakuyu , 
Uıak 
Kapaklar 
Banaz 
Oturak · 
Dumlupıaar 
Y ıldırımkemal 
Balmahmut 
Geçikhamamı 
Afyonkarahiıar 

9 40 

9 54 
10 07 
10 21 
10 41 
il 07 
11 22 
11 29 
12 05 
12 28 
12 35 
13 10 
13 28 
13 42 
14 15 
14 31 
14 46 
15 05 
15 38 

17 23 
17 50 

18 29 
19 04 
19 46 
20 il 
21 ıs 
~ı 54 
23 25 
23 08 
23 35 

00 27 

Afyon Anadolu 1 10 

2 

1 
1 
8 
1 
1 
1 

16 
1 
9 
1 
1 
1 

15 
1 
ı 
1 

20 
5 

10 
1 

10 
3 
1 

29 
1 
3 
7 
2 
il 
2 

Kalkma 
9 13 

9 42 

9 55 
10 08 
10 29 
10 42 
11 08 
11 23 
il 45 
12 06 
12 37 
12 54 
13 il 
13 29 
13 57 
14 16 
14 32 
14 47 
15 24 
15 43 

17 33 
17 51 

18 39 
19 07 
19 47 
20 49 
21 16 
21 57 
22 32 
23 10 
23 46 
00 26 

1 05 

Afyon -- İzmir arasında 1104: numaralı yolcu 
treni seyrüsefer cetveli 

IST ASYONLAR 
Af yon Anadolu 
Afyookarahiıar 

Her gün i~ler 
VARMA DURMA 

Geçik hamamı 
Balmahmut 
Yıldunnkemal 
Dumlupınar 
Oturak 
Banaz 
Kapaklar 
Uşak 
Kara kuyu 
lnay 
km. 241 
Ahmetler 
Elıvanla.r 
Gnneyköy 
Konaklar 
Kinlik 
Alaşehir 
Alkan 
Dereköy 
Yeıilkavak 
SalibJi 
Sart 
Ahmetli 
Urganlı 
Kaıaba 
Çobaniıa 
Manisa 
Hoıozköy 
Muradiye 
Emirilem 
Menemen 
Ulucak 

4 24 
5 06 
5 44 
6 13 
6 38 
7 35 
8 02 
8 39 
9 09 
9 34 

10 36 
10 53 

12 17 
12 3• 
13 07 
13 21 
13 38 
13 56 
14 29 
14 46 
15 Ol 
15 19 
ıs 48 
16 12 
10 39 
16 55 
17 20 
17 33 
17 56 
18 09 Çiyli 

HacıhOaeyialer 
Karııyaka 18 25 
Turan 18 39 
Halkapınar 18 51 
lzmir 19 15 

1 
8 
1 
1 
2 
1 

13 
1 
1 
9 

1 
9 

ı 
19 
1 
1 
1 

20 
1 
1 
1 
9 
1 

20 
1 
1 
1 
9 
1 
2 

C5 
1 

14 

KALMA 
3 40 
3 45 

4 25 
5 14 
5 45 
6 14 
6 40 
7 36 
8 15 
8 40 
9 10 
9 43 

10 37 
11 02 

12 18 
12 53 
13 08 
13 22 
13 39 
14 16 
14 30 
14 47 
15 02 
15 28 
15 •9 
16 32 
16 40 
16 56 
i7 21 
17 42 
17 57 
18 il 
18 18 
18 31 
18 40 
19 05 

Izmi-r-Bandırma arasında 1201 numaralı sür'at 
jJ' ~ 

treni seyrüsefer;cet.,eli pazar ve Qar~amba 

lstaıyonlır 

iz mir 
Halkapınar 
Turan 
Karşıyaka 
Hacıhllıoylnler 
Çiyli 
UJucak 
Menemen 
Emiralem 
Muradiye 
J " 

günleri işler 
Varma Durma 

13 17 
13 22 

13 42 

1 

2 

Kalkma 
13 00 1 

13 12 
13 ıs 
J3 22 
13 25 
13 33 
13 44 
13 52 
14 11 
14 19 

Manisa 14 23 1 14 30 Yenik8y 17.48 
Karaağaçlı 14 44 14 44 Umerköy 18.15 
Saru~anlı 14 54 14 54 Susırlık ; 18.39 
lıhakçelebi 15 · 02 IS 02 M. Kemalpafa 18.57 
Kayıılar 15 19 15 19 Okc:ugöl 19.1 J 
Kapaklı 15 25 15 25 Akıakal 19 35 
Çiflik 15 30 15 30 Sığırcı 20.01 
Akbiıar 15 39 4 15 43 Teliki C. 20.29 
Süleymanlı 15 53 15 53 Bandırma gar 20.40 

10 
3 
5 
1 
1 
1 

10 
~ 3 
20 

ıs.58 
11>.12 
19.36 
20.ıt 
20.3~ 
21.00 

Harta 16 lO 16 10 Bandırma - ıebir 21.05 

Kırkağaç 16 22 16 22 Bandırma-Izmir arasında 1204 N o. lu yolo11 

Soma 16 36 2 16 38 treni seyrüsefer cetveli 
Beyce 16 59 16 59 O · · ıer 
Gireson 17 20 17 20 uma, Cumartesi, Sah ve Perşembe günlerı ış 
Karacalar 17 32 17 32 istasyonlar Varma Durma Kalk~• 
Soğucak 17 57 2 17 59 Bandırma ·şehir 6,3 
Çukurhilseyia 18 22 18 22 Bandırma gar 5,40 10 6,~0 
Balıkesir 18 48 3 18 51 TelAki C. 7,oO 1 7,01 
Yeniköy 19 30 2 19 32 Sığırcı 7,16 9 7,25 
Umerköy 19 48 19 48 Akaakal 7,50 J 7,51 
Susurluk 20 06 l 20 07 . OkcKugöl l 8, 10 1 8,21 ~ 
Mustafa Kemalpafa 20 17 20 J7 M. ema paıa 8,24 t 8, z 
Okçugöl 20 29 20 29 Susırlık 8,38 4 8,4 
Aksakal 20 49 20 49 Ômerk6y 9,05 l 9,()8 
S Yenik ay 9,35 ı O 9,.f~ 
ığırcı 21 13 21 13 Telaki e, 

Telaki C. 21 29 Ba!ıkesir 
Bandırma Gar 21 35 5 21 40 Çukurbllıeyia 
Bandırma Şehir 21 45 Soğucak 

Bandırma - Izmir arasında 1202 numaralı Karacalar 

sür'at treni seyrüsefer cetveli ~!~~~on 
Cumartesi ve Sah ailnleri işler. Soma 

istasyonlar Varma Durma Kalkma Kırkağaç 
Bandırma • ıebir 23 45 Harta 
Bandırma • gar 23.50 3 ~3.53 Süleymanh 
Telaki C. 24.00 Akhiıar 

ÇifJik Sığırcı 00.13 00 13 
k k 3 Kapakh A sa al O(). 6 00.36 K 

1 ayıı ar • 
Okçugöl 00.53 00,S3 hbakçelebi 
Mustafa · Kemalp•t• l .Oıt 1.04 Sarh•nlı 
Suıuhk 1. 14 1 1.15 Karaağaçlı 
Ömerköy 1.33 1.33 Manisa 
Yeniköy J.51 3 1.54 Horozköy 
Balıkesir 2.28 4 2.32 Muradiye 
Çukurhüseyin 2 58 2.58 Emiralem 
Soğucak 3.28 2 3 30 Menemen 
Karacalar 3 51 3.5 l UJuc:ak 
Gireson 4,03 4.03 Çiyli 
Beyce 4 22 4.22 Hacıhilıeyinler 

10,23 
l ltl2 
11.53 
12,28 
12'44 
13,07 
13,33 
14 17 
14,48 
15,07 
15,24 
15,50 
15,59 
16,09 
16.32 
16,43 
16.55 
17,19 
17,54 
18,10 
18,39 
18,52 
19,14 
19,27 

Soma 4 43 3 4,46 Karşıyaka 19,42 
Kırkağaç ~.00 1 5.01 THurakn 19.58 

17 
1 
9 
1 
J 
1 

20 
4 
1 
1 

16 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

l8 
1 
4 
1 
8 
1 
2 

8 
1 

12 

ıo,40 
11,13 
12,oZ 
12,29 
12,45 
13,08 
13,53 
14,21 
14,49 
15,08 
ıs,40 
15,51 
16,00 
16, J ı 
16,33 
16,44 
16,57 
17 47 
11,55 
ıs.ı' 
ıs,40 
19.oO 
19,15 
J9,Z9 

Harta 5 15 5 15 al apınar 20,10 
Süleymanlı 5.27 5 27 lzmir 20.32 ı 

k I · A.I b muhtelİ A hisar 5.38 4 5 42 ' zmır- aşe ir arasında 1107 N o. hı 
Çiftlik 

5 60 5·50 tren seyrüsefe.r cetveli (hergün) h.ıler Kapaklı 5.65 ~55 .,. , 
Kayışlar 6.02 " 6.02 istasyonlar Varma Durma Kalk~ 
labakçelebi 6. J 7 6.17 lzmit 16,0 
Sarhanlı 6.24 6.24 Halkapınar 
Karaağaçlı 6 32 6.32 Turan 16,24 2 16,2; 
Manisa 6 47 6 6 53 Karııyaka 16 34 8 16,4 
Horozköy 6.57 Hıcıbüıeyinler 

16151 Emiralem 7.06 Çiyli 16,56 1 l7,lO 
Menemen 7.35 1 7.26 Ulucak 17,09 1 

1713
4 

Ulucak 7.36 ~eİeİen ~~.· ~64 1~ 17,41 
Çiyli 7·44 ~ 1• em .. 18 , ıt 
Karşıyaka 8,03 2 7.53 ~urad~~e ~~:~; ~ 

181
34 

Turan 8, 11 1 8.05 oroz Y 
0 

oO 
lzmir 8,25 8.12 MÇanisa 18,41 19 ı1 n.',.,I 

d d 1 O obanisa 19 20 ı u" Izmir - Ban ırma arasın a ~ 3 numaralı Kasaba 19:43 10 19,53 
yolcu treni seyrüsefer cetveli Urganlı 20,09 ı 20,ı~ 

Onma, Cumartesi, Pazartesi, Salı ve Persembe Ahmetli 20 26 2 20,Z
1 .. l · · l ' Sart 20,46 1 20 4 

gun erı 1~ er· Salihli 21,02 20 21,'JZ 
lata~yonlar Varma Durma Kalkma Yeşilkavak 21,40 2 21.4ı 
lzmır 7.15 DerekCiy 21 ,57 3 22,~ 
Halkapınar Alkan 22,14 1 22,I 
Turan 7.36 1 7.37 Alaşehir 22,32 ıii 
Karııyaka. 7.46 3 7.49 Ala~ehir-Izmir arasında 1108 No. lu mubte 
Hacıhibeyınler .,. 
Çiyli 8 03 5 8.08 tren seyrüsefer cetveli 
UJucak 8.20 2 8 22 istasyonlar Varma 
Menemen 8,36 8 8.44 Alaşeh-r 
Emir alem 8.56 1 8.57 Alkan 
Muradiye 9.22 1 9.23 Dere köy 
Horozköy 9 39 l 9.40 Y eıilka vak 
Manisa 9 47 16 10 03 Salihli 
karaağaçlı 1010 1 10 20 Sart 
Sarbanlı J0.31 l 10.32 A.bmetli 
Isbakçelebi 10 42 2 10.44 Urganlı 
Kayışlar 11 05 2 1 1 .07 Kasaba 
Kapaklı 11.15 1 11.16 Çobani11a 
Çiflik 11 24 1 11 25 Manisa 
Akhisar 11 36 14 11 .50 Horozköy 
Süleymanlı 12.05 1 12.06 Muradiye 
Harta 12. :i6 1 l 2.37 Emiralem 
Kırkağaç 12.52 5 12.57 Menemen 
Soma 13 14 20 13.34 Ulucak 
Beyce · 14 06 1 14.07 Çiyli 
Gireson 14 33 2 14.35 Karşıyaka 
Karacalar 14.50 l 14.51 Turan 
Soğuc:ık 15.26 10 15 36 Haıkapınar 
Çukuıhi11eyin 16 06 l 16 07 lzmir 
Balıkesir iti 3U 21 f7.00 
T•lAki B. 

4,04 
4.18 
4,38 
4.58 
5,33 
550 
606 
6,24 
654 
7,18 
7,42 
7,58 
8,24 
837 
9.01 
9.14 
9,35 
9,53 

I0.06 
10,25 

(her gün) işler 
Durma KalJıll'' 

3,5~ 
1 4,0 
4 4,2~ 
3 4,4 

22 5.~ 
ı 5.~ı 
2 5, 1 
1 6,0 

10 6~~ 
ı 6 ;/~ 

17 7,'3 3 
1 7,4 
1 7.~~ 
ı s,~1 

ıo 8•0ı 1 g,zO 
6 9144 
9 8· ô 
3 9,66 
ıo ıo , ı 
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IDllR POST ASI 24 IYLOL 1934 

Malt ve Ticari Hlab'erler 
il 

22 Eyltilf934 Cumartesi günü yapılan üziim ve incir satışlarının alıcı ve satıcılarını gösteren liste 

UZUM 
r0100 ~lal Fi. Satıcı Alıcı Çuval 

ti işi" = M:uhtelif 13-17 Konfortis M. Firma 161 c 
Uklll' lrasaba 14,25 .Abolafva. Solari 83 « 
6,35 t, M:uhtelif 12,50-16 Akhisa~ B. M. Firma 53 « 
~:r. 1! « 13,50 Fehiın Sabit « 59 « 
it,"5 u « 18,50 Rencber Yusuf Ş.Remzi 37 « 
~.sı ıı-! « 15,50 İ. Rasih ş. Riza 163 « 
s.11 "• ,. ,s,25 << 13,25-17 Ata zade M. Firma 22 K.pa~a 
· ·~ ı~ « 15,50-16 Palambo Diyamandidis 

'45 18() « 12-18 Fesçi zade M. Firma 

~"'i. Satıcı A.lıoı 

14,25-17,50 Jakinyon (( 

14-15 K. Talat (( 

13,50-14,25 .Antalyalı Sabri « 
13 Ahmet ve İzzet « 
14:,25-17,50 H. Hüsnü « 9 
12,25-18 Rabeno Kohen « IS 
15,50 Seferihi.Mehmet K.Kazım 21 

incir 

20 

14 
50 

~Fasulye 
7 Beşikçi zade 

Börülce 
5 
5,50 

Beşikçi zade 
Tatarı zade 

Susam 
9,25 Mikalef 
9,25 E. Nezir 
9 İnkişaf 

Akdarı 

(~olakof I u 

İbrahim Rasih 
(( 

P~a Neuati 
(( 

A. Lafoıı 

' « 14,50-15,50 Ç. Taranto M. Firma 1897 Muhtelif 5-12,50 A. lzzet Fesçi z. f zyi 
,41 l?: « 11,75 G. Abdullah Mazhal' 964 « 5-13 N. A. H. namına 100 

•:: 
10 

« 12,ö0-17 S. Kooperatif M.Firma. 82 « 5,12 B. Suha.mi M. Firma 23 
3,25 
3,25 

Bohor Suhami 
(( 

Ahali ban kası 
Fethi 

,ıt l « 16,50-18 M. Cemal « 30 « 5-5, 7 5 B. z. Ali « 

:~ a! « 14,50-15 Kohen bira. CevahirciZ. 708 « 5-12 
1
A. R. Barki Jiro Palamut ,53 a

2 
« 15,50-16,50 ~eşat D . .Arditi 12 Süsıne 9,50 . Şinasi M. Taranto 

;.ı,~ a « 15,50 Salılı Nuri Cevahirci Z. 145 Muhtelif 5,50-12 M. Alalof « Kental 
~:oe 8~ R:.pa~a 10,50-13.25 Mustafa ef.Z. M.Firma 71 « 5-11,50 ş. Krispin c 41 Çivril tırnak engin 3,40 Yağcızade E.Roditi 
g.40 ı, ~uhtelif 13-15 ş. E.,ranko « 436 « 4,95-7,85 A. İzzet F. Paker 197 Tırnaklı 297 HikmetBesim « 

Pamuk ,l l 
8 

« 14,50-J 5 Esnaf bankası cc 121 Muhtelif 5,50-7 ,50 Franko M. Firma 
,33 lO « 14-19 Riza bey hancısı « 165 « 5,50-12 MuizAlalof « 50 Birinci 
:~ 1~ « 15 MüstahsilMustafa ş. Riza 1383 « 5-12 A. R. Barili « 4 « 

38 Lütfü Sabri Şark Sanayi 
38 Akseki B. Panıuk M. 

41 7~ « 18,50 Ni~li zade « 71 Muhtelif 5-11,50 ş. Krispin M.Firma 25 « 

8:~ \? » 13,50·15 Ayvazoğlu M.Firma 436 « 4,95-7,85 İnova koope. Fik Paker 18 Kaba 
38 Tatari z. ~ 

38 Benmayor Şark San3yi 
,40 lt: « 14,25-16,50 Ş. Boncuya « A~ağıdaki satı~ da dün Keskinoğlu ticarethanesi 53 Birinci 
·~ a « 13,37 ,5-16, 7 5 K aptanza<le « tarafından yapılmıştır 25 Birinci 

38 Balcı z. (( 

38 Tatari zade Şark 8anayi 

:21 : « 14-15,50 Mirali « 164 ikinci süzme 8 Keskinoğlu KuşadahSadullah ------·------------• 
« 13 Esatl:enızi .AJazraki 

dl ·~ 9:;ö ıo « 16 Mu lısi ıı Kibar Deınirzade 
,'l'J ta

6 
<< 14-15,50 Ba~h z:. de M. ~.,irma 23 E~·lftl Pazar günkii zahire satışlan 

b'"~ıi• tı8 « 12,50-18,50 M iiftü z. M. J.i.,irma 8 "'d 
""' 

76 
« 15,50 S. Bir·a<ler1<·r K. Kazını Utr ay 

~? « 14,50-16,50 .M. Nuri ~1. }~irma 4 vagon Muh. 4,625 M. Akif 
~l « 12,25-14,50 Sara<.~ z. Solari 192 Muhtelif 4,50 Ziraat B. 
"6 « 14-16.50 Şerbet<:.i z. M. firma 200 ton « 4,50 « 

9 
« 13, 15-16,50 M. Hiluıi « Arua 

a « 13,50-15, 7r, O. Lütfi oğ AkOsman 117 3,25 D. Hububat 
a « 13,75 Dyinar H. (( 20 3,37,5 ö. Atıf 
~ • 11,50-13,50 eıni~<,d z. Ş. Uemzi 26 3,37 ,5 Molla z. 

).. ? « 132,51~-~~ ~· ı;ı~li z. M. firma. 9 3,37,5 Bilal z. 
,a « 1 - , · ,..,ınasi Ş. Remzi 10 3,37 ,ö A. Etem 
I~ « 12,50-15,25 Kohen bira. M.firma 72 3,31,25 E. Nusret 

Top~uoğlu 

M. Firma 
Paji 

Torçuoğlu 

Beytullah 
(( 

« 

'« 1 

Topçuoğlu 
laı « 12,50-17 ,50 Horasani oğ. « V 
\? « 12,12,5-16,50 Portakal z. « 2 agon 3,37,5 H. Nazmi « 

« 16 M. Kibar Demirzade 45 3,31,25 Ziraat B. B. Recep 
&& • 20 N agon U ~ak 3,50 M. Akif Barmaymon 
la « 14,50-17 Bağcılar B. M. Fırına 20 « « 3,50 « Ahmet Muhtar 
,9 « 15,50-15, 7 5 Ş. Krispin « 500 « :i,31,25 E. Nusret Topçnoğlu 

:o! ı8 « 13,75-14,25 ,J. Kohen Paji 

Kambiyo 

lngili.z li raıı 
I'. Frangı 
Mark 
l'lorin 
Dolar 

120l- 623 
8, il - 8,12 

50 - 50,~ 

85,08- 85,18 
123 - 124 

Liret 10,31 - 10,33 
İıviçre frangı 41,00- 41,05 
Belçika frang' 5,36- 5,37 
Kuron gekoı. 5,05 - 5, 15 

Nevvorkta 
pamuk 
22 -9-934 Telgraf 

Te,rinievvel teAlimi mallar 
12 aenı 62 penıtir. 

Liverpolda 
Pamuk 

22 • 9 - 934 Telgraf 
Teşrinievvel teelimi mallarırı 

beher libr81i 6 pena 82 ••· 
tirndir. 

23 Eylftl Pazar günkü iizüm ve incir 
satı~larının hula.sası 

Ozüm • • 
ıncır 

Çaval K. S. K. S. Çuval K. S. K. S. ,17 2o « 13,75 Mikalet « Burçak 
bt'df ~ « 14,50 Kadıoğlu « 170 4 Hiiseyin Hüsnü T ğl 1099 Alyoti Br. 12 22 50 2220 N.A. H•ydar s 12 50 

opçuo 0 
287 ş. Remzi 13 25 15 25 950 F. Pal.en 6 12 

~ « 13,50-19,50 M. Hıfzı M. ~.,irna 27 4 Bohor Sohami 

8 « 14:-16 İstiklal F. J\.1. Firma 23 4 Şemoel Bencnya 
« 272 K. Klzım IS 50 16 442 Ş, Remzi 5 50 6 75 
« 240 Sllleymaao. 10 17 50 282 H. Şeıbeı [5 50 il 

~ lt « 15 A. Naci D. Arditi Anason 
, :-- 1) t. PalŞa 15,50 Tokatlı z. « 

32 ~ 'l ı.. 17, ı 6 Dinar hu bu bat Topçu oğlu 
• t ~ ~uhtelit 14,50 B · Ali İzmirJi T. 
;~ 'o " t.i-15,25 R. l!'adıI " Kumdarı 
'sı 6 « 13,25-15,25 Kavalar z. « 22 4,87 ,5 Amalamo 
:~ \& « 14,ö0-15,25 E. Nezir <' 47 4,87,5 Y. K-.ıraıu » 
~ 0 ({ 12,50-15 Yağçı Ziya M.Arditi 29 4, 75 Palambo Y. Karasu 

,,_ ~ « 13-19 Kuşakçı z. M. firma Mısırdan 

'·~~ l~ t.p~a 14,25 Rençber Ali Alyoti 16 "'"mı"t F . - 3,37,5 Akseki B. u 
,1 \& tıhtelif 13-15,50 P. ve Muammer M.firma 6 3,25 Hohor Suhami Fethi 

'o'J ~ « 14,50-15,75 lfstaoğlu « 
:~ ı• " 14,25-14,50 ısak Barki ş. Riza Pamuk çekirdeii 
·~ t1 « 14-15 M. Arditi Alyoti 300 2,62,5 J. Bin Mayor Topçuoğlu 

P:1ı ~ « 11,50-16,50 1~ Bank Muh. firma 300 2,62,5 Yahya Kerim « 
~ Orta 14,50-14,75 Yeıni~(;i Trifoııidis lOO 2,62,5 M. Nuri Topçuoğln 
~ -tıktelif 14,ö0-15 Kadri z. K. Kazım Bakla 

Al bert 

« 14:,50-21 H. ve Cevdet M.firmaı 10 4,50 Tatarı z. Topçnoğln 

197 Nebi R. 15 50 17 250 J. Kohea 6 25 7 25 
196 Taraato 12 16 62 139 A. Malamo 7 7 
194 D Cazim 15 37 16 25 122 M. Sadallalı 7 75 7 7ç 
185 ç.~O. Nuri 15 16 25 101 Ş. Rıza Hal. 5 50 5 50 
142 H. Ahmet , 14 17 82 K. A .. Klz.ım 6 25 12 
94 D. Arcliti 15 18 72 B. Alyoti 5 25 7 
88 M. Kibar 14 25 15 87 68 M. Aıer 6 6 50 

70 M. Ahmet 15 25 15 25 
49 T rifoaicliı 14 50 14: 50 
45 Alauaki '13 14 1 

44 Ce•alıirci 9 13 
42 Mikridiı 11 50 18 
37 H.~ AJyoti 14 50 16 
32 S. Emia 15 50 16 
24 L. Recyo 14 15 
18 A. Malamo 14 15 

49 K. Suphi 7 10 
34 B. T araato 5 50 9 
19 F. lzzi 12 12 
8 Trifonicliı 7 50 7 50 

4833 cl&nkll ıataııa yekunu 

17 F. Sol•ri 17 17 
4 Horasan O. 12 75 12 75 
4 1. Tallt 16 16 

3380 Dilakll ıatıı yek6rıa 

Bu satışların alıcı ve satıcılarını göster~n 

list~ yarınki nüslıamızdadır 
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9 EyJül panayınaı ı:iyaretden ıonra l' ol bedesteninde J\'o.3 

Etem Ruhi'nin 
KART POSTAL Depo ve meşherini görünüz 

ARTIS T : Ko:eksiyonları. 
YAGLI BOYA: Çiçek, mey9e, manzara, hayvanat 
IZMIR : Manzaraları 150 çeşit. 
ASARIA TIKA : Yoran, Sart, Efes, Bergama 
9 EYLÜL : Merasime ait. 
SULU BOYA : Tabii manzara. 
TEBRiK : Bayram, Nişan, Düğün 
MEŞHUR TABLOLAR: Resim modelleri. 
HAYVANAT: Vahşiye ve ehliye. 

Toı\tan ve perakelldo jzMiHı - - - ____..... ____ _ 
.. · ... ·' . : ... J..·. 

lllllllllllllllllllUlllllllHtltllHlllllllllllllllllllllllllllllllOffftllHHlllllllllllHmnınııııuııınıınıınıııııııı ı--------------!lll'j 
5 e ·= ~ - = 
~ zmirı·ıer size burada 1 

o 
D 
A = § L :: ey SÖylİyeceğİm e A 

~ E R 

1ZM1 R 

Ankara Palas 
S "A B 1 K . -

A~ S K E R ı O T E ı.: 3 

o 
11 
J{ 

---- 1 D lzmire Gideceklere O 
~ A Size en temiz en~kibar en lüks [ve her :FJ 

s 
tJ 

-
~ türlü Konforu havi B 

'== S BU O' OTELt :fJ := I Tavsiye ederiz Tam merlfezi vaziyettedir. 1.1' 
_ = O Orada umduğunuz rahatı bulabilirsiniz. ~ 
- 5 A Fiatlar f!msaline nisbetle çok ucuzdur. ~ 

P. 719 1 K lzmir Kemeraltı hükumet konağı karşısında f 
-llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllfllllllljlllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllll= ======T=ele:fo:n:N:o.:34:3:.18 ::P:. 6:6:8 = 
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Hatuniye camii karşı~ında - Amatör 
~ı ııımııııııııııınınınıımıııın1IHııınnınıııınııııııınıııııınınıııııııı1ıııuııııuııP111ıııı:ııı:mnııııııınıi:ımmııııııııııı~ i kili k biçki yurdu z eh r a 1 kşeh·rbankas : . Hasan Müessesesi Fot()iraf 

1 Sermayesi: ı,0000,00 Türk .Lirası 0 Talebe kaydına devam etmektedir: işleri 
ZMI•R ŞUBESi § H•ç dikiş bilmiyen hanımlara bir senede biçki ve dikiş Çabuk Teıniz Ucuz 

§ ~= mükemmelen öğretiliyor biraz dikiş bilen ve makas öğren· Refik Lütfü mağazası hükumet civarında p, ~ 
§ İkinci kordonda Borsa Civarında Kendi Binasında mek isteyen hanımlera pek az meıarifle ve ehven şeraitle 
§ Telefon: 2363 § 6 ayda mak s ve dikiş dersleleri öğretiliyor. K"ydolmak iı
~ Her türlü Banka Muamelatı ve Emtıea 5 teyenlerin bir an evvel müracaat etmeleri. 
= =- Geçen sene yurdumuzdan 30 hanım muvaffakiyetle diplo· 
~ Kumiisyonculuğu.. ~ ma ve şehadetnaqıe almıştır. Muhtacimuavenet olanlardan 

Pasaport kar. ısında 

~Müsait şeraitle mevduat kabu1 edili{i ncret alıomaz. 
Yurdun atelyesind~ cehaz taklmları işlenir ve ııparış ka-

~ Hububat, Üzüm, lncir, ... Pamuk, Yapak, Zeytinyagı ~ bul ediliyor.)pekli dikiş ~e kabartma karyola takımla~•. sa· Salonumuz şimdiye kadar yalnız kıraathane itıe• 
- Afyon ve sair emtia kumiisyonculuğu yapılır. Malların :: tılıyor her gün 9 dan 14 e kadar müracaat kabul edd1yor. muhterem müıterilerimizden gör.düğümüz rağbet üı1 

Cumhuriyet Salonll 

:;;; vürudunda sahiplerine en t,müsait şeraitle vans P. 683 rine bundan böyle bem kıraathane' ve hem gaıiol' 
~ verilir P. 586 f5i • halinde işliyecektir. 

= B b 1 d. • d Kösele Parçası Satışı Her türlü meşrubat gayet taze, temiz ve müs~t 
OrDOV8 e e ıyeSID e : . Beykoz kundur!! fabrikasında taplanmış ve bir sene fiatladır . Lütfen ziyaret ederseniz memnun kalac• 

Borno .. ·ada belediye tarafından yaptmlacak halin ihalesi ıarfıbda toplanacak olan parça köıeleleri satın almak nızdan eminiı. 
27-9 934 Perşembe günü saat 17 de pazarlıkla yllpılaca· ıstiyenlerin 29 Eylül Cumartesi günü saat 14,30 da pey Müdüriyet 
ğından taliplerin Boraova belediyesine müracaatları ilan akçeleri ile fabri1'aya müracaatleri. P. 720 

olunur. 4024 P. 724 •••ımil-lllllıiıi••~.-----lllİ-----
...,,-.e::: ~~~~~--......~~~~· =~~~ llllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllUIUIUllllllllUUIUUIUWllllllUDlllllllllllllllllllll!lllTilllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllll 1 güzel 

ilin · §iDr. Operatör Tahsin b. ·hastanesi~ :!~~1!:;n3l~!~~ 
Devlet demiryolları ve li- = tzmirin en lüks sıhhi ve emsalsiz hususi hastanesi olup= binadaki Minik kadın b 

manlarl 7 cı· işletme müfe • bilhassa kibar ailelerin Doğum ve ameliyat için ye- B. Şemsettin Sıtkı ~ 
muvaffakıyetini diploOJ• 

t• ş iğinden: ~gane tercih eyledikleri hastanedir •ek bir san'atkar ol fi 

0
Afy?n ·?turak ndah~I". arasındaki istasyon~ rdan Sa!ihli·lz·ı- Adres.: lzmir Çivici bamamı civarında Müft& ıol<ığında Yemiıçi beylerin mu ~::.:~ :~:::i: ::~y~,jl 

mır ,,aahıl" arasındakı ıstasyonlara naldedılecek bugdayla'r =atlam binasında. P. 690 = f' 
hakkındaki 1O15 No. lu ve yıldırım kemal Tumlup lnar '".e illllllllmlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllUlllllllll Sıtkı bey her çehre 
Oturak istasyonlarından lzmire nakledilecek buğdaylara daır raşan tuvaleti intihapl• .~ 
olan 1029 No. lu ikramiyeli tarifeler 1 Eylül 193 tarihinden · için eşsiz bir zevke aı~ 
31 Mayıs 934 tarihine k dar temdit edilmiş ve bu tarifeler Daima genç ve güı 
mucibince nakıi meşrut olan buğJay miktarı yüzde 10 ikra- mak istiyenler tuval 
miye için 1125 ve 15 ikramiye için de 3750 tona iodiıilmiş- Sıtkı beye yaptırmahdıf f' 
tir. F zla malumat almak iştiyenlerin istasyanl11ra müracaatı 1'· 
eylemeleri ilan otun ur. 4023 P. 725 "."'4 

Büyük Mükafatı Kim 
Kazandı? 

9 _..Eylül bayramı münasebetile asri ve son sistem 
makinalarla teçhiz ettiğim fabrikamı muhterem halkı
mıza göstermek için bir ay müddetle parasız elbise 
ve şapka boyamakta ve temizlemekte olduğumuzu 
ilan etmiştik. Bu müddet hitam bulmuş isede birço'k 
müşterilerimizin bu fırıaltan istifadeye imkan bulama· 
dıkları her gün fabrikamıza müracaatla bu müddetin 
daha bir ay olsun uzatılması hakkındaki rica ve israr
larından aolaşılmakt~dır. Binaenaleyh bir y içinde 
halkımızın fabrikama karşı gösterdiği rağbet vt: te-
hacüm o kadar çoktur ki hem bu işleri yetiştirebilmek 
ve hem de bu fırsattan mahrum kalan mubte'rem 
müşterilerimizin haklı dileklerini yerine getire.bilmek 
için bir ayhk• olan ilanımızı Birinci Teşrinin sonuna 
kadar uzatmağa mecbur oldum. Bu ıebeple Birinci 
Teşrinin son günü akşamına kadar [beı para ücret 
almadan] kadın, erkek, çocuk elbise ve şapkalarile 
perdeler ve oda takımları gibi sair bütün ev eşya · 
!a rını, rengini atmış koltuk takımlarınızın kadifelerini 
bilumum eşyalarınızı arzu ettiğiniz renkte boyamak 
ıuretile tamamen yeni bir hayat vere:ek sizleri büyük 
masraflardan kurtarmağa muvaffak olan fabrikama 
.göndermenizi ve bu suretle Türk gençliğinin san'at 
sahasındaki muvaffakiyetini bir kere daha görmenizi 
t avsiye ederim. 

Adres: 
lzmir Kemeraltı lğdelikahve 
karıısında 8 numarada büyk 1 

1 lsıanbul istim boya fabrikası 
P-648 Sahibi lbun -------------

araçcı :~Zadelerin 
uh eşem Mobllyelerinl Mutlaka 

Ziyaret Ediniz 
Ticarethane İkinci beyler Sokak N o. 102 Telefon N o. 

3778 

Manisa Ot~ 
Müsteciri: SALltl I 

lzmirde en ferahli, te 
ucuz otel Manisa oteliP'' 
defa misafir kalan dai0'1 

ter isi olacaktır. 

Fiatlar 25, 35, 50 k11 ;• 

Adres; K eçecilerde ı..,, 
namas karşı sırasında· '-' 

... V"'"' Aydın Demiryo!u 
Müdürlüğllnden : 

Mürs:Jlerin: v'lgool~'~i 
kuru~ot ve saman yu1ı 

P. 633 .. ımır.-ılınm!Dıll ......... ___ .. _ ... ___ ..... _ ..... _ ............... .... melerini temin içio bol' · 
bir va~ona bacmı isti:t t' 

F engi 
~E 

Belsoğukluğu 

Gibi hula. lk lun-
' talıklardan ko-

ruııınak için mut
laka yaııı nızda 

PROFILAN 
'l,üplerinden bulundurunuz, Heı eczanede bulunur. 

P. 671 

yarısından fazla kuru 
"ki •d'w • t• .ıJİ saman yu en ıgı ,, 

vagon hacmınuı yüzde ' 
·1ıt•' den fazla konan wı t•' 

tarifesinden yüzde oo 
yapılacaktır. 

Bu tarife 23·9 934 -
den !ş'ara ahire kad•' J 
berdır. ·JJi""/ 

§ - 18 .. 1934 ta'~•' 
( 21 8.1985 tarihine le• Je..-·,eP 

teber olmak üzre ı 1 "' 

mire taşınacak ~tiitü00" O' 
- ~ ııf 

tonundan (780) kur 
oakliye alınacaktır. 


