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t..."h:riye; 'a:ı~ ~ırkaeının Şehir 
. Azalığını ait namzet listesi 

ı::Qnun yanıbaşıodadır. 
e; ocaklardan nahiyelere, nabi· 

den kazalara, kazalıardan vill· 
heyetine gelerek mtltemadiyen 

llAQ ve nibafet umomt bir 
geç.irmeden ıonra bilintibıp 

. reylere göre taanifen tanzim 
~i cihetle hiç şüphesiz şıhai 
••viyesind".ıı mütelea edilemez 

"liıınemelidir. Umumun arzoııu 
olrnak ve Fırka prenaiplerine 
kalnıarak liste üzerinde ona 

~- Çılışmak Jlizımdır. 
,~ı:ı aksi hareket; çerçivedea 

•k ve umumi erzuya karşı şah· 
~llılar koparmak olur. Listede 

erinin isimlerini göremiy~n· 
daba ilk seçmede mağlup olduk· 

•ııalaıoah ve arzularının akd
kaldığını görerek ekseriyete 
ıaruretini teali::ı buyurmalı· 

-lııcalc listedeki adet fazlalığından 
'fıde çerçiveye dahil eumi üze· 

oynamak ta şehir balkının biç 
gôtfirrnez hakkıdır. Listenin en 
tey alan nıe(ı belediye izaaı 

• ınütebalı:i nısfı da mükemmil 
ltır. Binaenaleyh dogrudao 
Yı şehir ınulı:adderatını kimle· 

ele •lnıaeı ve kimlerin daha az 
lophyarak mükemmil kalman 
edeceği huııuııu üzerinde mem· 
lllıtbuatınıo madde ve .aoantık 

ele auretiyle müotehipleri ir· 
ÇılJemaaı bir vazifedir kanaa· 

~·· ... defa şu namzet Iisteaıne ıamı 
ıevatıo lı:Amilen muhterem 
olduğuoduı iftibah edile· 

litı bu zevat mubitleri11iıı t~-

~ •eaim; Rn1ya Milletler cemiyetiae ırlrdlktem IODra M. 
\ of'u mediı kllr11lıllade •zl ııfatile ilk autkGDU ılyler 

ltıplt ediyor. 

........ 
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SAHiFEDiR 

·-· Türkiye - HolAuda 
Ankara, 23 ( A.A ) - Tir· 

kiye - Holinda ticaret ma • 

Dlnyanıa en azua bava ıeferi için hazırlanan tayyare ba· 
clar. Bu tayyare Loadra· Avuıturalya tevakkufluz ıeferi içi• 
-maarafıaa bir çok milletlerin iıtirakiyle· Holanda havacılık 
tirketi tarafından imli edilmiıtir. Tayyarenin iımi Duglaı'tar. 
~~"""""~""''~'"'-·"""'.......,."""'""""""',,....,.._l"V'V.......,.~ 

Is tan bul konferansı 
Budunlar arası konferan· 
sına 20 Budun iıtirik ediyor 

Bugün iş başlıyor 

kaveleıi bu akıam HuiciJe • • 
Veklleti kltibi amamlıi Na- Yna• Pre••11 Marına baaım aihayet lnglltere kıral hl· 
maa Rifat beyefendiyle HOi· aeclam ara11aa pcli. Ruimcle. 10ldan ıata ıaalar 1lrl•l1or: 
liada maılahatglun Baroa Preueı Nikolq, larUtere karalı Corç, Pre•• Mariaa, 
Harinkıma aruıacl• HaridJ• llipah• pnu Co"- llaslltere knUtul •• Yaaaa prealle· 
V eklletiade U... MUmlftlr, il•••• Nlkolu ... 
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Her Gün Bu Sülünlarda Amerikan 
1 

Plevne 1 
150 

1 
Sene evelki hayat Kupası ~ 

Nevyork 23 (A.A) -
.. ikan kupası için bugli 
pılan dördllncü yarııı . . - . .,. . . ~ ~ ·- . ~- .......... ~ . ~ 

14 - 1 

Taarruz gün doğarken baş
ladı ve hemen bitti 

Hafız paıı; geriden gelen rında mevzi almı$18l'Jı. Fakat 
kolordunun yürUyü' yolunu aralannda tek fitek bile tea• j 
yalnız keındi kuvetlerile aç· ti edilmiyordu. Ağustosun ı 
mak ve onlardan imdat iıte· üçüae kadar vaziyet böyle de 
mek -mcvkiine dütmemek aı- vam etti. Fakat dördüncü gü· 
minde idi. Bu sebeple düt· n6 Türk topçusu muharebe
manl.ı karsılaıtağı gün piyade ıiae haılamıı, beıinci gün6 
taarruzu yapmadı, o giin ak de taarruza kalkmıştı. 
şama kadar topçu muharebe- Ahmet Eyyüp paşanın fik-
s le v .. kit geçirdi. rince dOşman burada muanni-

Eı tcsi aabıb trampetler dane bir mukavemet göstere-
çaldırarak, borular öttOrterek; cek, TOrk ordusunun ileri ha· 
mevcut kuvvt:lioin rulibim reketini neye mal oluna ol
kısmını sağa doğru tabrjk sun tevkife gayret edecekU. 
etmişti. Maksadı; uıun bir Bu sebeple hücumlara fevka · 
mesafed '!D çark yaparak düş iade ehemmiyet verilmesi lü· 
manın arkasına düşmek kara- zumunu bir kaç güadenberi 150 sene evel Istanbuldaki "Kız kulesinin 
rıoda olduğunu S•rpfılara ib· kıt'a imirlerine bildiriyor, ooü banyo mahalli imiı . Resimde görüldüğü 
ıas etmekti. kıt'a imirleri de aıkeri oııa •eçbile aoraları ayni zamanda kayahkmıı. 

• 

Türk zevki ve tükenmez Türk gayretidir. 

ka yatı Rainbov kaııo 
ı Şimdi Endeavour ile R•1 ikişer yarış kazanııuf 0 

lar. Yapılacak daha iiç 
vaı dır. Rainbov 30 ıııil 
f eyi 175 dakika 83 ~k' 
ve Eadeavour 176 dak• 
saniyde katetmiştir. Eodf' 
ur protesto bayrağı çt 
tir. Çünkü zannedildij'İ .. 
re lngiliz yatının öoilD1 

çerken varıı nizamları•• 
yet etmemiştir. 

-•••-••e= -
Adaııa'da Hayııt 

Adana, 24 (A.A) - Ş 
miz Ticaret Odaaınin 
etUği sekiz aylık muk• 
bir rapora göre bet il 
bir ailenin 930 aenesiyl• 
senesi geçinme eadek•İ ' 
sında yilzde 37 nokııoJı 

Resimde o zamanın kıvafetleri. o za 
ucuzluk vı rdır. Beş O 
bir ailenin 930 daki 

manki kadırga ve çektirmeler ne güzel gC>· 
rünüyor? Piştar ~umandanı bu bile ıöre teşvik ve teıçi ederek Filvaki Istanbulu Istanbul yapan da ince 

----~~~~~----------~----~--~--------------------------
1 inde muvaffak oldu. Tnrk neticenin bir an evvel istib- J .. s l " '·addes ta M. M a ks·ı m o s 

masraf• 110 lira 72 kurof 
934 de 75 lira 37 kurut• 
:nüştür. En çok azıbt 

· • b- -k b' , 1g1D1 ırp arı ::ı alUK • 
kuvvetler1nın uyu ır ma· saliai temine çalışıyorlardı. b 'f d' du Sırp kuv-

. k d'J · · ld uru " ı a e ıyor . 
47 il~ gıda maddeleriO 
Ev kiralaranda da yoıd• nevra ıle en ı erını so aa Ag .. ustosun beıinci giloü sa· t' V'd' k b hed f .. . . ve ı ı ın asa asını e 

ihata edecegını zaaneden bahleyin Tilrk ordusundan ezan t t t V"d' Tü kle d • - • -• dir · 
.. u muş u. ı ın r r en y · tb t k d . • • •. __.,.. 

düıman k~~andanl~gı. darhal sesleri yükselirken Sırp ord~- zaptedilince mes'ele tamam UD8D M8 UB in& ÇO OS• Hayvan yeknııtt. 
rücat emrını vermııtı. Hafız su teliı iç'nde vaziyete inh· 1 k d kt' A d 

b -k b' . . . d k b 0 aca eme ı. tane beyanatta bulun U Adana, 24 (A.A) -pap üyu 1r ıevınç ıçın e zar ediyor ve bugünün a ı • M' 1 L . b - 18 _ı • • • tk'k' .. ,, 
·ı · ld A k · b . . d . · b' 11 a ay eşyanın u mu - . . • . . aaıresının te ı ıne gu ı erı atı ı. s erın urnunu tanı de ilnkü gıbı ır topçu h .1 k dd t b Atına 24 (A.A) - M. M .. k- ıkhaap etmektedır Bıze buka b .

1
.. . b d d . ·od• 

b·ı k t d 'd k' . 1 aza ı e mu a u a urun en vı ayetı u u u ıçı 
ı e ana ına au ren e ı mubaıebesınden sonra yer e· . O ıi!noJun Cenevreden avdetin· dar sıkı bir surette bağla bu· · d t k-um•~• 

k 1 d "h' 1 . d kumandanını davet ettı. na ıenesın e mevcu 
o or uya en mu ım yo u rınde kalmak sanıyor u. .. • . . . de matbuata verdiği beyana· luoan ve ortada Balkan ve vanlarının yekunu 839. 

açmıştı. . . Taarruz güneş doğark~n aldıgı vazı~enın ebemmı~etın- tın Türkiyeyi alakadar eden yakın Şark mes'eleleriui her· dettir. Ayni senede ba ·, 
Piıtar ~uvvetlerı Tımak başladı ve güneı doğarken den bahıs açmak ıste • kısmı tam melin olarak aşa· kesden daha iyi takibedecek alınan yumurta adedi14,91' 

nehrinin öte yakasına geçtiler, bitti. Zira Türk ordusunun di. Eakat tabur kumandanı ğıdadır: olan bir memleketin milletler tür. 
aı kasından kolordu da nehri aralanca ıavleti karşısında miralayın sozünü ağzına tıka- Cenevre seyahahmın Tür ki- cemiyetine iştiraki milletler _ 
rahat, rahat geçti. dü7man ordusu tek tüfek bile maşta: 7enin miJletJer cemiyeti Kon· cemiyetinin beynelmilel haya· Jzmİr 

Ahmet Eyüp paıa kolordusu atamamı,, ıilihını olduğu yer- - Bizim tapur fedailerd,n seyine intihabına hadim ol- tın bu mıntakasına taalük e· 
ogün ve o gece miitemadiyen de bırakınca selameti firarda mürekkeptir kumandan... Be· duğ11odaıı dolayı bahtiyarım. den menfaatlerle iştigaldaki Postası 
yürümüş, ertesi iÜn öğleyin · bulmaıtu. nim bir neferim yii% TGrke Komşu ve dost memleketin ihtimamı takviye edeceği mu· ' 
den sonra Kinazevaç kaıaba· Tük ordusu hiç ıilib pal· b d ld ' t b d .

1 
f k beynelmilel siyasetteki ehem· bakkaktır . Türkiyeye malum lzmirin "e g.rhi Aoadol"': 

dö t t f k d 
' 

t d 'I I d' d'" e e ır, a ur egı ar a • • T'" k' . h . A ld .. _ b h h en ı;ok eatılan, en çok y•Y1.u1 sına r aaa mesa eye a ar a ma an ı er e ı, uıman mıyetı ve ur ıyenın arıcı o ugu uzere u ususta u· ı.,.... 
h 1• d · Hareket e e ı mütekamil gazetesidir. .J. 1 · t' il · ' d' d a ı a eyım. n za· · t' · 'd t kt l A b' dd ' 'ht' d ,.. ge mıı ı. mevı erıne gır ı ve ora a ? sıyaıe ını ı are e me e o an ıuıı ır ma eyı ı ıva e en hrmızı h:mir l'ostııaı'n• : d 

Pandnahı'dan hareket eden ordngih kurdu. Dlişman or· man · Tevfık Rüım beyin mUmtaı soa Eylül misakile birleşmiş niz. Bu suretle kendini•• 

Süleyman Paıa fırk11 da duıu bili kaçıyordu. - Heman şimdi... şahsiyeti bu intihap için ona olan Yunanıstan bundan böy- ha kolayhkla, rı .. ha geniş d•"' 
Ponur civarına kadar ilerle Ahmet Eyüp paşa Aziz pa - istikamet?.. itiraz kabul etmez surette le ahval icabettiği zamanlarda ynata, ııiabetsir. derecede si 
mit bulunuyordu. f& livasını karşıdaki tepelere - Vidin... bak verm ktedir Bilhassa ıon menfaatlarının Konsey buzu· çok kimselere daha çab~ .... 

Biitün bu ileri harek.:tler göndermekle iktifa etmiı . Ki· - Hangi yoldan gideceğiz? seneler zarfında sulhu tesis runda hararetle müdafaa cdi· nıtmış olursunuz .. 

Tflrk ordusuna 50 ıehitle 160 nazevaç kasabaıının iıgalini - Kuaol yolu ile... ve tahkim için sarfettiği faa· Jeceğiııden emin olacaktır. d ddA h ,. b 
yaralıya malolmuıtu. DBtman de başı bozuk gönüllfl kav• - Allaha ismarladık ~ u 1 yet nazarı itibare alınınca Canevrede Balkan antantı s.~n a ma 1 ve ~rsı .. 
zayiatı ise bu rakamlann pek v_tlerioe bırakm19tı. Ondan mandan· l ürkiyenin bu eserin ati in· arkadaılarımla gelecek Anka- lu tamasların takvıveıı ti 

çok fevkinde buhınayorda. ıonra ordu mükemmel bir - Muvaffakıyet temenni k iş af ına muhtelif suretlerle ra iştimaının progremını da 5 - Balkan antantıo• 
Hafız Paı1nıa dirayeti ordu istirahate kavuştu ve tam 12 eddim. hadim olacağı şüphesizdir. tesbit ettik. Ruznamede şu lışmsı usullerini daha t•. 
ya fazla kan d6kttlrmemiı. gün bulunduiu yerde kalarak Bu muhavere Zaçar müs- Türkiyenin dostu ııfatile bu maddeler vardır. bir surette tayin ede!S IJ 

bu Tilrk kumandanı Ttlrk ne yeni emre intizar etti.. tahkem mevkiinde cereyan memle~etin ~~intihabıttıı~ do· 1 - Ilı.tisadi ~es' eleler. namesinin tanı.imi~ . keS~ 
ferlerini hakııı yere iaraf et- .* * . . . etmişti. !•~ı hıssett.ıgı m.e~ounıyet.e 2 - Mü~akalat. kao memleketlerınıo. d• 
memiıti. Miralay Leıyanın ıdareıın· - Devam edecek- • ııtırak ederız. Bu ıntıhap bı- 3 - Turızm.! muvazenesinin tevbıd 

iki ordu Kinaıevaç civa· deki Timok fırkasının piştar- zim için de hususi bir mioi 4 - Balkan milletleri ara ·meşgul olacaktır. 

cağını anlamak istiyordu. Karakoraan bunla11 söyler- ren Ethablador ileri gitmeğe rik ederek hemen bur'~ 
ınıınınnKara Korsanııuınnııı 

( 

>Kara Ali'nin Harikulade 
Maceralarından Bir Safha 

Karakorsan, sakin 'Ve müs- ken, hemen yakininde bir cesaret edemedi ve hiç bir neceksin. Hava mllıaitt ' 
terih bir tavır ile: direğe dayanmış bir halde şey söylemeden çekildi. Daha naatımc11 yarın ikindiy• 

-Elhablidorun sözleri ıh· duran genç kıza baktı ; ayni doğrusu, biltüo korsanlar üze· buraya dönebilirsin .. 
makca sözlerden başka bir zamanda diğer esirlere de bir rinde kuvvetli bir hıkimİJt t - Hava değiıir••!. 
şey değildir!. Dedi. göz attı. lspanyol kalyonunun tesis eden bir adamla çarpı• - Hayır, hava de!• 1, 

Karakorsan bu sözlcrile kaptanının son sö:der üzerine şacak derecede ahmak dtğildi. cektir. Ben riiıgiara 01 
Ethablieora doğrudan d:>ğıu- titrediğini hemen farketti. Fakat boş durmak niyetinde rettim! . bit 

- 18 - ya tecavüz etmit oluyordu. Maamafib sözüne de devam değildi. Bununçün mahut şey· Haydutların hepıı 

YAZAN : F. Şemaeıı:n Maamafib bu sözler Karakor· etti : tan oğlunu aramağa baıladı. gülmeğe .baıladılar . r:: 
KarakorlaDID tekll'fı' mem- ııada it 1 b 1 d B' sanın haydutlar üzerindeki - işte arkadaşlar, elde, -3- bu mevsımde, l>u i 

mırı 1 ar •ı a 1' ır "f h~k' · t' · t K k ı fk ~ b il 1 ce •Y0 ~ . k b I d'ld' B k . nu uz ve 11 ımıye ını ar ır· ispanya kıralıoın yakın akra- ara or anıa (: arı avıanın g n er 1,, nunıyetle a u e ı ı. uae, ııım. k 'd' K k d S k ·ı · t' ı d .. tf .. • d .. edl ' 
Elh bl"d . • • Ik' . k b kk ma ta ı ı. &ra orsan evam basından bir prenses bulun on arar ven mıı 1, ıpan- evam . ıgı e a- it, 

yalnız a a or ıhraz et.ti, - ıncı aptanın a ı d k . b' . .. . . . yol kalyonu ltpaoya'ya en malum idi. Karakor•• 
·ı ı· k h d ti b't b nl k üh" b' e ere · dukça, ızım uzerımıze fılo ttiı 

ve 1 er ıyere ay u ıra 1 a- vkar; tlu adr.ır. •n
1
ca m b'ı~ ır - Elhablador'un böyle Eöy- değil, bir tek sandal bile yakın ~i?1ana gönderilecek ve rek söyzüne dkevam e .,,Is" 

ben: avve • uner er ve 111 mu· lemesi kafasında bir incir çe .. mukabıhnde 400 000 duka - arın a ııma ;, .,JI 
- Siz hepinizde birer de hakkak mahvederler. Bu soy· k.irdeği bile beyin olmamasın· go~dereı:nezler. . . altınını alınacaktı .' BununçOn raya dört yüz biD alta~ 

lisinizl Bu lıpanyollar ya laiç gunda elde ettiiimiı kir ye· dan doğmaktadır dedi. Bir Ege~ .lııpanyol rı~alı ara~ı~da kalyonun yelkenleri bir taraf- lirsin, paraları ıayır 
1 dönmiyec~lder, ~a da bizi ~ala· ter. Nemize liıım... Bi~ ıu bahk kadar bile akıl ve ira· da bızm~ Elhablador gıbıler tan ve mümkün olduğu kadar rir; biz de sana Pr•11; i' 

vetmek uzre bır harp fıloıu Ispanyoll111 hep geb~rtelimde desi yoktur ; korsanlığın te· vaua, bılmem . Fakat 0 zaman tamir edilirken, diğer tar.,ftan ederiz, gemi ile isted 1 
il~ birlikte geleceklerdirl De· it kendiliiiaden olıun bitsin! min edeceği zevk ve servet- bu Prens.i hem acımada.n hem da Karakouanın kalyonun gidersin. Dedi. 
dı. Dediler. teri de bu sebeple bilinemez de ensesuıden destere ıle ke· kaptanını yanına çağırdı. Kalyon kaptanı bO 

Böyle bir netic•yi konaa· - Bu ıözler, vaziyete en Bilseydi, elimizde kıymetli bir seriz! nasıl arkadaşlar? - Bu akıam, gün batarken mukabil llir şey ı61 ri 
lardan biç bir kimse akbna uygua ıöılerdea ibaretti; Sa- rehinenin bulunduğunu düşü · Haydutlor , Karakorsanın harekckt edecek doğruca en çüakü, bir müddetteob' r 
bile getirmemiıti; ikinci kap· rıoilan, burnunu kaııyarak nüyordu. Bu gördüğüniiz genç kuvvetli mantıkı karşısında yakın I panyol limanına gide Karakörsaoıa parıP'tııf 
tanın sözleri hemen beklene• Karakoraaaa bakıyor ve bu kız, ispanya sarayına mensup mağlup oldular; Karakorsanm ceksinia. yüzüğe tali.ılmış k•!~ / 
tesiri yaptı. Ve haydutlar ara· çıkmazdan aaaıl kurtula· bir prenıeatir ! t eklifinin kabul edildiğini gö· Döıtyüz bin Dilkayı teda - Devam edec-... 
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Telgraf haberıeri -ı 

Hariciye Vekilimiz 

d ......___ ..... 
ilden Ocakla- • Parlamento konferansı ~rı Altında 
~ ceı Teri Dökiiyor 
telcabım, 24 (A.A) - • • • • • • 

•rnıa kolları Gresfort 8 k K A k ·ı ld T On gün sonra Sof yaya 
tta Ucağının içinde bili aş an azım naşanın nut U ) e açı ı, ürk 
lı duran 102 ameleyi hh • ld gidecekmiş 
'•bilmek nzere geceli mura ası reıs o u 

Istanbul 24 ( Telgraf ) - Cenevre dönüşü Sofyaya uğ-
1 

6lln durup dı'nlenmeden • • • • • • w b'ld' kt d' 

F · · Sofya sefirimiz Şevki bey rıyacagını ı ırme e ır. 

dE•:: ı:.~•ı::;::a birtek ceset ransız murahhası alkışlandı o~ gün ~onra sonra Sofyay~ Ba~:ı~:: ~:::!~:den~:~ci~~ 
~ ~ .. ._ gıdecektır. Sofyadan gelen vek;limizle temaslarda bulun-ç,v_: .' 1"•rılamamı•hr. Yangın lstanbul 24 ( telgraf ) - Budunlar araıı T .. k J" t b- -k 'Jl t t J fJ H · · k'l. · · 1 y ur par amen osu namına uyu mı e e gra ar, arıcıye ve ı ımızın doğunu söylemiştir. 

~ij'İ01 •öndürlllmüştür. Maden ( Beynelmilel ) parlemenlolar konferansı. Meclisi reisi Kazım paşa hazretleri açılış • 
no• lll&fettişi ~ir Valker diln bugün Hat 15,30 da Yıldız sarayı salonla· nutkunu iradetmiş ve uüun uzadıya alkış- M Bartu 

t. bizzat inmiş ve faciayı rında, 20 budun ( Millet ) elçilerinin iştira- lanmıştır. Trabzon meb'usu Hasan bey kon· • 
. geniş surette tetkik kile açılmıştir. Bulgaristan hükumeti konfe. ferans riyasetine şeçiJmiştir. 
tir. ransa iki müşahit aza göndermiştir. Müzakerelere baılarken Macar, Fransız, Asamblenin son çalışmaların-

y~tli ~'--o ,. - . Dinl~yici yerleri dolmuştu. Elliyt yakın ltalyan, lngiliz murahhasları nutuklar irat da hazır bulunmak u··zre Ce-
ş · C O ki~i Tür~ ve ecnebi. gazeteci ajans muhabirleti etmişlerdir. Fransız baş murahhası nutkun· 

b Y fotograf muhabırleri, salondaki yerlerini al· da cihan sulbü ve müsalemeti namına üstün • • 
uk•ı;...'f ~~u)du mışlardı, Hoparlörler. radiyo ahizeleri salo- sözler söyliyer~k şiddetle alkışlanmıştır. Devreye gıftı 

IP'J ~ ~ 1 t' ') . . b l ! 
1
• Oo111 (Hindista) 24 ( .A) na ye eş ırı mışh. Konferans on gün devam edecektir. • Cenevre 24 ( A. A ) - M. u Jnan ikinci işlerini ikmal 

•Y e lo ... b d K • • • • • • • Bartunun Cenevreye avdeti etmişlerdir. ~ikinci komisyon • • '&& ay civarın a rısna • 
k•11111~ llzerinde bir nakliye ge- Çın ş• d • ~ ı • d 17 tt ( t mühim diplomasi müz•kerele· M. Lameronun takas ve.klering 

!.• ,, b k k 1 men 11 er e rı n e saa a s an rinin tekrar başlıyacağını gös- sis~e1Llerin~. ait olan teklif· 
o bo • ora olara 200 a· b l'd f • f termekte ve Milletler cemiyeti len nazarı ıtıbare almıştır. 

ki ~ ~lan vardır. u an zmır e asamblenin SOD ıafhuını aş-1 Dördüncü bütçe komisyonu 
urOf d'f ~ ••• Rusya ile Japonya Arasında maktadır. müh~~ aıüşkülita. ~e~adüf et-
rut•:J tir lstanbul 4 (Telgraf) - Ka· F h t' . . . b medıgınden mesaısını Salı gü-

fY* ~ A J y ld b ı ranRız eye ı reısının u- . ırı!,.,d~ı ı baJıya D aşma a Dl 1 s~ ıa b~a.ttı?ın d~vıdete .g_ebçme· gün üçüncü haftasına girecek nıüd !km~ıb. ebtm~si. mkuh~emeı 
1 . .. sı ırıncı teşrın en ıtı aren . . . . o ugu gı ı eşıocı omısyon 

n'd• 'c. stan bul, 24 (Telgraf) _ nın haber aldığına gore J a- 1 t b 
1 

I . J 
17 

ve mesıusını ihtımRl perşem- d . .. d • 
1 

. . b•t• 
ı r "' d h'k :.. .. ,. . s an u - ımır yo unu sa- a aynı gun e ış er1nı ı ıre· 

-'les' Son a ı ~da alınan bir tel · pol'l ve ~oTyet lrnkumetlerı ata indirecektir. Her hafta be ~ünü kapatacl\k olan asa~· cektir. Yalnız 6 ncı siyasi ko· 
1c 

1 
graf lıaberıne nazaran, Rntt· şarki Çin deıninolnnun Ratıı-; C t . S l .. 

1 
. blenın son çalışmalarında hız· misyon Sako ihtilafına bir- J ~ 1 umar esı ve a ı gua erı sa· 

" ya aponya arasında Çin Ai· bedeli üzerinden anlaşmışlar- t b t I t b ld k I zat hazır bulunmak arzusunu takılıp kalmıştır Fakat ılp. ] ' f, 1 . • "( a on eı e s an u an a · . · 
f mene 1 er en meselesin de bir 1 dır Gene a\.·ni gazetenin tas- k k ı B d d izhar etmış ve bn ar~nRunu Maatteeesüf takip edilen u-ilc. 1 1 • " , aca vapur ar an ırma a . . . d 

bb •e 
6-

an aşma. yapılmıştır. rilı etti.ıtine bakılına Tapon b ki d 1 1 k yerme getırmış olmasın ım sul alakadarlara işi sürünce-o • e eme en yo cu arını e sp . . -:ı\( • • 
§ Royter ajansı bn husus- hariciye nazırı M. Hirots ile rese aktarma edecektir tabıi bırşey olamaz . .u esaının mede bırakmak imkanlarını 

'dir. 

f)~ bu 
il -

ta şn haberi vermektfldir: Sovyetlerin Tokyo elçisi M. ' şimdiki vaziyeti şu sn retle bahşetmektedir. Binaenaleyh 
Tokyo, 24 (A.A)- Royter Yurenev bu bedeli 170 mil· z· t Vekı·ı.· hulasa edilehilir: ... 1932 SPnesiudeki Japon ihti-

~llG. 
ajansından; yon yen olarak kararJaştır · ıraa iki komisy~n hukukı ~e.•e~ lafında rapıldığı veçbile aı-

Nisinisi Simbon gazetesi- mışlardır. lıtanbul 24 (Telgraf) - Zi· lelere müteallık olan bırıncı ~a~blenın fevkalade olarak 
D'tro11Iar-Baladurlar du
-Çıkıyor. Amele iki defa- M raat vekili Muhlis bey Anka işlerini ve iktisadi, mali ve ıçhmaa daveti usulüne müra-

,~urni toplantı işinde mu- acar Hüklimeti raya gitmiştir. teknik meselelere müteallik caat edilmHi muhtemaldir. 

~-~ ~~~~~=~·~:.,. menfa· - • -- Yük sek Makamlar 'Dahiliye Vekili 
Zedelenmak mevkiinde Almanya veya Italyadan hı· - 1 t b l'd 

.tın birleşmesi ve hak e • • sı•laAh c --h• -• t da lsh~bu~~4 ~Telgra~ 
:e karşı koyması pek rint tercih edecek Ve ep &De 58 ışın Dahiliye 'vekili Şükrü Kaya 

1\. '• P · 24 (A A) k ) k • 1 •• •• 1 beyin yarın buraya gelmesine ·°"'l'r· 1 • 1 terini arıs. . - Tempı yaseti temamen tahrip etmiş· aran 1 JC er 2ormUŞ er intizar ediliyor. 
' •me enın a ın gazetesı M • t t' M · t 'h · 1 f w y 

lr d k t yap· . ,, acarıs an ve mer· ır. acarıs an ı tıma .aşıgı- V . t 24 (AA) _ Si- ecnebi devlet sefaretlerine çok -------
a e ere serve kezı A " 1 k d k. 'k. 'k b' . . 'h aııng on, . 7 •• 
•detine senelerdenberi • vrupa unvanı ma •· a 1 ı 1 ıı ten. ı~ını tercı lih - Cephane ticaretini tet- mufassal malumat vereceğini 000 Olü 
lltı1ıtlard1r Amelenin bir- lesınde Macaristanln komşula· etmek mecburıyehnde kala kike memur iyin komisyonu bildirmiştir. Komisyon buna 
ek • · t k asına rile olan müu11ebetleri mes1eie caktır. Bunlardan birisi. ken- k b 

1 
b' dair Çin hükumetinden henilz lstanbul, 24 (Telgraf) -

t, cemıye urm . t disine imdi e kedar erek huzurunda vu u u an ve ır bir talep karşısında bulunma· Japonyadaki tayfun esnasinda vu, rıza göstermezler. ~ıne em~s etmekte ve l!alya . ... ş y . . A g çok yüksek makam sahipleri· dığını ve fakat istenirse mu 3400 gemi batmıı, 7000 kişi 
Yet de Fırka da ame· ıle macarıstan ~rasında "ltal· sıyası ve gerek ıktıaadı saha- . k I k . I d d hl' . f I r tın kendisine de boğulmuştur 
t ' d "h' f d 1 t • t nın aran ı ış er e a ını assa ma uma · 
'tebbüsüne taraftar ol· ya-Alman mukareneti husule a mu ım ay a ar emın e · .. b t h kk d ·ı w• • ·ı· e etmektedir ----------
d • 1 k d' . k gosteren eyana a ın a ven ecegını ı av T • 

t ır. Bu toplantı bebe- geldiği ve Italya diplomasisi ~·ş o an ve ~n ısıne ~er e- azımat 
>'•pılacak ve birlik ku· muahedelrrin yeniden tetkiki zı Avrupada bır mevkı buh- B l • k ' F • krı• 

ktır. Şimdiye kadar hep esasına . t~~ayül eylediği bir şet~iş o~an Italyan itila!• di- e Cl a 0 J() ) Telgraflarınacevaplar 
(la ,)e vu1 abalıya olmuştu. sırada bır ıtılif vücuda gelmiş gerıde bızzaruıe merkezı Av· geldi 
il' ~et kurulduktan sonra olduğunu yazmaktadır. rrpada Alman hakemonyasının ,,On Senedenberİ RusyantD Senelik mıntaka spor 

~ ) •lenin alın terini hak· Avusturya vekayii dolayısile tali bir ajanı vaziyetine geti· kongresi münasebetiyle Re-
1'~ v_,,, istismar edenlere Almanya ile ltalya arasında recek olan Alman itilafı. Avruoaya Avdetini Bek,edik'' isicumhur hazretlerine ls-

~lt t lbahya... husule gelen gerginlik bu si- Bu gazete Macaristanın k 
1 

d ki met paşaya çakilen tazi-
•t d menfaatı, merkezi Aavrupanın Pariı, 24 ( A.A ) - Petit liyı olup e ma ı arını sor· mat telgraflarına ıu cevap· 
e T . . . f d'l t 1 Parisien gazetesi M. Benesin maktadır. lar gelmiştir: 

S • ıymar.ı ıçı.n .ser e ı me e o .. an uzun beyanatını ne•retmekte- Sözü harici siyasete nakle-a yya re Jnemasl t kt b 1 d 7 Kizım paşa hazretleri 
• 

mesaıye ış ıra a u un ugu· dir. Mumaileyh bu beyanatında den M. Benes şöyle demiştir: 
Spor mintaka kongre re-Bu ıriiıı Halk Gii ıı üdii r nu y~z~akla sözüne nibayat diyor ki: On ~ seneden beri S~vyet isi 

lt o vermıştır. Hürriyet bütün müeasesata Rusyanın Avrupaya avdetı le-
l\)k giinü fiyetleri: 40 30 20 knruştur. • • • • • hakim olmalıdır. Yalnız par- hinde bulundum. Avrupanın 

Fransıca sözlü ve şarkılı Ruslar k . d b. ç k • lementonun halkın iradesinin mer ezın e u unan e oı oSenenio en büyük fiJmi 

t bir ifadesi olarak kalması ve vakyd Sovyet Rusyanın mil· TJN ARJY AN KJZLAR -·-•-·- devletin demokrasiye hidim letler cemiyetinde bulunma· 

ı2 ~fuyaffakiyetle devaın ~diy?r. . . . 
ij llıeıhur sine!!!& yıldızı ve 200 revu artıstının ıştı· 

lllı.e lbubteıem dekorlar içinda meydana getirilen bu 

~~~~~M~L MÜZiK, BEDii DANSLAR, MUHTE-
tı LlF NUMARALAR 

\''eten "MEKTEPLlLER EuLENlYOR" Şarkılı, 
-.ı. komedi. . 
~ 
~'"• ıaatları: Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15 Cuma 
~ eti 13 te ilive seans, Perşembe günü 13 ve 15 
~ "''ktepliler aeansı. P.701 

~~~y~ya ka~Otobüı temin ed ilmiştir 1 

Aleyhinde olmak şartiyle her hangi bir masından doğrudan doğruya 
N • şekli alması icap eder. müt~ssir oluyor. _ve Rasy~nın 
eşrıya t M ·ı h t b"t" ccmıyete avdetını temennı e· 

umaı ey mevcu u un d • M .
1 

• h _ 
1 

• 
Istanbul 24 k(Telgraf) - - t h il h d diyof u, umaı ey soz erıne , muesseıa ın a azırın e· . 

Cenevrede bazı gazeteler k 'd t b h uihayet verırken IRuıyanın mo rası e mevcu u ranın . . . 
Ruıyanın i'Akvam cemiyetine b'lh d k ti b h sulb ve Avrupanın ıymarı ışı· 

ve ı assa emo ra ar u • . · k · · k l ı · ca kabulü aleyhinde neşriyat yap· . . ne ıştıra ının o ay o mıya . 
k d d . 1 F ranının zaruretlerıne ıntıbak ğını söylemiş ve şöyle [demiş 

ma ta evam e ıyor ar. ran- •tmesi lazım geldig" ini yaz- · 
H · · • f' tır· sız ı•w arıcıye nazırıb, mıaa ı~per· makta ve demokrat şeflerden Biz bu iıtirakı kolaylaştır 

ver ıge uymıyan u neşrıyatı, k . . . . hl'" k b. • t'k t 
t .1 • t• • . e serısının sıya1eten ve a a- ma , ona ır ıı ı ame ver-

gaze ecı er cemıye ının zıya· . . f • ı· b' h 
f t . d ·dd ti t k't t kan kendılerıne terettfip eden mek ve onu eyız ı ır ale 
e ın e şı e e en ı e • , 1. k · k · • • ı .. 
· t' ... mes u ıyet yü ünii taıımaya getırme ıçın ,ça ışacagız. 

mış ır. . 

iz mir 
C- Kongre münuebe· 

tiyle hakkımda gösteriJen 
duygularınıza teşekkür ede 
rım dendim. 

Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal 

• • • 
Mıntka spor kongresi 

reisi Vali Kiıım Paşa Haz
retlerine: 

lzmir 
Kongrenin duygularına 

teşelrkiir eder, muYaffakı
yetler dilerim efendim. 

Bnşvokil 

İsmet J 
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Iktısadi: 

Kabahat Tüccarda r Sehir ... l~aberıeri 
~~~----~~~·4~-------~~-•• 

Hambur'ga Yaş lJzüm Sevket letlerimiz Vergi işleri : 
~ ..... 

dilmemesine Sebep Ne? 
BerJin Türk Tıcaret Oduı· dır. Almanyaya Balkan mem yarınki Trenle lstan bu1a Tadilat Yapıldı 

nın hazırladığı aylık - raporda leketferinden bergün birçok G• d • J 
muhtelif mahsulferimizm satıt vagonlar do)uıu meyYeler ta• 1 ıy or ar Muamele ver2isi istisnai 

Kısmen ilga Edildi 
lan hakkında çok --mukayyet ıınmakta ve hemen satılmak· 1'ürkiyo ntlct.i;r.ın birinci·f ng theyin riynsotindedir. 
malümat vardır. Bunları ıari• tadır. liklerine iştirak etme1r iizoro Gidecek atletler şuııludır: 
haten yazıyoruz: Me1e)i taze üzüm mah- mm tak& atletizm şampiyonn- A ltaytlan: Talat, Niyazi, 
ÜZÜM: Hambuıg piyaaaıı bu ıull bılamış olep hararetle smda birinci gelen atletleri Hikmet. Muamele vergisi kanunu haricinde de olsa verf. 

seneLi bmir 6z6m rekolteaiai devam etmektedir. Şimdi1ik1 mizdon 10 ki~i yarın sabah .. A.~tmordntlan: Hüseyin tadil edilmiş ve bu husus bar ler. Yalnız idi tuğla ~ 
45000 ton olarak tahmin et· YugosloYya, Bulgariitan, Yu· saat 8 30 ela trenle ve Handır- Şııkrıı,, ~;lvnş. . .. tamimle vilayete bildirilmiştir. ları, fırınlar ve 111~ 

kt d. B h 1 · · t h M • . l K.~.l\..dan: İbralıım Niva.- Ta · · b ı~ d k k f b ·kal•' me e 1r. u ma su umamı nanıı an ve atta acarıstan ma yohlo stanbula hareket . . '.'< • mımın u asası ıu ur: e me yapan a rı 
yelle orta bir rekolte olarak dan fa:ıla miktarda emtia gel- edecokler<lir. "'1• O\~rnıld, ~alBı.ıph, Balıa~ır: 1) Kuvvei muharreke kulla· vermezler. 

k L 1 d"I" e·ı:.ı· 'idi-· k d" J tay an a. anın ılıtıyat k il h . N) H . .ı.9 auu e ı ıyor. ı aırı gıne me te ır. Atletlorimfain lisanslarını 1 k ··t·· .. 1 . h nan ve u anmayan er nevı er nevı mı.....-,IJ " fi · · . o ara go uru mesı mu te· ~ il J • • gore ımırın yeni mahsul FıaUar gümrüklenmiş ve beraber getirmeleri federae· itli sınaı m essese erın bıJumum herleri ve yıkanmıf, 
üıümlerinden belıui 15 ıer Berlinde teslim şartile yüz yondan bildirilmiştir. Kafile; mu o:n111erimizin ff k mamulib vergiye matrah itti- mış maden kömürleri, 
k'I 1 k 00000 d k · ~ ' mnva a b d"I · · b' ı ı o u 13 s~n ı satıl- kılo başına şu mikyastadır: atletizm heyeti reisi Hüseyin olmalarrnı temenni ederiz. az e 1 mııhr. den muaftır. Kok, 1

' 

mışhr. Bulgar üzümleri 42 . 50 Sınai müesseseler böyle bir raç, teşhir, tasfiyelİ 
Haftanın ilk günleriade pi mark, Yugoslavya üzilmleri Bir Nakil Ege sineması tasnife uğratılacaktır: leri vergiye tibidir. 

yasa pek sağlam ve fiatlar 38 • 32 mark, Macaristan Ü• Aylardanberi ince bir b A) Teşviki sanayi kanunun 'T erginin mat,1·ııb1 

yüluelmiye meyyalken. ayın üzmleri 28 - 32 mar11tır. ve Bir Tayin ı~ ~Is- dan istifade eden ve kuvHi M 1 • 'aı·o . . , O Ü suiyet ve zevki se ım ı e b .1_ uame e vergısı 
beşınden ıtibaren cüz i bir T T N: Ay başında piya- I tt . d'l mu arrıae kullananlar. s A " 1 de . .. . .. .. .. .. esası sure e tıımır e ı en B) T . . . ınaı muessese er 
gev§eklık olmuştur. Buna ıe· ıada mevcut Turk mallarına Kız onstıtu~u mudur mu:\· b .. ._.. ,_1 .. 1 

k . eşvıkı sanayı kanunun ta"b' h · mulP 
b 1 

. d J"k . . . y 1 ve u gunKu şeııs ı ı e ço ıı- d . 'f d d ı er nevı ma 
ep ımır en ucuz fidlarla a a a göıte11lmittir. Ancak vını nşar hanım stan hu l . 'f b' 1 b 1. • an ıstı a e e en ve makine, k t•d• U • eot°' 
k 

'f l d . . . . . rın ve zarı ır sa on a ını "b' k . . ıyme ı ır . a, çım 
te h yapı ması tr. satış yapılıp yspılanyacağı öğ- Akşam mektehı ınuallımlığı· d K k E . motör gı ı uvveı nıuharrkesı k .. · f b 'k 1 malll 

1 · "ld' • .. b . ·ı . . . ki ..... arzc eu arşlya a ge ııne- 1 J uvı a rı a arı 

T
" şkıtı kığme gt~fr.e 7 üyOk bılir ~e.nı ek~lemışbhr. fzm1r tonyası nt e ·nı a. enıı· ,.e. ~ız. onslhtıısu masının 27 Eylül Perıembe o mCa)yBan ark, d • 'f d kap veya çuvalla ı• 
ur oopera ı ı numara ıçın ı o liŞına 0.55 . 0,65 arı ı ın ua unı ~' urıye ıaııım k 1 w h b 1 u an un ao ıslt a e t t J d" w eff - - ı · 100 k'J 

2 
Fi . . k d' d . kt .. tl.. a şamı açı acagını a er a t . k • h oıu a o an ıger 

uıum erın ı osunu J 5 onn ııtsnme te ır. a. aym mo · op mu ur mua. d k e mıyen ve uvveı mu arre· t d . 1 kutu 
fi • - • d t kl'f . . s ·ı . . 1. . r· t . 1 • k . ı 1 ışın 81 çuva ' orın uzer1n en e 1 etmıştı,, amsun yarma nevı erı kilo vın ı~ıno ter ıan aym e<lil- ld f'l" 'h 1 . d esı o an ar, d d' bı'r r. 

Ü 
.. . . . . . . . . are ve ı ım cı et erın en D) . . veya arası ıye 

zurn pıyasası şımdılık sa bııına takrıben 1,5 Florın mışlerdır. k t ük 1. . .. Bu kanundan ıı'ıfade t 'J d'J 
k . d' ç- kn 1 1 

f' ü • d fl'f 1 n , • b 1 . . ,. uvvc ve m emme ıyetı ote· t . k . ~nzı e ı emez. . ınce ır. un a ıcı ar ıat zerın en le ı yapı mışse da .~ acoı tm O) ton ınlıılal d b . f b e mıyen ve uvveı muharre- M 1 dd 1 de~' 
l b

. d b d.. . 'h . 1 d t" •. • 11 . en erı mllcerre ulunan k . 1 1 amu ma e er ı. 
arın ıraz a a uşmeıı ı tı· satıı yapı amamııtır. e en ens ıhı rcsım mna un· E ff k" 1 . . esı o mıyan ar, d A dd 1 t • 11 

1
. · dü .. k k' 1• • d , 1.. . b geye muva a ıyet er dılerız y k d I .. aı ma e er sa ı,. 

ma ını şuoere çe ıoge11r -- ığıne o J.t unıp oy tayin u arı a sayı ı muesseseler d t .1 d'I ktir· 
d l Y ık d·ı · ı· . b'd" 1 en enzı e ı ece · ııll 
avnnıyor ar. e en e ı ımş ır. Dı•ı vergıye ta ı ır er. Ancak dd d . t'd . ıol.P"'. 
lngilterenio bu haftalar için B l .

1 
l kuvveı muharreke isitima] ~a .1 e ~~ ıp ~ aı kt,r 

de lzmir piyas&11nda tnüm oy ne mı e ~lüsabaka- edenlerden beş beygire kadar ed~lzı . et' 
1 ecB~ 1• mtı b 

•• w l (·1 • ... · • Ş k• . e ı mıı ır. ır ıs e 
muuayaatına baılıyacagı ve arına ;J"ll'ecegız e 1 p B muliarrekeııı olanlar, kuvvei d'I kt' 
b 'h ti fi ti ... k 1 w• H b ' a ~71•,~mı h k .. 1 neşre ıece u. ,, u cı e e ıa erın yu se ecegı am urg ta yapıla<·ak bey- Gu••nu•• [I mu arre e utıma etmiyen 'r . . t l 8 J{~ 
t h ' d l ' t d' 1 ·ı 1 Ik } d f 1 Cl'O'll)] il a 1 
a mın e ı mıı e ır. ne mı o ye en vanşlrırına er e en aza on amele b 

iNCiR: lzmir piyasası geçen Tiirk yelkencileri de i~tirak Büyük üs· Dil ı,..~,.anırnın iyi bir kuJlauan küçük hirfet:müesse· Sınai mfiesseseler ' 
senelere nisbetle maalesef edecektir. şekilde ft•s,jdi için Ha) seferi, ev sanatları ve balı yaptıkları satışlaı·ı 

tat Tokedi za ke\·i tarafından b .... k • b ·oe hiss~dilir derecede durgun, Haber aJdığımı..:a gfiro de Şekip mer· uyu · imalathaneleri vergiden mu· erte.sı ayı~ 00 
• eşıbil 

f.atlar da hayli dütüktlir• Ilambnrg yarışlarına Türki. bumu 6 Te . hazıı lıklar y:ıpılmı~iır. af~ır. Malı.ye deırelerıne f~ 
Genuines nekileri yüz kilo ye şarpi birinl'iliğini kazanan . . 1 t ş. 9ttrşamb:ı g iinii gecesi f stisw\J·n . lerdır. Beyannameler , 

rınıevve arı· Ba"'t 20 30 d H lk · · ' ' · h 1 k b" · "es•' bı.şına takriben 9 fl&rin gibi H.efik he\· (K·S.K) de iştirak . 0 

,. a a ·ovı sa- fstisnalu tadil d'I a 0 eca ' ırı mu 
aşağı fiatlardan teklif edil · edecektir: Refik bey ba yarış hı~d.e kayb:t· loıınn<lrı, giizel san'atlar 1 'd t e ı en, evf· lacaktır. 

kt d
. mıştık O gun '"ttl>esı· ,,·k· ı· b" ve ce vergı en amamen mua M ı·t k elt 

ın~ e ır. ara lıazırhk ,·apınaktadır. . v ' ınu..,ı J ı ır mo. t 1 1 d b . . amu a ını ısm 
Emperyal navileri ise gene · yaklaş ı Yor· rnsimlo clil barramı se · utu an ar ~n azısı yenı ka· ket haricine sevkedr' 

· • '•' ... H Ik · Ed nunla vergı 1 100· kilo başına l l.5 · 12 florin f • ( t b l .• evı e- rcmo11isi11tı lıaşlıyacaktır. . ~cvıu.un~ .• ı~m.ış scselcrin ihrl\Ç edil'-" 
üzerinden teklif :edilmiştir. zmır - s an u bıyat şubesi l~ıiki YO yoni dillerden veya mu~fıyetı tadıl ed~lmıştı~. vergiden muaftır. 81'. 
Gtçen yaz zarfında Alman· Yolu bunu düşün· uiiınnueler gcbtorileeek A) l~bısar maddelerı vergı- mamulitını rncmlek,t'1 
yada incir piyasası~ gayri mü· müt ve o gün ve muallim .M.itat bey den mu~tesnadır. bir kısmını da meıol 
sait gitmittir. Baaa •ehep Nafia vekaleti, lzmirin ikti· için bir ibti tarafrndan bir konforanR B) Ghk~z. mam:latı mua- ricinde satan müe~. 
istihlaki o azalmasıdır. Bnunla sadi hayahmızdaki büyük ro· fal hazırlamıı veri lecok tir. mele •ergısınden · muaftır. bilümum mamulatı ı~it' 
beraber gelecek haftalar için lünll nazarı itibare alarak iz. mıdır? Bu su- Hiiscyiıı Avni ve Ö .C) Taıir~ane, tamir .. ve tahakkuk ettirilecelctftj 
de incir piyesasıoıa yüksele· mir • lıtanbul yolunu kısalt alin ctvabıoı bekliyoruz. Eğer mor Oa•knylar beyler ta· prın~ fıb~ıkaJarı m~mulatı, edilen mıktar tabak~11 

ceği tahmin ediliyor. mağa karar vermiştir. Teşrini Halkevi bir şey yapmıyacakaa rafnıdau ~iirler okuna· yerh malı ışlemek şarhle ver- yekundan tt.nzil edil' 
TAZE ÜZÜM: A!maıry•da evvelin ilk güoiinden itibaren bu elim, fakat kadirıinıulık caktır. ~i vermez. Henüı tahakkuk ,1. 

Türkiye mahsulü yaı üzümlere lzmir - lstanbul yolu 14 saat- muktezası olan vazifeyi biz . D) .. Yalnız balı ipliğini? olan vergiler bu ka1111 

ve umumiyetle yaı meyvelere ta katedilecektir. ifa edeceğiz. Jncİr ımal~tb~ae .ve •. boya~anelerı, kümleri dairesinde f~"' 
pek ziy<tde alika gösterildiği Haftada iki gün, Pazar ve Her halde Halltevi'nin böy .. .. . . . ken~ır ıplen, sıcımlerı ve ha· bulunduğu ıafhaya ~ 
halde maalesef yumurtada Çarpmba günleri ekispresler le umumi işleri bize bırakma- \ re uzum 1 ~<.~ılerı lat ıma]atı vergiden "muaftır. ameleye tabi tutulac~ 
olduğu g~bi bu emtia Dzerin· •••t 13 te llareket edecek; mail ve hepimize ÖD ayak ol· locir ve üz~m işçi~eri?in Pamuk ve yün i~liği yap~n s~li. ehli vukufça ~ 
den de ııler yapılmakta ve vap~r yolu da hesap edilerek ması daha doğru olacaktır g~çen!~rde Mahye yekaletı~e milesseaeler v~rgı. verecekt1r; rılmışs~ kazanç kao0

1
dl 

birçok fırsatlar kaçırılmakta· lzmırden lstanbula 14 saatta kanaatindeyiz. bır muracaatları vardı. Bu ış · E) Kuruyemııleu ve hubu re yenıden teşekkül 
gidilecektir. · çilor. küçük. ıan'et erbabı gibi batı kabuk ve çöplerinden, kiki itiraz komi• 

ı·~~~~llllllllllll••••p•••••••-••••••U1--•••••--ı• vergı~e ta~ı tvt.ulma1arını te- pamuğu çekirdeğinden ayıran ıctkik edilecektir./ ELHAMRA 1 MİLLİ KÜTÜPHANE SlNI~)IASI mennı etmışlerdı. müesseseler vergi vermezler. ~ • .. 

E 

• ı Dün Maliye vekaletinden Çeltik fabril1aları kuştüyü Cerh 
Bu gün : 2 liüyiik ve güzel filmi birden takdim eder vilayete Belen cevata, Defter surıi yün ve pamuk jmalitha: K d s- li ' 

1 
d J k b "b' · ·ı emer e uroıe d f 

... - macaF marşı ~kr ı çd~ u gı ı ıççı ~re tat- neleri verg. verecekJerdi ~. umumhaoeci Mukad e 
ı~ bı e ılen muamelenın kanu· G) Mevadı harbiye ve bah- · d b' kad•11 • • ld w , b .. M mın evm e ır . 1 

MACAR musıkısı ... M~CAR dansları ... MACAR atkının ilahi kudret ve mestisini 
0 ~ ugu un_la~ın kuçuk riye iaşaatı vergiden muafhr. lesinden terUkçi ca•111 1ı 

barikullde bir muvaffakiyetle yaşayan ve yaşatan misilsiz eser san. at erbahı . gıbı .. mua~el.e~e Mllnhuıran ziraat iletleıi biriıi arkedaşı kund~ 
Baırollerde : GUSTAV FROELICH - CAMILLA HORN ta.bı. tutulamıyacagı btldırıl- imal "e tamir eden müessese· ustayı sağ elinden, ilı~ 

2- artist 
Dünyanın en büyük Sirlu (CIROVE SANTI) nin şayanı hayret numaraları ar ;J sıoda 

çevrilen MEG LEMONNIER'in tamamen Fransızca sözlü büyük filmi 

Seans saalları Macar Marşı: 16,15 19, ve 2240 da Artist kanı: 15,17,50·2040ve22de 

mıştır. ler vergi l vermezler. Ziraat A~met de ~~man b:, 
"" ~ ileti yapan müessese ayni elıoden hafıfçe y• 

Mahmut d 
. Hadise zibitaya akı' 

zaman a demır kapı vey• 

Esat bey parmaklık yaparsa :rvergiye Orman ya 
tabidir. o- C ıo . un umaovasıo 

lzmır meb,usu Mahmut E- ~) Yalnız yel ve su ile iş ,. civaıında bir ou:oıll 
sat beyfedi, Binek arabacılar fi yen eleksiz, valsiı: dcğimec· çıkmış; Nabiye .,,o 
cemiyetinin fahri reisliğini ka· ler vergi vermezler. Diger de· köylüler yanğtn 811b~ 

w azs•n• ra«u ı••m b=-=ithr. ğir1»enler şehir ve kasabalar rck fealiyet gösterO'• 
A AA --llİlllllllliİllll_ ...... 

Cuma ve Perşembe gllaleri 13·30 da batlar 

Rakısı: Nefaseti ve nezafeti 
rağbet kazanmışıtr. 

itibariyle her yerde 



ı 

-Hissi, içtimai, aşk romanı-
2s - 9 - 934 - 37 - A, Af)NAN 

Pakizenin notu 
Hıılunduğaııı yerlerde yine 

detin vo içli bir süklınet 
"ar ... Beyaz ç.arşaf farın hı· 
•1rtıs~ndan ve hazan da ka
Pın1u :.~~ıJıp kapanmasından 
başka hiç bir giiriiltü beni 
tat S .. . ıat. ız etmiyor. on unıı-

dinıi <le kendi eJlorimlo ıne
~atın bıınsında bıraktıktan 
tonra biraz ilaha. miisterib, 
hastane k<>~ol erinde sürünü
Sorunı. A.rada sırada hoın· 
•İre İsmetin vnnıma sokul-
d • 
ııgunu aıtzının bir ~eJ1ler 

,.. ' b 
11Ylemek iizero nralaııdıgını 
&ihiiyuı om. O zaman bana 
b.~r kaya hissizliği çöküyor. 
8'1.Ylenilenleıi anlanııyornm, 
"lllatılanları dinlomi'°orum. 
İsmet hanım bu. halden 

~Ü!<ı essir ... ]3ende başka bir 
ıaetahk olduğuna kani ·•· 
Sabah raporlarında baş dok· 
tf.ır l .. . a olmıyacak şey or soy· 
11sor. 
h Doktor zekidir. JJu gibi 
a taiıkların, genç ruhlar 

Gı · k . erınde tesir yaptığuıa anı 

ı:ııduğu için vaziyetime fazla 
thenıo.ıiyet vermiyor ve ona 
Ce~ap veriyor: 

- Geçer hemşire ismet, di
hır. Herşey geçer ... 
. Ekseriya geceleri konuşmak 
~· k 1YaciJe dudaklarımın hare et 
tttiğini görüyorum. Fakat ge· 
Cele:r sağırdır. Benim bu ha-
~ek h · J etlerime o zaman emşıre 

'illet bile cevap veremiyor. 
Çİitıkü huatene disiplini gece 
gara . .d. 

ftııelcrıne mAnı ır. 

*** 
~ ~~zan civar koğuşlardan tat· 

1 1lıltiler geliyor. Bunlar l"C· 

~- İçinde kıvranan frengiliJerin 

8~tileridir. Ôldürmiyen fak.at 

~ ~.ndüreo, ocak .yok eden, 
lllur tüketen iniltıler .. 

. ~kseriya geceleri duyulan 
'b' h 11tiler bugün daha sabahtan 
."Şlamış bulunuyor. Hem· 
''te İRuıeti çıığınyornm: 
b··..._ İsmet hanım, diyorum, 
0Yle inliyen kimdir' 

b· llastahancde bir hastaya 
ır baRka hasta lıakkmda 

1'ıaırıın~t vermenin imkan
~·.~lığrnı biliyorum. Fakat 
a.~ 1diğim halde nedense yino 
""ru . l Yorum. Onun, hemşıre 
)'
8
1lletin dudaklarına kement 

~llruımuş gibitlir. Konuş· 
.-1'k iııteıniror. \iuıife kud 
Set· · l ... 

~ llakiıdıı· o, ona hak veri
.~ruın. Vo onu başka, baş
)'" suallerle alakalı yapı-
Utnnı : 

~ ...._ Hemşire lsmet diyo· 
il tll • . 
~ ' son c;ok sa fısı o ve ıyı 

'
1
Plisin ' 

Gülüyor o. . • lltifatıma 
g-iiliiyor ve cevap veriyor: 

- O kadar da saf deği· 
lirn ... Benim de ... 

- Nasıl senin de g<>nül 
fırtınaların oldu mu'? 

-A .• Öyle değil. .. Bonim 
de kusurlarım var. 

- Ne gibi... 
- MeseJti çok kaba yü· 

rekliyiın. Hiç acı tnam. 
- Sen mi İsmet hanım. 

Kaba yürek sen•le mi. .. Ayol 
seıı bir kuş kanadından kıl 
biJo koparamazsın. 

Biı an tevakkuf ediyorum 
ve diişiiniipte eöyliyo;um: 

- Hemşire leınet ei>yle
yin ... Sen de sevdin mit kal
bini hiçbir erkeğe esir ver• 
din mi! 

Penheleşen çehresindeki 
ince hatları adeta dudakla· 
rııııla içmek istiyorum. Fa
kat birden hatırlıyorum: 

- Ben firt'ngiliyim •. 
Frengili... Yani lekeli .•. 
Veremli olsam beni acıyan 

olur ..• Hassas diye, içli bir 
·kız diye herkes iç üzgiisünü 
üzerime verir ... Frengili in
sana acıyan mı var ... Daha 
fü.zll\ düşiinmiyorum ve tek· 
rarlıyorum: 

- Söyle hemşire İsmet 
diyorum. Sen hiç mi sev
medin. O iyi g<iııüle hiç bir 
erkek hayali girmedi mi' 

Gözleri kararmış gibi, 
dü~ecekmiş gibi karyolamın 
beyaz demirl~rioi parmakla
riyle tutuyor ve konuşuyor: 

- Ben de sevdim, ben de 
bir defasında ..• 

Evet ... 
- Bir defasında çok ıev

dim. Bir gün burada, bu 
hastane koridorunda. şık giyin
miş, geo9 bir çocoga rasla
mıştım. Çehresi güzel değildi. 

Tamamen bir erkeği hatırlatı· 
yordu. Bakıııları minlh değil· 
di ... Fakat dütüniitil, duruşu 
çok erkekti ve tok ciddi .. 

Anadolu kızı için iyi erkek, 
güzel erkek, tabiatı metr olan 
erkek demektir. Çehresi dilz
güu insaoı kızlar arasıoda ara· 
mak lhım. .. Ben böyle dütd • 
nürüm, 

Onunla konuıtuk. dertlettik .. 

Bana görüııme sözü verdi. Bir 

Cuma günü hastaneden izin 

aldım. Onun istediği yerlere 

gittik. Geadik dol1ftık ve eğ

lendik. Giderken neı'eli, da. 

nerken müteeeairdim. Dönüııte 

bir noksanla hastaneye döndüm. 

Ne idi noksanın' 

• Devam edecek -
' ........................ ~~-------------Yeni Milli Roman•mız 

Bozyaka Geceleri 
Romanımı:dan bir parça: 
"Betül, bulutlar arasında kaybolmak üz~re bulunan ha

tıQ kartalına uzun uzun baktı. Orada, o hava kartalının 
İçinde onun ruhunu şaran, hayalinin büıün incelıklerini 
<lvllçUırı içinde bulıınd11ran bir ı.:arlık vardı. 

Bctiil anlamıştı ki, gece uçuıları:ada kendisine perva
>ıeaile seltim gönderen hava mültizimi (,emil, inkar edi-
le .... · d. . . h' .. ....., ... ıyccek kad<ır ken ısını teı ır eımıııır," 
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Tetkik Notları: GUzel Kadın 
Her Zaman Olduiu Gibi Halen 

de Prouaeanda Vasıtasıdır 
Hat Boyunda 

Bu sene, hemen biitün 
cihan matbuatında Rusyanın 
dahili ahvaline ait yazı, 
makale ve mii~ahedeler 
neşri moda. olmuştur. 

Rusya, Bolşevik ihti 
lalin<len ve Çarhğın 

devrilmesinden iki sone 
evveline gelinooye ka
du bir kapalı kutu 
mahiye1 ini arzotmiş vo 
dahili ahvalinden he
men hi9 bir şey harice 
sızmamıştır. 

Sovyetler R as yası bu 
on beş senelik müddet 
zarfında, Çarlığın izle
rini, kötiiliiklerini mem
leketten silmekle uğraş
mış ve ayni zamanda 
kendine mahsus yeni 
bir Rnsya yaratmağa 

çalışmıştır. Ve tabiidir 

ki bu mesai, çok güç, 
çok yorucu olmuştur. 

Bn müddet zarfında Av
Jropanıo kapitalh~t matbua
tınd" Rusyada açlıktan bin· 

1 

a.rtı k gözle gfüülecek dere· 
ceyi buldıığn is in iki sen o· 

Bir Rus dilberi 
donberi, Rusya kapıları ec· 
nebilere açılmış bulunmak
tadır. Hattf\, Bolşevik Uns
ya, eserini - ki esasda Bol-

Kı:ıl ordunun kadın taburu 
ler, yüzbioler değil, milyon
larca insanın öldüğü, Rus
ya.'da halkın yalınayak gez· 
diği, her tarafta BoJ~eviklik 
aleyhine isyanlar yapıldığı, 
dahili harpler olduğu yazıl
mış unrmuştur. 

Sovyetlerin deruhte ettik · 
leri mnazzsm iş hasebiyle 
Rnsyanın bu on beş senede 
birçok mii~küller1e, ihtilaç· 
lar ve hatta şiddetli isyan
la rla karş ılaştığı bir haki· 
kat olabilir. lfakat Sovyet· 
lerin bütün ~u mü~kiillere 

galebe çalmış vaziyette ol· 
duk ları da bn günün kuv
vetli bir hakikatidir. 

Rusyadaki inkılap eseri 

şevizmin canlı bir propagan
dr:iı demektir - göstermek 
i~iıı muhtelif' vesilelerle mi
safir celbine çalışmaktadır. 

lşte bu fırsat, busene Av · 
rapa ma.tbnatmdaki neşriyat 
bolluğuna sebep olmaktadır. 

Bn neşriyat arasında en zi· 
yatlo nazarı dikkati celbe· 
den, Sovyet Husyanın prn· 
paganda faaliyetidir. 

Bir garp gazetesi bu pro· 
paganda usulleriıı<lon biri
sini, yani en kuvvetlisi olan 

•Giizel kadın vasıtasile pro· 
pagırnda> yı ~n ımretle tasrif 
ediyor. 

- Devamı 1 O uncu sahif!!de -

İşte bu vesile iledir ki, 
Selçuk kumandanlarınilan 

Mehmet Gazi ve Server Gazi 
idaresinde iki fırkai askeriye 
LAndikya üzerine s~vkedil

miş, ilk muharebe Honaz 
civarında Klosa., şehri hara· 
heleri yakininde cereyan et
miş ve Tiirklerin galibiye
tile neticelenmiştir. Ve bila· 
hare JJaudikyanın hamisi 
Bizanslılar sulh talebine 
mecbu1· olmuşlar ve Lı\u

dikya haraçgtizar olarak 
Selçukilere verilmiştir. 

Denizli Osmanlı idaresine 
ise ancak Yıldırım Bayzit 
zamanında geçebilmiştir. » 

Denizli keli nıesi iizerinde 
kitap şu mal fımatı veriyor: 

c l>eııizli kasabası kadim 
t drala olup elyovm fü~ki 

Hisar na mile yadolnnan J..ıaii · 
dikyeıı ahalh~i tarafından 

etrafı duvar ile muhat bir 
mevkii miiatahkeın olmak 
iizere tesis kılınmıştı. lJaii· 
dikya bilalıara. bitta.hrif La
dik namına tahavvül etmiş
tir. Denizli Hıristiyan elin
ue iken ahalisinin çok <lo · 
mu~ besle<likleri için (To· 
nozlu · Boldiilhanazir) diye 
ad kovmuıdardı. Sabir Isıaın 

~ y 1 

eline geçince Denizliye Tsfl· 
dik isrni verilmiş ve sikke
l erdo <iyle yazılmış iRe de 
Tonozla namı ref 'odilemedi
gioden bi1alıara bu nama 
karip Deni~li t esmiye olun· 
muştur.• 

Kitabın muharririne göre 
bu resim yanlıştır. Qiiokü 
as1l Denizli Landikyadan 
ayrı olarak in~a edilmiş ve 
l clrala tesmiye olunmuştur. 
!dra.Ia sulu memleket mana· 
sına gelir. Hakikaten ])a. 

nizlinin lıertarıı.fında müte
addit membalar ve layüat 
akar sular Yardır. Netekim 
Kati pyole bi ci ban n ii masında. 
kesiriileıılıar olmakla bura.ya 
D enizli denmiştir. Diyor ve 
ınutaleasını kuvvetleııdiri· 

yor. 

..... 
Tetkik notlarım burada 

bitti. Fakat hemen itiraf 
edeyim kj yola çıkarken 

birbirine hiç benzerlik gUs
termiyen iki cephe1i lıükiim· 
}erle dolu olan kafam @n 

Niyasi llhami 
dakikada tamamile tek \' e 
mutlak bir görüşün hamu
Jesile yüklüdür. 

Memleketimiz hakkında 

bütün malftmatımı, bütün 
bildiklerimi lınlasa herşeyimi 
bugüne kadar ·esefle söy li · 
yorum ki· şiirlerin yaldızlı 

mısralarından, romanların 

şen ve şnh hikayelerinden 
tanıdım. Anadolu gUzleri· 
min önünde zümrüt bahçe· 
leri, kevser gibi nehirlerile 
canlandı. Hayalim hep şen 
Fatma, kıvrak Zeynep, al 
şalvarlı Ay~enin yosunlu 
pınarların başında hokka. 
ağzını çerçiveliyen ince du
dakları arasından ayrı bir 
ahenk ta~ıyarak fırlıyan k<>y 
tiirküsiylo be~lendi. 

]fakat ne yapayim ki, ın
laya gittiğim :laman gözle· 
ri min önüne serilen baki
katları giirünce içimde ba 
inanç koyu bir melankoliye 
dönüyor; ve bıı defa da na· 
zartmdıt. harap olmuş bir 
yurt, binbir müşkülat ve 
uıtırap çeken kc'.;ylii, sivri 
sineklerin zehirltıdigi plaz· 
motlu kanların dolaştığı 

sarı çekreler canlanıyor ve 
birinci sevinç yerine agır 

bir matem ç<>kiiyordu. Not· 
!arımdan anlaşıldığına göre, 
vaziyet ne öyle, ne de bHy
ledir. Kaldığım şehir ve ka
zalarda ufak tefek kusurları 
teşrih etmeğe çalıştım. ]fa
kat heyeti umumiye itiba-
rile birçoklarımızda hakim 
oıa.n karışık telakkileri kc>
k ünden yıkacak kadal' ha
kikat başka bir kisve taşı-

makta 1 ır. 
Şu küçücük gezintim esna· 

sında bir daha kuvvetle kani 
oldum ve inandım ki memle
keti görmek, bahusus bu gün-
kü milliyet tel&kkisi karııısın· 
da mutlaka Hzımdır. Nafia 
VekAletinin son icraatı bu ha· 
yırlı iııin batlamasına esaslı bir 
çığır açtı. Ve bunu zaten duy
makta olan halkımız da tenez· 
züh trenlerini doldurmakta 
gecikmedi. Ucuz tarifeli bilet• 
lerle yolcu akınları memleketi 
ağ gibi sarmığ baıladı. Bu akıt 
verilen kararların, alının ted
birlerin iaabetini göstermek 
itibarile huauai bir ehemmiyeti 
haizdir. 

Tic a Pet 'Matbaası. 
• .ı 

lzmir ' 

En son sistem tabı l9vazımına mal lk, Garbi ıT~;!:;::T~:~;et Matb•••• 
Anadolunun en mOkemmel müessesesidir ızmir 

Her boyda __ ~~~;;;;;, Kitap basılır 1 ADRES : 
-- - --- ---------- Gasi Bulvar Noı 82·84· 

R ki• k • Her tiirlii hisse senetleri, etiket, t.ioari evrak çek, poliçe, fiş mak-
en l ve ren sız buz emsalsiz bir ~ekilde yapılır. 

Ucmluk, Defuet, ınr'at, İn·ı Resmi ve ticari defterler 
tizam mlieueaenin ıiarıdır. Ucuz, sağlam ve giizel kasa, defteri kebir· yevmiye, 

Her tale'be hemen l her türlii Belediye Köy defterleri basılır. 

cevap varili, Bir tecrübe ile hakikat anlaşılır 
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"' bünyanın meraklı hidiselerine· bir bakı' 1--1 

u11111all 
• 

Si 
Bit 

ı:tl 

,. 
<flnıan .. /sveç maçında seyircilerin heyecanı bu re.simde 

ne scıhel Förünüyor7 

lngilterenin en güzel köyü sayılan Velburk kiJyilnden bir manzara 

Hiıler bu df>ja Nürnberge 
gittiği zaman bu tarihi Hans 
şatosunda misafir kalmıştır 

Son senede çok parlıyan 
Alman filim artisti 

Haru Alber<ı 

Sıokholmde Albreht Durer Heykeli 

BoksiJr 
Havzer 

Avrupa biıikZ.ı 

ıampiyonu Polo 

Saksonyada 300 senelik bir köy 

Amsıercıamın meşhur 
Çt1rııu 

Boksör Şimeling, boksör Havser 
ile bir maç yapacaktır 

ordusunun kadın ku 

mandanı Eı:angelin 

,. Bot; hep bu kı • 

yaf ettedir. 

Almanların~~me,hu1 

k8.ıifleri~Graf ].orj 

65 yaıına girdi ~ 

Von Popen'in bir nezaret 
alarak yeniden 8erlin'e 

dönecegı sbylcniyor 1934 Modeli en son model bir ordu ıayyar.,ı 

Dilingerin babaır, oglu na

mına para ceza11 rJermeAe 

mecbur kalmııtır 



u 

1 

SAYFA 8 

lznıir • Afyan aras1nda 1103 numaralı 
treni seyrü sefer çetveli 

1-1 O 934 tarihinden itibaren 

lıtaıyonlar 
lzmir 
Halkapınar 
Turan 
Karııyaka 
Hacıhü1eyinler 
Çiyli 
Ulucak 
Menemen 
Emir Alem 
Muradiye 
Horozköy 
Maniıa 
Çobaniıa 
Kasaba 
Urganlı 

Abmetl 
Sart 
Salihli 
Yeıilkavak 
Dereköy 
Alkan 
Alaıehir 
Kinlik 
Konaklar 
Gnneyk6y 
Elvanlar 
Ahmetler 
Km.241 
ınay 

Karakuyu 
Uıak 
Kapaklar 
Banaz 
Oturak 
Dumlupınar 
Yılduımkemal 
Balmahmut 
Geçikhamamı 

Hergtln itler 
varma Darma 

9 40 

9 54 
10 07 
10 21 
ıo 41 
il 07 
11 22 
il 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 11 
21 ıs 
21 54 
23 25 
23 08 
23 35 
00 27 

2 

1 
1 
8 
1 
1 
1 

16 
1 
9 
1 
1 
ı 

15 
1 
1 
1 

20 
5 

10 
1 

10 
3 
1 

29 
1 
3 
7 
2 

11 
2 

yolca 

Kalkma 
9 13 

9 42 

9 55 
10 08 
10 29 
10 42 
il 08 
11 23 
il 45 
12 06 
12 37 
12 54 
13 11 
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 

Afyonkarabiıar 1 05 
Afyon Anadolu 1 10 
Afyon -- İzmir arasında 1104: numaralı yolcu 

treni seyrüsefer cetveli 
1 - 10 - 934 tarihinden itibaren Her gi.in işler 
İSTASYONLAR VARMA DURMA KALMA 
Afyon Anadolu 3 40 
Afyonkarahiıar 3 45 
Geçik hamamı 
Balmahmut 
Y ıldırımkemal 
Dumlupınar 
Oturak 
Banaz 
Kapaklar 
Uıak 
Kara kuyu 
lnay 
km. 241 
Abme~ler 
Elvanla.r 
Gtıneyk&y 
Konaklar 
Kinlik 
Alaıehir 
Alkan 
Dere köy 
Yeıilkavak 
Salihli 
Sart 
Ahmetli 
Urganlı 
Kaıaba 
Çobaniıa 
Manisa 
Horozköy 
Muradiye 
Emirilem 
Menemen 
Ulucak 
Çiyli 
Hacıhliseyialer 

4 24 
5 00 
5 44 
6 13 
6 38 
7 35 
8 02 
8 39 
9 09 
9 34 

10 36 
10 53 

12 17 
12 34 
13 07 
13 21 
13 38 
13 56 
14 29 
14 46 
15 Ol 
15 19 
15 48 

. 16 12 
ıe 39 
16 55 
17 20 
17 33 
17 56 
18 09 

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

1 
8 
1 
1 
2 
1 

13 
1 
1 
9 

1 
9 

1 
19 
1 
1 
1 

20 
1 
1 
1 
9 
1 

20 
1 
1 
1 
9 
1 
2 

6 
1 

14 

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

10 37 
il 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 
t7 21 
17 42 
17 57 
18 11 
18 18 
18 31 
18 40 
19 05 

lzmfr-Bandırma arasında 1201 numaralı sür'at 
treni seyrüsefer··cetveJi 1 - l O - 934: tarihinden 

itibaren pazar ve çarşamba günleri işler 
lllaıyoalar Varma Darma Kalkma 
Izmir 13 00 
Halkapınar 
Taran 
Karııyaka 
Hacıhüseyinler 
Çiyli 
Ulucak 
Menemen 
Emiralem 
Muradiye 
Jcı~lty 

13 17 
13 22 

13 42 

1 

2 

13 12 
13 ıs 
13 22 
13 25 
13 33 
13 44 
13 52 
14 il 
14 19 

IZlllR POST ASI 

ManiH 14 
Karaağaçlı 14 
Saru!:aanh 14 
lılıakçelebi 15 
Kayıtlar 15 
Kapakla 15 
Çiflik 15 
Ak~ıar 15 

23 
44 
54 
02 
19 
25 
30 

7 

4 

14 30 
14 44 
14 54 
15 02 
15 19 
15 25 
15 30 

25 IYLUL 

Ye~kay 1~48 ıo 
Umerk6y 18.15 3 
Suıırlık 18.39 5 
M. Kemalpaıa 18 57 1 
Okcug&l 19.11 1 
Ak1akal 19.35 1 
Sığırcı 20.01 10 
T ellki C. 20.29 3 

17.58 
18 18 
ıs'4 
ıs.58 
ıg.12 
J9.36 
2().11 
2().32 
21.00 

Slileymanla 15 
Harta 16 

39 
53 
10 
22 
36 
59 
20 
32 
57 
22 
48 
30 
48 
06 
17 
29 
49 
13 

15 43 
15 53 
16 10 
16 22 
16 38 
16 59 
17 20 

Bandırma gar 20.40 20 
Bandırma - tehir 21.05 11 
Bandırma - Izmir arasında 1204: N o. lu yo1° 

Kırkağaç 16 
Soma 16 treni seyrüsefer cetveli 2 
Beyce 16 1-10 934 tuibiadea itibaren . •,,16 

Cuına, Cumartesi, Sah ve Perşembe günlerı 1~ Gireson 17 
Kuacalar 17 
Soğucak 17 2 

17 32 
17 59 
18 22 
18 51 
19 32 
19 48 
20 07 
20 17 
20 29 
20 49 
21 13 
21 29 
21 40 

lstaıyonlar Varma Durma Kalk~ 
Bandırma- ıelıir 6,50 

Çukurhilseyin 18 
Balıkesir 18 3 

2 

Band.,·ma ıar 5,40 10 6.01 
Tevliki C. 7,()0 1 ~'zS 

Yenikay 19 
Umerköy 19 

Sıgırcı 7, 16 9 ·5 ı 
Aksakal 7,50 1 ~, 1 ı Saıurluk 20 

Mustafa Kemalpaıa 20 
Okcugöl 8, 10 1 ·25 
M. Kemalpaıa 8.24 1 8.41 

1 

Okçugal 20 
Akıakal 20 

Suıırlık 8,38 4 8.()6 
vmerk6y 9,05 1 9 

4
5 

Sığırcı 21 Yenik&y 9,35 10 9. 
Tellki C. 
Bandlrma Gar 21 35 s 

Telaki B, 
Ba!ıke1ir 
Çukurhllıeyia 
Soğucak 
Karacalar 

Bandırma Şelıir 21 45 
Bandırma - J zmir arasında 1202 numaralı 

sür' at treni seyrüsefer cetveli Gireıon 
1·10 934 tarihinden itibaren Beyce 
Cumarte1i ve Sah g6nleri itler. Soma 

lataıyonlar Varma Durma Kalkma Kırkağaç 
Bandırma • ıehir 23 45 Harta 
Band1rma - ıar 23 50 3 23.53 Süleymanlı 
Telaki C. 24 00 Akhiıar 
Sığırcı 00.13 00 13 ÇifHk 
Akıakal 0().36 00.36 Kapaklı 
Ok,.a0'61 00 53 ()() 53 Kayıılar 

"' • · ' hhakçelebi 
~.~~T:C IKemalpaıa 1.04 1.04 Sarhanlı 

1.14 1 ı. ı 5 Karaagv arlı 
Ômerk6y 1 33 1 33 "' · · Manisa 
Y enik&y 1.51 3 1 54 Horozk&y 
Bahke1ir ! 2 28 ~ 2 32 " · .. · Muradiye 
Çukurh6aeyin 2 58 2.58 Emiralem 
Soğucak 3.28 2 3 30 Menemen 
Karacalar 3 51 3 51 

· Ulucak 
Gireıon 4,03 4 03 Çiyli 

10,23 
11,12 
11 .53 
12,28 
12'« 
13.07 
13,33 
1417 
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 

17 
1 
9 
1 
1 
1 

20 
4 
1 
1 

lG 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

28 
t 
4 
1 
8 
1 
2 

Beyce 4 22 4. 22 H ıcıbtileyinler 
Soma! 4 43 3 4.46 K k 19,42 8 J 9.~ 
Kırkağaç ~.00 1 5.01 T:;:~a • 19 58 ı l9ı~ 
Harta 5.15 5 15 Halkapınar 20,10 12 20·2 
Snleymanh 5.27 5.27 lzmir 20.32 ""!il 
AkhiHr 5 38 4 5 42 b""" 
Çiftlik · · [zmir-Ala~ehir arasında 1107 No. hı ınu 

5 .60 5.50 d o 
Kapakh 5.65 5.55 tren seyrüsefer cetveli 1-10·934: tarihin ° 
~b~:lebl ::~~ ::~~ htuyonlar itibare: (hergün b işler Kıl•!.' 
Sarhanlı 6.24 6.24 lzmir arma arma t6ı"" 
Kara•ğaçh 6 32 6.32 H lk 
Maaiıa 6 47 6 6 53 a •pınar 16.~ 
H k Turan 16.24 2 'i oroz öy 6.57 K k 1,. "»~ 8 J6ı E • ı artıya a v ..,.. 
mıra em 7·06 Hacılı6ıeyialer 1 

Menemen 7.35 1 7.26 Çiyli 16156 1 16,50 UÇ!01~k 7.36 Ulucak 17,09 1 1 71,~ ıy 1 7·44 Menemen 17,24 10 1 ''1 
~arfıyaka 8,03 21 7.53 Emlralem 17,46 1 ı1ı'ı1 
ız:~rn 8.11 8.05 Muradiye 18.12 5 :s,;A 

8,25 8. 12 Horoık6y 18,33 1 (/J 
lzmir - Bandırma arasında 1203 numaralı Manisa 18.41 19 ıo·,ı 

yolcu treni seyriisefer cetveli Çobaniıa 19,20 1 lf,~ 
1-10 934 tarihinden itibaren Kaıaba 19.43 10 ~ıO 

.. Cu~a: Cumartesi, Pazartesi, Salı ve Perşembe ~b~::İi :·: ~ 2().~ 
gunlerı ı~ler. Sart 20,48 ı 'lD

1 
~ 

lataıyonlar Varma Durma Kalkma Salihli 21,02 20 2 '4Z 
lzmir 7.15 Yeıilkavak 21,40 2 2 1·~ 
Halkapınar Derek<iy 21,57 3 ~i:ı~ . 
Turan 7.36 1 7.37 Alkan 22,14 1 il 
Kartıyaka . 7.46 3 7.49 Alaıehir 22,32 bte 
Hacıhtlleyinler Alaşehir-Izmir arasında 1108 No. lu ın~ 0eJ1 

8~~'!ak : ~ ~ :·~ tren seyrüsefer cetveli 1 • 10 • 934 tarib10 

Meaemea 8,36 8 8.44 itibaren (hergün) işler ~-' 
Emiralem 8.56 1 8.57 Iataıyoalar Varma Darma ",,,o, 
Muradiye 9.22 1 9.23 Alaıehir ~ 
Horozk6y 9 39 l 9.40 Alkan 4 04 ı ''ı' 
!'faaiıa 

1 
9.4

1
7 16 ıo 03 Derek&y 4:18 4 ~'A1 

r.araa;ı;.a,. 1 10 9 1 10.20 •·..ıı • "' Yetilkavak 4,38 3 ~r. 
Sarhanlı 10.31 1 10 32 Salihli 4,58 22 5-~ 
lılıakçelebi 1 O 42 2 10.44 Sart 5,33 1 ~.51 Kayıtlar 11.05 2 1 1.07 Alım etli 5 S0 2 lı~J 
Kapaklı 11.15 1 11.16 Urganlı 6 06 1 6.,., 
Çiflik 11.24 1 11.25 Kasaba 8,24 10 6~ 
Akhiıar 11 .36 14 1 1 .50 Çobanı"ıa &<54 1 1 'Y 
Snleymanlı 12.85 1 12.06 Maniıa 7,18 17 1'" 
Harta 12.36 1 12.37 Horozk6y 7,42 1 1:~ 
Kırkağaç 12.52 5 12.57 Muradiye 7 ,58 1 Sı,1 Soma 13.14 20 13.34 Emiulem 8,24 1 8 
Beyce 14 06 1 14.07 Menemen 8 37 10 g,~ 
Giresoa 14.33 2 14.35 Ulucak 9,01 1 ft~ 
Karacalar 14.50 1 14.51 Çiyli 9.14 6 8 ~ 
Soğucak 15.26 10 15 36 Karııyaka 9,35 9 9, 6 
Çukurhliseyin 16 06 1 16 07 Turan 9,53 3 ıO· I 
Balıkesir 16 39 21 J7.00 Hatkapınar 10,06 10 
Tellki B. lımir 10,25 
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1 Umumi arbın Esrarı 

Jandarma Yol kesen 
Ahınet yakalandı 

••:mmiiii.iiiUi!ii~~::z, 
K ....._ • • Seferihisar kaza merkezin· 
umanuanları Tayınlerı den Ulamış köyüne gid(D 

Birbirinin Mevc diyetıne 
harip Memleket, ·rbirine Harp Levazımı 

Satar Ve Bu Hareket Cezasız Kalır! 

Menemen jandarma kaman· Hikmet bey, Torbala jandaı:· Kerim oğlu lh,anın önüne 
daahğına Pertek kauaı jan ma kumandanlığına staj müd çıkan ve öniiı:ii kesen l opıl 
darma kumandam Htıınn bey, delini yeni bitiren Sabri bey, Yahya oğullannd n Ahmet 
Foça jandarma kuman~abğa· Karaburun jandarma kuman- 68 Jirasını gaspetmiştir. 
na Emirdaiı judarm• kuman- danbğına stajını yeni bitiren Yol kesen Ahmet, zabıtanın 
danı Yaşar bey, Dikili jaa· Abdürrazzak Nahit bey, Tire takibatı neticesinde y~kalan-

• • • • • • darma kumaadulı~na Foça- jandarma kumandanlığına ata- mışhr. 
Harp levazımı, silah tica yerlerde istihsal olunur. Bir M h . bü .. k d 1 ti lıitu jandarma lnımaadanı jıDJ yeni bitiren Arif bey ta· ---•-••-ı---

reti hakkında cemiveti akva- lıarp vukuunda bu kiymetli ve u arıp .1 !
0 

1 
ebv e b~r Hilmi bey, Bergama jandar- yin edilm=ıtir. Nacİ Bey 

. . . . . . arasına serpı mış o an u ı· k d .. F · · · · · 
llıın ıstatıstlğı ne kadar yan- nadır madde ve madenlerin t f k- ük d J ti .1 h ma uman anlıgnıa oça J•n· Dıki)ı kazuı Jandarma ku Sıhhat vekaloti namına 
Jış ve manasızsa, bu gönlerde bir kısmının bir taraf muha · ara ~eh. uç t kev ekerl ~ı darma kumandanı Abdiilka- mandana yüzbaıı Hüsnü bey, Romadııki bevnelmilal sıtm~ 
" • 1 1 • 1 . d'.. k ve mu ımma aça çı ıgımn d' b t . . el b- K b k . d · .cı.ınerıka ayanında ıarp eva- rı.~ erın, ıger ısmının dn k 1 . 1 t ır ey, zmır JaD uma o· araca ey azası J•n arma kursuna iştirak eden Mene· 
ııo:n ticareti etrafında tetki- dıger taraf m.ıharipJerİD ara· m~ ez er~ .

0 m;ş ur. 
1 

lük kumandanhjaaa Gerciif kumandanJığına tayin edilmiı- ıneu sıtma doktoru Naci bey 
kat yapa.n muazzam komisyon zisinde bulunması ihtimal unun ıçFın ransızk a 1°~ilni • k;zası jandarma kumandanı tir. aYdet etmiı;ıtir · 
~ . . .. içind d. h- 1 b. ,. yomunun, ransız aı er erıa · ·< • 
ı.ta. bundan fazla bır ış gorc· .e ır. Doy.e " vaz ıyette, Al 1 d ' -----------.... -----• nı· k . harbın mevcudıyetine rag .. men man manyeto arının a Al-

ıy~::t tır.Amerik" ayanınrn bbu 1 mı addelerin mllbadelesl mand ~skerlerini öldürdiiğiioe Devlet Demı·r Yolları Yedı·ncı· 
ha 

1 
' . . t aş ar yara ıgına hayret etmemek 

rp eva?.ımı tıcaretı e ra· U A b I" d 
tında '"h' b" 1 izmeti var· mumı arp esnasında Alman azım ır. 1 1 M •• ~ • I' """ ' d 
dı 0~u ım ır 1 

, ••• Erkanı harbiyei umumiyesinin iyi ve güzel!. Fakat bar~ Ş etme U ettış ıgın en• 
k r: d. ıhan lınz~rk " 0 nsa;-ı~ı.nı, Jeplinleri için şiddetle muht:ıç ten maksat, her ıeyden her 1 . • 

~en 1 beş para 
1 

•• ~nen ~n me olduğu Alomüoyomu infilak tür'ü vasıtalara baş vurarak I · K k '1" • lı 1 ·· l · ·· · · 
6da edenlerin mulıım bır kıs· maddeleri içi li ' 1 L ·ıı- d. t• . ..d f znıır - arşıya aı - Cıyh an vo tren erı sevrusefer cetveh 

tn. • . . • 1 "t .1.,.. n :um o an ll&r- mı ı mevcu ıye ını mu a aa 1 t 1 11 (l) 13 15 " 17 "19 2I 2.,3 - n ( ) 
lnın ısımlerını tes n ve ı an bur ve Cis . d" k d d w • 1 'd' ? H b k k s as yon ar 2:> 27 2·J 2 

etr· A • namı ı pe az ı. egı mı ır . ar ı azanma T 14 54 ÇY 64 Ç y 
'· ynı zamanda, Fransız erkioı için ablokalar ilin edilir bun· . · · 
.U'akat ne faydat. Asıl aHl harbiyei umumiye•idir Fransız d ' k t b d ' 1. lzmır 5 25 6 06 7 45 9 35 12 00 15 00 17 00 

kadarlarca bu i.si01Ior ıııcçlıul fabrikalarının Alman' amu h •: ~adsa 'b crıe~ e7 ~·~ Hilal 5 29 6 02 7 49 9 89 12 04 15 04 17 o.ı 
değildi; Vnsil Zalıarof'mı oy litı kadar mükemmel :anye: ı~uh u ar a t arp e en ebrı skı· H.Pıoar 5 3~l 6 13 7 53 9 43 13 08 15 08 17 08 
n d . . k a sız, vası asız ve aç ıra -
a ığı ıbhsane rol lıer esçe to yapamadıkları için Fransız kt B k t 1 17 IO 

ll.l I" t 1 • • aıa ır. u ma sa ve uıu M · ı· 5 36 6 16 7 57 9 4ö 12 11 1 11 a nmdur. ayyare erının Alman tayyareA . . , ersın ı 5 17 13 
Teslilıat şirketleri, cemiyeti lerioden çok aşağı bir dere· ~çı.n çok ,defalar butalar, Salhane 5 39 6 19 8 01 9 49 12 14 15 14 17 16 

akvamı elindo bir OJ uncak cede olduğunu görmekte idi. acızler, çocuklar v~ .. Kadı~ Bayraklı 5 42 6 22 8 05 9 52 12 17 15 17 17 19 
gihi oynatmakta<lır; lıntta, talı • işte bu vaziyet üzerine Is- larla beraber gayr~ mubanp Turan 6 25 8 09 9 55 16 20 
didi teelilıat konforanslarınrn vıçrenin h:çbir veçbile ihtiyac; olanlar da _en m~tb~t •z!ırap· 1'.tı T.120 2T.l 108 
'kamotinin başlıca sebobi bu ol~~dığt halde Almanyadı!n lara mahkum ~dılmı~lerdır. Ve 5 45 6 28 8 1;1 9 57 12 20 
kudretin müdahalesi ol .nadığı mubun miktarda manyeto ve abloka b.arp kaıdelerı araaıada Alayheyi 5 50 6 !l3 8 18 10 02 12 25 
rıe m ı A ı ·? Fransa dan d ayni şekilde meşru bır haktır. Karşıvaka 5 52 6 35 8 20 10 04 12 27 

15 21 17 22 
15 26 17 27 
15 28 17 29 

a um< uı * Boksit ve Cıyanamid ithal et Şu halde?.. Muharip bir · 
iki devlet •":,.a iki dovJet tiği gö. üldü. devletin, karıısındaki düşmana 

gurubu arasrnd~ Jıaıp illin l ng i'iz amiralı Consett buna b.öyle en ziyade muhtaç ve Bostanlı 
llditd· ,.· . t'ıcaı Aı miina- be nz r ve Danimarka vasata· ııddetle mahrum olduğu mad· H Ht·1·so'-' 

ıt)ı zıman, .1 . d · · k · "' 
8ebetıerlo beraber busnsi k- sı I r g~ltere - Almanya ara elerı. vermesı ~e~asız a-
"a· . . r . d sn d ı bır mua .neleyi bar p es· lan bır hareket mıdır? Çiyli 
du~ıın lıarbıye hotar, o •.nınc re D ı d.ı meyud a çıkarmıştı. - D"vamı Yarın -
. racağı ;r.an ve n ınııa (J· BWJlllll __________ _ 

ltr değil ıııiY ~.,akat hakikat • k A Z • •ı•k 
lıi~ te biiyle değildir. .r ş ayet eytıncı 1 

Bir defa muharipler, bitaraf C M••t h 
de\tletlerden levazımı harbiye . .. u

1
ma ~ünü saat 17 de E U e 8SSISI •• 

lal b h f mlia em ısta \!yonunda karakol 

5 53 
5 56 
6 00 

T. 12 

12 (l) 
T. 11 

U ayaası hakkını mu a a · kuma d S 
1 

• • Zeytincilik miiteha1uusı Fe Çiyli 
l' ettikleri gibi, bitaraflar da . d n b. Dl • a ahattın Bey ~s: ralı bey Qe.,meye gitmişlir.lı'er H. Hü8f\'\' 6 10 
~ . _ aıın e ır sıne kanun barıcı 1 • • " 

er iki taraf muharıbe musa· harek tt b 1 d . . ruh bey <jPşmo zeytınlıklerinde Bostanlı 
)•t t e e u un u dıye bırçok t ti "k t b"t· d"kt ,. üzere harp levazımı sa imzalı b' .k.. e {J ·a ını ı ır ı en sonra Kar~ıyaka 
tı'-l F k t ır şı ayet mektubu . ,.. ı· " t" ·ı·k ... 
"•rını iddia ederler. a a ald k B vı .ııye m amumı :ııey ıııcı ı 

lal d 1 
• u mesele hakkında z· t k"I t" 

~ •aıulit ve masnuat arashın a Vilayet j ndarma kumandan· r~Forunu . :1ıraa ve a e ıne Alaybeyi 
tın sanayide ve hem de arp lıwı t hk'k . gonderccektır. .. Turan 
'' . 879 g nıu a ı at yapma11nı rı 
lal llayiinde kuJlaoılabıl~a 3 ca derız. Şikayet mektu ida ... • .. • 
L.•dde vardır. Mubarıplerden rehanemizde mahf d 1 t Gazı 
Qlf • dd 1 d • uz ur. s e-
l ••ıne bu ma e er en verı nilirse veririı. Bnstitiisii talebesi Bayraklı 
'ıılerin ne için kullanıla • Salhane 
t'iııu tesbit mümkün değildir. ---....--... Gazi terbiye enstitnıü tale• Mersinli 

Bundan daha mühim bir besinden altı kitilik bir spor• H. Pınar 
tihet vardır: Harp sanayiinde l<lare Hey'eti cu gurubu memleket dahilia Hilal 

() 14 
6 17 
6 20 
6 22 
6 27 
T. 13 
6 29 
6 32 
6 35 
6 3i 
6 42 
6 46 

6 39 
6 42 
6 46 

6 54 
T. 14 

14 
T. 13 
7 10 
7 18 
7 22 
7 25 
7 28 
7 30 
7 35 

T. 1203 
7 38 
7 41 
7 44' 
7 47 
7 50 
7 54 

ij 21 
8 24 
8 28 

T. 16 

16 
T. 15 

8 36 
8 40 
8 43 
8 45 
8 47 

8 52 
8 55 
8 58 
9 Ol 
9 04 
9 08 

ı o 1 o 1 2 3~ 15 31 1 7 31 
10 1~ 12 35 15 34 17 34 
10 17 12 39 15 38 17 38 
~r. ıs T. 2~ 

17 46 
'.I'. 24 

18 20 22 24 
T. 17 T. 1201 'l'.21 T. 23 

10 :38 
10 42 
10 45 
10 53 
10 55 
il()() 

il 02 
11 05 
11 08 
11 il 
it 13 
11 17 

14 02 
14 06 
14 09 
14 12 
14 14 

14 19 
14 23 
14 26 
14 29 
14 32 
14 36 

17 54 
16 o:> ıs 02 
16 09 18 06 
16 12 18 09 
16 15 18 11 
16 17 18 14 
16 22 l>J 19 
T.1107 T 25 
16 25 • 18 21 
16 28 18 24 
16 31 18 27 
14) :J4 18 !10 
16 37 18 33 
J6 41 18 37 

18 00 19 35 21 25 
18 04 19 39 21 29 
18 08 19 43 21 33 

18 11 19 46 
18 14 19 49 
18 11 rn 53 
18 20 19 56 

21 36 
2• 39 
21 42 
21 45 

T.24 T.1204 
18 22 20 00 21 46 
18 27 20 05 21 51 
18 30 20 07 21 53 

T.1104 
18 32 
18 35 
18 39 
T. 26 

26 
T. 25 

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 10 
20 13 
20 11 
T. 28 

28 
~:r.27 

21 55 
21 58 
22 02 
T. 30 

30 (2) 
T. 29 

20 34 22 10 
20 38 22 14 
20 41 22 17 
20 4 ı. 22 20 
20 46 22 22 

20 51 
20 54 
20 57 
21 ()() 
21 03 
21 07 

22 27 

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

~lilıim rol oyoiyan ni~el yeni Vilayet idare heyeti, !!ün de bir bisiklet tu~u~a çıkmq; 
~ltdonya ve Kanada da, ale leyli meccani olarak mektep· bu meyanda şebrımıze de gel lzmir 

~11lYom elde etmek için kul· lere girmek i tiyen yoksul ta- mişti. 
6 50 

T.15Ç.Y 
7 58 

T.11()3 
9 12 111 21 1440 1645 1841 l!l24 2111 2248 

T. 53 ÇY 
t'llllau boksit Pıdvens ve müt- lebeniıı mazbatalarını hazırla· Gazi terbiye enıtitüıü m• 
~hidei Aruerikada, manganez makla meşgul olmuştur. dürü Nizamettin Rifat bey 

'flraayada ve bazı ender den vali Kazım paşaya gelen 

(1) 11:12 nnmarah trenl~r cuma giinleri işlomeder 
(2) 29:30 1Ju111arah trenler 1 hazirandan 1 c.:i te~rin nilıııyotirıo kadar i~lerJeı 

Karşıyaka Lüks sinema ·ı 
ve Tiyatrosunda 1 

Mevsim münasebetile bngün 26 EyliH Çarşambadan! 
itibaren İ:>ilyük filimlerine boşladı 

ÇELik D 
ff euiiz hiı· e. j daha yapılaınayan I1'rau~ızca 

sözlii v~ şarkıh klymetJi .,ahescr 
Müme19ilJeri: Jan Murot. Şarl Boye Danyel Parola 
Seanı saatları: Cuma ve Pazar 15 17 19 21 
Diger günler: 19 ve 21 

BUGÜN J.ı .. KS Si N ENI.A SIN DA. 

Çelik Ada Filmiyle beraber 

Münir Nureuin beyin .4Dtf YEMEl'tl 

Kıymetli şarkısını dinleyeceksiniz 

bir mektupta sporcu gençlere 

hmirde gösterilen misafirper· 
verlikten dolayı teşekkür edil letasyoolar 
miştir. .. -.. İzmir 

Hilil . .Alıidin Bey 
H. Pınar 

Ziraat V ek ileti Enstitüleri 
Mersinli 

müıaviri A \,idin bey Ankara· Rurnava 

yr. gitmiıtir. 

Izınir Boraava Raıılyi> t.ronleri 

51 (1) 53 55 57 59 

5 45 
s •• 
5 53 
5 57 
6 05 
'l'.52 

'.l.12ÇY 'l'. l 108Çy 
6 45 8 os ıo 15 12 10 
• 49 8 09 10 19 12 14 
6 53 8 13 ıo 23: 12 18 
6 57 8 17 10 27 12 22 
7 05 8 25 1 o 35 12 30 
T 54 T.56 T. 58 T. 60 , 

Inzibat konıi~vouu . 
Vilayet inzibat komiıyonu, 

letaıtyonlar 52 (l) 
T. 51 

54 
T. 53 
7 28 
7 36 
7 40 
7 44 
7 48 

56 
T. 55 
8 35 
8 43 
8 47 
8 51 
8 55 

58 60 
~.57 1\ 5H 

10 45 14 10 
10 53 14 18 
10 57. 14 22 
Jt Ol 14 26 
il 05 14 30 

dün öğleden sonra içtima et· Bor.na.va 
miştir. Mersinli 

H. Pınar 

11 R HilAl ısaıı . 
S . d b' İzmir oma cıvarın a ır ormanın 

6 15 
6 ı3 
6 Z7 
6 31 
6 35 

T. 15 Çy 

Seyrüsefer 
61 

ı ~) ıo 

ıs ı' 
15 18 
18 22 
15 30 
T. 62 

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

63 

1() 20 
16 24 
16 28 
16 32 
16 40 
T. 64 

64 
T. 63 
16 55 
17 03 
17 07 
17 11 
17 15 

·.r. 23 Çy 

ceh""eii 

65 67 

17 35 19 45 
17 39 19· 49 
17 43 19 53 
17 47 19 57 
17 55 20 05 
T. 66 1'. 6~ 

66 68 
T. 65 ~'. 67 
18 35 20 25 
18 43 20 33 
18 47 20 37 
18 51 20 41 
18 55 20 45 

keşif muameleaini ikmal eden 

orman mühendisi tbaan bey 

avdet etmiştir. 

(1) 51,62 No.lu tren~I' cuma giioleri lşlemezl&r 
(2) 69,70 c « 1 hazirandan birinci te~rin nilıayethıe kadar i. terler. 

P. 722 402~ 

69 (2) 

21 40 
21 44 
21 18 
21 52 
22 00 
'l:. 70 

70 (2) 
'f. 69 
22 10 
22 18 
22 22 
22 26 
22 30 
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.................................... ~~ ............... .. 
NAMZET LiSTESi 

1 ....... 

C. H. F. lzmir Şehir meclisi namzetler 
listesini aynen nesrediyoruz .......... ~ 

Fırka Reisi Ne Diyor? 
- Ba,tarafı l inci sahifede -

lldabaleden uzak olarak reylerini kullan- 17 Ferit bey Şifa eczahaneai ıahibi 
ıılar ve memleket için faydalı gördnkleri 18 F erroh bey mtlhendiı 
emıehrilerini aeçmekte memleketin ihtiya- 19 Fahrettin Ali b. mllhendiı 
adan baıka kent\ilerinde hiç bir endiıe 20 Faik bey Tilkilik eczanui ıabibi 
ikim olmamııtır. Bu listeyi Halk Fırkası 21 Galip bey Bakkallar cemiyeti reiı· 
mirin ıehir meclisinde görnlecek vazifeleri 22 Hakkı bey balcızade tficcar 

amamen yapmağa kifayetleri ve iktidarları 23 Halil Hilmi bey ıabık reıne kad111 
mllıait bir namzet listeai olarak lzmir hal · 24 Halim bey alliyeli ttlccar 
kına takdim ediyor. 25 Haıan Kemal b. Doktor 

Halk Fırkaıı, memlekette çok kısa bir 26 Hikmet bey Tabakzade 
amanda çok btıynk iı yapmış bir fırkadır. 27 Haıan Fehmi b. akıeki banka11 mecliıi 
nun batında d&nyaaın en büyük adamı idare reiıl 

lan c Gazi > vardır. 28 Haıao bey aıeld baakaıı m&dilrü 
Halk Farkas•nın iktidar mevkiinde bulu 29 Hamdi bey Eınaf bankaıı meclili 

an Baıvekili ve hükümeti memleket için idare reiai 
lzım olan her ıeyi vaktinde ve [zamanında 30 Hasın bey topçaoj'lu 
mklnları gözü önüne alarak takip etmek- 31 Hüseyin bey hocazade 
edir. Bu hakikatleri yakından bilen millet 32 Halit Tevfik b. avukat 
izimle beraberdir. 33 Hafız Hayri b. Bakırcııade tDccar 

Biz bu kanaattayıı. 31 Hacı HDseyia b. aabık meb'a• 
lzmirde listemizin ittifakla intihap edile- 35 Hamdi N&zbet b. Eczacı 

eği bizce muhakkaktır. 36 Hulüıi bey Doktor 
lzmirin baısaı ve yDkaek duygulu halkın· 37 lsmail Hakkı 8. Tireli boru tilccarı 

an bu alikayı beklemekte her zaman bak· 38 lsmail Hrkkı 8. Derviı otlu doktor 
m vardır. 39 Kem•I Salih 8. Doktor 
lzmir hanımlarının bu intihap devresinde 40 Kemal Tılit 8. Anadolu gazete•; neı-

endi ıiyasi haklarını kullanacaklarını ve riyat mlldllrll 
llntebip hanımların büyük mikyHta reye 41 Mehmet B. Akoıman zade 

ıtirak edeceklerini umuyorum. lzmir kendi 42 Muzaffer B. Sabık noter 
iya•i hakkını kullanmayı çok iyi takdir 43 Mitat 8. Gaz doktoru 
decek olgun bir muhittir. 44 Muammer B. Nalbant zade balı ttıccarı 
Taıradaki, yini kazaJarda ve aair beledi- 45 Mustafa Sıtkı bey Kereıte tilccan 

eai bulunan mıntakalardaki teıkilihnnzın 46 Mustafa bey Boladanlı tilccar 
aaliyeti devam ediyor. Sıra ile bunların da 47 Memduh bey Doktor ye kimyaıH 
aklamaları yapılarak namzetlerimiz ilin 48 Mustafa Mllnir B. Avukat 
dilecektir. 49 Naci bey Billl otlu 
- A•ıl ve yedek izilar nasıl tefrik edi- 50 Nazif bey Tlccar 

ecektir? 51 Nuri bey Çolak zade m111r tficcan 
- Asıl ve yedek mea'elesi, Belediye ka· 52 Oıman Behçet B. Doktor 

ununun 42 inci maddeıinin 7 inci fıkraıı 53 Ömer Ltltfll bey AlAncakta eczacı 
bklmına tabidir. Bu fıkra ıöyledir: 54 Ömer bey Moralı komiıyoacu 

- En çok rey kazananlardan itibaren 55 Rahmi bey Filibeli bacı Stlleyma 
dedi m6rettep miktara ( isim ) izilığa ve zade uncu 
unun bir miıli de yedek izilığa ayrılır. " 56 Reı~t bey Leblebici zade 
1 Aziz bey Mihendis 57 R11ım bey Terziler cemiyeti reiı" 
2 Amet bey Aydınlı Sarıyörilkzade 58 Ruıen Mehmet bey Dabak 
3 Atıf bey Eınaf ahali bankası M. 59 Saa~a hanım Doktor 
4 Ali Rıza bey Kerrate tUccarı irııce 60 Sabı~e Y~auı hanım 

5 Ahmet bey 

6 Ali Halim bey 
7 Ali bey 
8 Ahmet Şakrll b. 
9 Ahmet Ramih " 

10 Adnan bey 
11 Benal Nevzat h. 

al d d 
61 Samı Salah bey Doktor 

em ar za e • 
Ali m il d deri til 62 Suphı Emin bey Tllccar 

0 aza e c- 63 Sabri bey Tflccar cevahirci zade 
carı 

Diı doktoru 
Çelebi oğlu 
avukat 
doktor 
Yusuf Rıza 

64 Suat bey Bayraklıdan 
65 Şeref Kizım bey Avukat 
66 Tabıin bey TUccar Sivaıdı zade 

Kar,ıyaka nahiyesi 
67 Cemil bey Ankat 

mektebi M. 68 Cevdet Akömer bey Ankat 
69 Cemal Şabiogeri B. Tlccar 

12 Behçet Salih bey doktor 70 Fuat bey Palamut ıirketi müdUr 
13 Demir Şeki bey Tayyare piyango mlidibll 71 Hilsnil bey Şeyh oğlu madenci 
14 Enver bey Tüccar 72 Kaıım bey Darlllftlnua mezunlarında 
IS Etem bey Doktor Taılıoğlu 73 Sabri bey Oallm ıimaarı 
16 Ekrem bey avukat 74 Sadi bey Si5orta memurlarından 

24 Eylftl Pazartesi günkü nzum ve incir inkarda 
satı~larının hulasası 

l·ncı·r 11 Kaptan N. 11 13 so Israr ediyor 
16 F. Paken 13 13 

Çuval K. S. K. S. 13 ı. Kunya 13 13 Nevyork 24 (A.A) - Haap 
1319 çro ve Ş. 5 _ 12 7582 Dllnkll ıatıı yeküna taman, Liadberfgin çocutu-
1242 Al~::!kı 5 50 8 nun kaçırdmaıı itine ittirak 
:~ Paci ~ 50 :~ Üzüm etmiı oldataaa inklrda iarar 

3086 Ş. Remzi 5 2~ 19 Çuval ediyor. 
261 MaJ 6 25 

K. S. K. S. F k t 
amo 12 50 178 Sllleymano. 14 18 • a yazı miltaha11ııları 

118 Franko 5 25 12 89 Riza Halep 16 18 50 maznnan miralay Lindberge 
131 Tariko 5 50 12 44 Cevdet il 50 15 g6aderilen 14 mektuba keadi 
115 • Cevahirci 5 50 5 50 66 Trifonidis 14 50 15 25 elile xazmıı oldufanu teıpit 
79 A. Heydar 6 37 6 37 39 D. Arditi 15 50 16 25 etmiılerdir. 
46 A. Lafant 5 75 5 75 23 S. Reciye 14 35 17 50 M.. b k . 

170 Taranto 5 13 10 Çambelk 14 25 15 usa a aya gıren 
46 Sadullah 7 37 1 31 8 Ş. Remzi 23 23 balonlar 
34 K. Kızım 5 25 5 50 8 Y Kunyı ıs 50 ıs 50 
17 Trifonidia 7 50 7 50 465 Dllnkll aatıı yekünu 

Bu satı~ların alıcı ve satıcılarını gösteren 
lisw yarınki nüslıamızdadır 

Varşova, 24 (A.A)- Gor
don Senet kupası müsabaka-
11na iştirak eden balonların 

hareket İ'6reti verilmiştir. 

-Mahmut Esat Beyin Dersi- R tıa m 
Türk ihtilalinde Milli- Mücadelesi 

Yetcilik Cereyanları .. · .: -
Hazır )ıklar 

Çok saygılı meb'uaumnzılıyan sesiyle dinleyici kütle· D •• Ak 
Mahmut Esat beyefendi, dön ıini şöyle coşturdo: Un §8ql 
akşam Halkevi salonlarında - Türk eoyundansın!.. T J d 
yüzlerce Türk çocugunu, dai- Dünyada bundan güzel hangi amam a~ 1 ~· 
ma sürükleyici bir akışla hız· ad var7 Hangi!.. Söyle bana... Ruam mllcadeleıı baıır!,. 
lanan kuvvetli hitabeleriyle * ları dlin akıama kadar talll dl' 

d ı . . . * • lanmııtır. Bergama ve V 
coştur ular. )ınleyıcıler coşuyor, co- • k 1 d c1el• 

K 
" h l b"" .. k .. 1 mıı aza arın a müc• • ..a 

onıeransın mevzuu coş- şan eyecan ar uyu soz er t . 1 . b tr 
kundn: cTürk ihtilalinde mil- için kulak kesiliyor. Büyük kemız .bendıkt1en sonr~ l'dll 1,. 
liyetçilik prensipleri.• hatibin sesi: aza aytar arı Denız 1 ~-e• 

Ha.tip, bütün milletlere ve T .. k ·ı pılacak miicadeleye yar 
.. . . . - ur gencı ·· olı.rak geleceklerdir. _.lr 

insanlara hurrıyet zevkını Dünya dışından tırnağına 1 · d k' n. d 1 r""" 
1 P "ht"l"l" · k d ·ı1;.hl S zmır e ı muca e e a~ı ayan ransız ı ı a mın a ar aı a anıyor. en de si- I l kt A k iL..a• eıaı ı o aca ır. nca IP..J. 

esaslarını anlatmakla söze baş· lAhlanacakaın. Mt\mkün olsa cat mevsiminde mahaul t•IP 
ladı. Sonra Osmanlı impara- da ba1tan ayaga canlı bir si- batı ynk arabalarile yapıl.ili' 
torlngundan ayrılık davasını lalı olsan, zarar etmez kar için Teırioievel ayında ~ 
gftdenlere sözönii naklettirdi edersin: sulhu seveceksin, fa- araba hayvanlarına Malleill ttl 
ve dedi ki: kat onu beklemek için ae- bikatı mlimkUn olamiyacak1'., 

- Türk znlmü yok, Türk l&mlaşacakıın •. lar ikinci teırin ayanda tıe· 
adaleti var... Bize: niçin silahlanıyor· rübe edilecektir. lzmir •iiJ~ 

Mahmut Esat bey (Milli- ıun diyenlere: tinde Mollein tatbik edileCV 
yet pren-ipleri) ni ilim görü- :--- ~ulbu, Türk.l~g~, ~e· tek tunakh hayvan aukt,ıt 
şiyle anlatırken heyecana gel- den.ıyetı beklemek ıçın. dıye· 30621 dir. 
di ve çok gür konuşta: cegız. * * • ' rJ 

Türk genci! • • * Şehirdeki hayvan atıırl•_, 
Sen böyle biiyük anlarda Hatip coşr.n, cotturan bir belediye tarafından en ~· 

vatanın ve milliyetin mevzuu· heyecandır. Dinleyici, koyu bir zamanda tesbit edil~ 
bahs olduğa anlarda bir kişi· milliyetçi çocukları coştura- ve bunun için biitün ab•

111 

ye, üs\ kişiye değil, üç bin ki· yo.r •. Ve ~?d.a~ ıoor~ ~a r~r~ rın sahipleri birer beyaoo•~~ 
şiye değil de· bütiin bir dü • ~~lhyetçıhgın~n ~o_Iumlerı~ı verecektir. ~ehirde hayv•

01 
' n ıkı noktada bırleştırıyor: Dıl . 1-\ • •

11 

yaya karşı koyacaksın, koya- k"'lt·· rın su 19mesıne mahsn• .,. 
b·ı · . Ö Te u ur... 1 kl 1 . d"I e~tl ı ıraın de... lümü gözüne Bu yoldaki anlatışlar be- ya a arı ta ırıp e ı ec -1• 
almış bir insandan hayatta ligdir, mi,.aller beliğdir. Hatip Taş yalaklarda en biriklll 
daha kuvvetli ve daha üstün belagati anlatıyor. Ruhii Bağ- ne mani olunacaktır. f 
bir knvvet ve bir varlık dadiden miıaller getiriyor ve Her biıaek arabacııı la~ııı· 
yoktur. ana dilin zevkini, lüzumunu vanlarını sulamak ilzere t", 

Hatip biraz ışağıda, çın- tebarüz ettiriyor. ko veya bezden kova tat•-' 

Güzel Kadın 
ğa mecbur tutulacak hı. 

111
• 

Hayvan nakline D1ahıut ff 
gon, vapur,ıat ve emıali, 11;,. 
•an tahliyesinden '° ,-

Basıarafı 5 inci sahifede - fenni bir ıekilde temizle•dll • 
Rusya, pıopaganda işle- dın herşeyden evvel Gepeu'nun dikçe tekrar kullanıloat1' 

rinde cinai latife büyiik bir malıdır! Maamafih bu reh· caktır. ~,Jt 
mevki vermiştir. Ye Ruay.-yı her, kütü makıatl~ gelen bir Şehirdeki bay•a.n pas~. 
ziyaret edenler ilk olarak genç, ecnebiyi mümkün me teb etrafına dıvar çekılecekt _w 

' r e z· v ki • . b •""" güzel, tuh ve cazip kadınlarla Gepeu ( ihtiJAl mabkemeai) 1raa~ e letının a;,. 
kar.,ılaoular; hunlar, Sovyet huzuruna göttirmemege ve dıtı talım~tnameye g&re ;ti 
Rusyanın s•yyahlara ve ziya- cinai cazibeaini nüfuzunu mllcadeleaı 8ç aenede ils 
retçilere tahsis ettiği dilber bütün maharetl~rile .kulla· edilecektir. f' 
rehperlerdir! narak bu yabancı düşünceli Yedi ı~ne içeriıinde .U~ 

Rusyayı son zamanlarda zi- ziyaret\\iyi, Lenin'e hürmet merkezlerınde ve kaı• fJI 
yaret etmiı olanların hepsi de, ve muhabbete sevke çahtır! keılerinde milcıdele 1• 
Sovyet turiz~ itinin dakik bir Bu hususta rehberin en bü- caktır • 
makine gibi ue memleketin en yük silahı cAtk•fır! --+• .... --·-·~·----
hucra yerlerine de oamil ol- Sovyet Turizm idaresi, Trakya 
mık üzre işlıdiğioi tasdik en büyük ehemmiyeti ecnebi 
etmektedir. Kon ... esı· ...1 . muharirfore ve Bol,eviklige 5• ti' 

Bn mekanizmenin ruhu, aykırı olanlara vermektedir. Edirne 24 (A.A) - tJdl ..I' 
siyasi propagandadır. Ve Roayaya ıeyahattan ek- mlfettiı lbrabim Tlli .,,r 

Rusya limanlarından biri- seriyetle en memnun dönen· fendinin riyaıetinde topl~ 
sine ayak basan bir ecnebi, ler bu iki k11ma mensup lanna devam eden fr-:, 
ilk iş olarak pasapart ve ziyaretçilerdir. valileri kongteıi dUn ~~ 
gümrük muamelesini yap- HAsılı, Sovyet Ruayanın evvel Trakya mıntak~, 
makla mükelleftir. İkinci Turizm heyeti, İngiliz En- emniyet itlerini milzak--~ 
iş de, verilecek izahat dai· tellicena servis te,kil&tı ka- mit ve öğleden sonr• t~ 
reatnde Turizm idaresine dar muntazam ve işinde iktiAdl meı'elelerle •l';f 
müracaattır. Burada ziya- mahirdir. Cinsi latif iıe, bu mııtır. KoDgre bugiln d! ~ 
ret sebebini izah edince, zi- tetckkölün en kıymetli va- lanmıı •• mlbakereıine' 
yaretçioin yanına güzel, dil aıtasu.hr. etmiştir. 
ve hal bilir bir kadın reh- ::=========~=:;========================-=:::.~ 

ilk mektep mualllmle~ıne per verilir. 
İşte bu kadın, Rnayada 

bulunduğu müddetçe bu zi
yaretçinin hayat reh6eri ve •• 
refikidir! Her yerde bera
berdir, hatta her eğlence ve 
hayat mecburiyetinde bile! 
Ve .• eğer bu ziyaretçi, Sov· 
yet Rnsyanın boşuna gitmi
yecek bir maksatla Rusyaya 
gelmiş ise, saadet, eğlence 

ve aşka isal eden bu güzel 
rehberin kendisini maruf 
Gepeu huzorona aevkedece
ği şüphesizdir! 

Çünkü rehber, dilber ka· 

mOJda 
YA VlfZ VE MEKTEPLIJ>E 

ilk mekteu kitauları 
• Yurt bilgi•i dahil olm_,ak Uzere tarih kitavları, ~a~ 
ılk mektep kitaplanmız ıelmııtir. Bu kitaplarin ~ 
vemllhakatıada toptan Attı hakkı mllnbaıirea kOtOJ'll 
nelerimize verilmiıti. 

Kitaplanaı tamam almak iıtiyaenlerin müeıseıeır 
mllracaatları. 

Kemeraltına mekepli kiitiiphanesi 
ikinci beyler sokağında 100 nnmardıt 

Yavuz kütüp hanesi 

====================::::::::d 
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si [ • il Malt ve Ticart H'allerler il 
23 Eylftl:934: Pazar giinii yapılan i.iziinı:ve incir sat.ışlarının alıcı ve satıcılarını gösteren liste 

UZ UM incir 
Qu\ral Fi. Satıcı Alıcı 76 Muhtelif 6,50-9,50 i. Şinasi M. fırma 

29 Muhtelif 17 i. Şinasi Hocazade 2070 « 6,25-12,50 A. İzzet Nazilli A.H. 
25 
46 
lıa 

8 
tıs 

6o 
212 
lö 

l27 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« 
« 
(( 

(( 

15,50-17 
15-15,75 
14 
13 

Ku. akçızade M. ~.,irma 288 « 5,50-7,50 B. Suhami M. firma 
s. Kooperatif ]).Arditi 879 « 6-10 1lydın iş oda koo. ~.,ik paker 

164 « 5,25-12 Bilal z. Ali M. firma 
.A. İ zzct Hoca.zade k" F k . C 

1 
. . r: 20 J>açal 5,50 A lazra ı B. ran o 

Z-,ı' lıııelı· Sa, ıt eva ııı·cıZ 
~ ' ~· .. 647 Muhtelif 5, 75-11 Zeki Şükrü M. Firma 

9-15 Nuribey zade M. 11 Hına 20 Pa<'al il 50 Kasım İslam ş. Riza 
10"",75-1(,· Portakalzad~ Demı'ı·zacle · · '"' 23 Elleme 6. 1 ş. Krispin K. K~zım 
15,7ö-16,75 Ç.1.'arant" M.Firına 112 Muhtelif 5 ;0-12 BilftılzadeSabri M. Firma 
14,50 Kadıoğln .Alyoti 196 « 6~11 Jak Barki H kk b 
12-14.62,5 Şiikriizade M.,J".Taranto a 

1 şeg e 
10 lı. Hancısı Süleyma. 23 E:Yhll Pazar günki.\ zahire satışları 

10-13,25 ç. ~f. .Ali (( Buiday 

ı Kambiyo 

İngiliz lirası 620l - 623 

F. Frangı 8, 11 - 8, 12 
Mark 50 - 50,~ 

Florin 85,08- 85,18 

Dolar 123 - 124 

Liret I0,31 - 10,33 

İsviçre frangı 41,00- 41,05 

Belçika fraogt 5,36- 5,37 
Kuron çekos, 5,05 - 5115 

Nevvorkta 
pamuk 
22 - 9 . 934 Telgraf 

Teşrinievvel te_li eni mallar 
12 sona 62 pen tir. 

Liverpolda 
Pamuk 

22 • 9 - 934 Telgraf 
Teşrinievvel · teslimi malların 
beher lihresi 6 pena 82 san· 
timdir. 

iQJtttt111111n-mnmnmnımnınnınımnıımınnı111ıııı111111nınnnııııııııınırı§ 2 
40 
87 
a2 (( 

13,50 H. ve O. « 40 
15,50.16 K. Ali B. S. lfönin 22 

4,75 
4,40 

Karaoğlan 

Ahmet Muhtar 

= Akşehirbaııkas ~ 
Beytullah Sermayesi: 1,0000,00 Tiirk JJirası ~ 
~. Sabri ZMİR ŞUBESİ : ta9 

09 
16,50-15,12,5 M. Hilnıi M. firma (( 

(( 

l66 
ıo 

33 
22 
l8 

(( 

ıt,i>0-17,50 İstiklal Ji'. « 
13,25-15,25 Ş. Bencu,ya <c 1•1 

50 
(( 15,25 H. İbrnlıiın Ş. Renızi 

lü Palaıubo ' « 50 
(( 16 S. Jıisarlı M. AJyoti l50 . 
<c 14,25-14,50 Galeıuidi (( 

6 K. pafia 18 1~. Sabit D. Ar<liti 1 

b•f 2ö << 15,50-17,F>O L. H anmsı .A lyot.i 
çi-'' ~7 Muhtelif 17 Kadirizade Solari 

37 
11111•' i>7 « J 2, 25-1 (j UabcnoKoheıı ~L]j"'inııa 

aa K.paf.la 16-16 Şalom l''ranko 
w•f fi' lD T 
,.. 0 cc 13 Ali Hiza 

(( 

.Alazrak i 6 b•f d() . 
' 10ot' « 13-15,75 Aıı1a 1yahSab1i M.If'irına 25 
eodl~ 8 Muhtelif 18 Ayv:u~oğ·lu J). Aı·diti 25 
1111•1' 8 K.paşa 16-18 ~fu:tafa ef. Z. M. }.,irma 
arl•" 4: cc 13-13,50 ~fii ··d;a hsiJZeki Mikridis 

3 
tit· ı-· ı!) « 14.,50 M. 1\ibar Trifoııidis 
•

11
'.... 

2l2 Muhtulif 14:,25 Şerbetçizacl' M. Kibar 
23 

t0':1 a ilı' 10 ... « 16,llO l\L Cemal Siiloyınanovi<; 
ô cc 14: 50-19 H ornsanoğ'I n l\f. ·Firına 8 t l , '-

uı~, l 8 cc 15, 1 ~,5-15.25 Arpacı z. Ş. Ueınzi 46 
... ,,. ,010 cc 12-22,50 Ka<hoğlu Alyoti 44 

,.,. '!M. 
"" « 15,50-JG,50 ~fazlıar M.}"irma 50 
a; « 14-15 Kohen n. M. firma 21 
~ « 15187,5 .f. Koli6n M. Kfüar 12 
~: « 15-15,50 C6lep z. " 24 

~ı cc 15,50 H. Ali z. N obizado 
.., 111' o Mi rali 
b•1~, ;i « 15 Alalof 100 
,,,. f' cc 12,25 H. Taılı~iıı Süleyına. 2 
~~-- t' Salihli 12,25 Üınit E. ;c 3 
•.,,__ 6 Mugtelif 16,50 S. Oğulları Deınirzade 

·' ~ :~~ "Iİ\f.ierve şüre 1 

···~, ~~ L. • e to, llsı ımıtet 1\ nynmeuhtı· ear~m.n 

Safa Oteli 86 
a4 
50 •" 'i ~PUR ACENTESi • kars1sınd~ ' 

~ C.1ade1ilıan Birinci Kordo• Tüccar ve :snafın itine ve l 
6 

'~taail • ~el. 2443 kesesine elverişli çarııya en 
ıçın beklene,.. vapurlar. yakın oteli tavsiye ederiz. 

~O•dra hattı P. 714 1 () 
~ \'ONNE vapuru 25 Er 9 

~ lo•clra ve Leith· e ] O 
~~~~DNQ vapuru 6 T. ev· IAlde Bristol ve Avanmouth·ı 

3,37,5 
Aroa 

İnki~af Topçu oğlu 
3,37,5 )) )) 

3,37 ,5 )) )) 

3,41,75 Halim ve Oevdet Pa,ji 

Börülce 
6 Akhisar t.iitünt~üler Pontr~moli 

Kabuklu Badem 
10 M. Arditi Kadıoğlu 

P-amull 
32 Zihııeli Sait J{ırkağaçlı Kazım 

38 
38 

Ahmet Muhtar Sark .sanayi 
« Pamuk Mensuoat 

Susam 
Akhisar tiiti.inci.ilero 

9,25 Emin Nusret 

Kum darı 
4,87 ,5 Müftü zade 
5,25 Y. Karasu 
5,25 
4,75 
4,75 

)) 

Bınin Nusrat 
Portokal zade 

4,87 ,5 Ziraat B. 
4, 7 5 Müftü zade 

4,50 
4:,50 
4,50 

Bakla 
Artür Lafon 
Bo~ikçi zade 

(( (( 

Artür Lafon 
MehmetN ecati 

Alberti 
Paji 

)) 

)) 

Alberti 
)) 

)) 

.A. Muhtar 
Kara Bi.iber 
Pontremoli 

Kendir tohuma 
4: 50 
' 

4,75 
4,75 
4,50 

6,25 
6,25 
6,25 

Y. Karasu 
Eıniıı N usrat 

)) 

Kohenka 

Nohut 
Yağcı zade 

(( (( 

(( {( 

Estua 
Paji 

)) 

)) 

Emin :Rasim 
İ'smail 
Galimidh; 

tiJtıi0ndra ve Hull e Tahliye içia beklenilen vapurlar 
\'id, ANT vapuru l6 T. EGYPSlAN vapuru22Eylülde • v f b •kal 

l~ondre-ya LiverpooJ ve Svvanıea-dan Zeytın yagı a rı &rlDID 
~ ıverpool hattı GRODNO vapuru 25 EyJulde • 

lkinci kordonda Borsa Civarında Kendi Binasında = 
Telefon: 2363 ~ 

Her türlii Banka Muamelatı ve Eıntiea L-: 
ı::::: 

Kum iisyoncul uğu .. 

::Müsait şeraitle mevduat kabul edilir= 
= Hububat, Üıüm, incir, Pamuk, Yapak, Zeytinyagı 
~ Afyon ve sair emtia kumüsyonculuğu yapılır. Malların e:: 
§ vürudunda ıahiplerine en . müsait şeraitte e.vans 6 

verilir P. 586 ~ == .............. ilill .. miııil .. illllaımııil~lml--llEl!B!!IB== 

Büyük Mükafatı Kim 
Kazandı? 

9 Eylül bayramı münaıebetile asri ve son sistem 
makinılarla teçhiz eltiğlm fabrikamı muhterem h lkı
mıza g6stermek içio bir ay müddetle parasız elbise 
ve ı•pka boyamakta ve temizlemekte olduğumuzu 
ilan etmiştik. Bu müddet hitam bulmuş isede birçok 
müıterilerimizin bu fnaattan iatifadeye imkan bulama
dıkları her gün fabrikamıza müracaatla bu müddetin 
daha bir ay olsun uzatılması hakkındaki rica ve isr r
larından aolaıılmaktadar. Binaenaleyh bir ay içinde 
halkımızın fabrikama karşı gösterdiği rağbet vt: te-
hacüm o kactar çoktur ki hem bu iılcri yetiştirebilmek 
ve hem de bu fırsattan mahrum kalan muhterem 
müıterilerimizin haklı d•leklerini yerine getirebilmek 
için bir aylık olan ilanımızı Birinci Teırinin sonuna 
kadar uzatmağa mecbur oldum. Bu sebeple Birinci 
Teırioin son günü akıamına kadar (beş para ücret 
almadan] kadın, erkek, çocuk elbise ve şapkal rile 
perdeler ve oda takımları gibi sair bütün ev eşya 
larını , rengini atmış koltuk takımlarınızın kadifeleriui 
bilumum eşyalarınızı arıu ettiğiniz renkte boyamak 
ıuretile tamaoıen yeni bir hftyat vere:ek .sizleri büyük 
masraflardan kurtarmağa muvaffak olan fabrikama 
göndermenizi ve bu suretle Türk gençliğhıio can'at 
aala .. adaki mqnffakiyetİJJİ bir kere dalla görmenizi 
tavıiye ederim. 

Adres: 
lımir Kemer-alh lğd likabve 
karşısında 8 numarada büyk 

1 lııaabul iıtim boya fabrikası 
P-648 Saliil>i lbsao 
----~ .......... ~ 

o 
D 
A 
L 
A. 
R 
D 
A 

t Z M 1 R 

Ankara Pala 
S"BIK 

ASKER1 OTELi 

lzmire Gideceklere. 

She en temfz en kibu en lüks ve her 

H 
o 
u 
K 

s 
u 
c 
E 

tilrlü Konforu havi H 
~.l 'i Of Lancaıter vapuru Anvers Hull ve Londra-daa DBZ&rl dikkatıne: 
~,ea• kadar Li•erpool. ve THURSO vapuru Teşrin ba' Ticarethanemizde yerli mamulitandan her bo1da Avrupa 
~b~ 29 EyUile kader dogıu lanğıcında Anvers, HuJI ve mallarından daha dayanıkh 6riUmlit ot yai torbalarımıı 

S BU OT.EL t l~ 
1 TaYÜJ• ederi& T.-..m merkeıi vaıjyettedir. y 

'~'t: •e Glasgov için Londradan. mevcuttur. Fiyatlanmız ini torbalardan daha ucazclui. Arzu 
'\t Ttl\N vapuru 11 T. Not: \'Ürut tarilıleri ve edenler nümuneaini ticarethanemhde glrebllitler ıatit ~ra .. 
'~ liverpol veGlaıgovv·a vapurla n isimleri Ozerin ı itinde teshilat gösterilir. 

~ti lol battı değişikliklerden mes'uliyet ızmlrde Keten çarıı No. 2 Kareell• _...._ 
lOSKER vapam 20 Ey in~ ı\ edilmez. P. 531 Ticarettı.ae8İ P. 012 

C Orada umduğunuz rahatı bulabilirsiniz. A 
A Fiatlar emsaline nisbetle çok uruzdur. 

N 
K 

lzmir Kt'meraltı hükümet konağı karşısmdıı 
Telefon No. 3438 P. 668 l 



SAYFA 12 l!lllR POST ASI 

ilin ıın1111111111111111111111111111111111111111n1111111111111111111111wıu•nııınıııumuııııııııı 
ii 

I. T. Evvel 934: tarihinden itibaren yeni kib· ii ----
B&y&k kah; 60 para 1 
Ktlçtlçk kuta: 50 para § 

rit fiatları: 

1. Halen 70 paraya ublmakta olan blylk kata ldpritleri• i 
). T. Evvelden itibaren 60 panya ve balen 60 paraya 1atıl- § 
makta olan k&çük kutu kibritlerin de 50 paraya satılacağı § 
muhterem halka illa ve fada talep eden ıabcılana derhal § 
acentahtımıza ihbar edilmeleri rica olum. § 

2. lzmirdeki perakentecilerin kibritlerin 27 ve 29 Eylll § 
tarihlerinde geri ahnacjı muhterem balkın kibrit.iz kalma• § 
malan için birkaç ı&allk ibtiyaçlanm fimdiden temin etme· §i 

z • 
ı e sıze 

• 
ır şey 

ö ı· 
w• 
ım 

leri mercadar. 5§ 
Tllrkiye kibrit ve çakmak inbiaan hmir acentahiı 1 P. 719 

Rascakla ude Ştlkrl § llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllll ... _ ... 

~~!!!!!!!!!!!!!~r~r~a~n!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!~YLL~ (YENi) Hurufat dökümhanesi 

1 • k•b •t t J D6ktlljil burafatın ıerek nğlamhk ve gerek zarafet iti-
zmır 1 rı S8 1(1 arına . barile Avnpadaa gelen hurafata faiki_Yeti lzmir v~ mnlh~-

1. 1. T. Evvel 934 ten itibaren kalka b&ylk kutu klbntlu kab ,e taır• matbaalarımızın m&teaddıt tecrübelerde ıabıt 
60 paraya kllçllk kata kibritler 50 paraya Atılackbr. olmut reıbe Tllrk mlleHesesidir Taıra ıiparıılan iıami 

2.Ellerinde eaki fittaa kibritleri balaaaa 1abcılar 27 Ye 291dikkatle yapılır ve allr'atle g6aclerilir. . 
EylOI tarihinde kibritlerini ap;ıda_ ı6ıterilen mahallere iade Adre• : Murabıt çar1111 numara 25 lzmır • P. 620 = 
edeceklerdir. Bu tuiblerdea aonra ruabalacak ber h••ıi pil-WUWUlllOW-11111111§ 
bir talep ve mllddeiyat kat'iyen nazan itil.ara ahnmiya- § HiLAL MOBJL YE VE ~ 
Q~ = 

3. ı Teıriııi evvelden itibaren penkeadecilere terk olaaa· ~ SANDALYE imalftıthanesi 
cak beyiye ve ikramiyeler apj'ıda 16ıterilmi1tir: $ 

Bllyllk kata için l yizde 4 c ytlıde d6rt > beyiye § Şekercilerde Numara 26 

KOçllk kata için : ytlzde 4 bey!ye ve Jlbde 4 ikramiye § En eyi cinı fırınlanmıı gllrgen-
ki ceman .. ylzde ıekiz " § den mabtelif çeıitlerde mobilye 

MÜRBCAAT MAHALLERi: § ve Anclalyelerimiz metanet, zarafet 
Alıancak Aydınlı Ahmet Ahmet ef. § itibarile ıayet mllkemmel olarak 
Baıdarak Karabaruala Memet ef. ve Zebn H· § imal edilmektedir. 
Kemeralb KuteW caddesinde Makbule H. a Topta• ve perakende ıipariı 
Kşrefpaıa Şllkr& Yekabraman ef. ler. § kabul eder. 
lgiçeımelik Neıet bey § fiatlar eb•eadir. P.546 
Gazel Yalı Hafız lbrabim el. llllllllllllllllllllllll 
Karantiaa : N ezlr ef • lllllHHUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-llllllllllllill 
Tilkilik Haıaa Sait •f. Doktor 
K•rııyaka Narl •e Sabri beyler 

:::

0

•• ~=:b::.. ... H. Fahrettin 
Tlrldye kibrit •• çakmak inbiAn 

bmir Aceatalıp 
Ruçukla ude Şllkrl 

~ ... " .. 
9 Eyllll pana11nnı ıiyaretdea ~ıoara l ol 6ecl.,.ninde No.8 

Etem Ruhi'nin 
KA .. T .-oaTAL. Depo •e meıberini ,artıa 

ARTIS T : Ko2ekaiyoalan. 
YACLI BOYA: Çi~ek, meyYe, maaura, hayvanat 
IZMIR: Mamaralan 150 çqit. 
AsARIA TIKA : Yona,: Sart, Efu, Berıama 
9 EYLOL: lleralime ait. 
SULU BOYA: Tabii manzara. 
TEBRiK : Bayram, Nipa, Dljla 
MEŞHUR TABLOLAR: Ruim modelleri. 1 
HAYVANAT: Valqiye ve ehliye. P.835

1 

Toptan ve perakende İZMİR 

l....ır Memleket Hutaaeai Roatkea . Mlltehuauı 

Her ..... Rontken muayeneleri == 
lJltra - Viole ve Elektrik tedavileri yllrllyemiyen ve§ 

bllbaua Raıitik çocuklara talbiki •e rontken He 

Kel tedavileri yapıhr. 
= ikinci Beyler aokak fana karı••• No. 25 Telefon 2542 

lllUllUIDmlll 

1 Doktor Ali Riza 1 
1 Doğmn Ve Oerraht Kadın Haııtalıkları 1 = = 55 Mütehassısı Telefon 2987 § - -- -il Kestelli caddesinde 62 numarada hergön ~ 
1 saat 3 den sonra hastalannı kabul eder. ~ 
Rlf HHlllHIHDlllllllOllllllllllllllllllll llllllllllllllllP529ll 

ilin 
Hatuniye camii kar111mda Devlet demiryollan ve li
Tilkilik biçki yurdu Zehra manl.Brı 7 ci işletme müfet

25 

Amatör 
Fotoiraf 

lıleri 
Çabuk Temiz Ucuz 

Refik LGtfn mağaıa11 hllk6met civarında 

Uludağ 

MADEN SUYU 
Maden sularının en lezzetlisi 

Bit defa tecrübe ediniz 

Deposu: 

İa;mir Sıhhat eczanesi. 

P. 713 

Türk 
Pazarı 

Hacı StlleymA_! 

Mahdumu 
lBRAHIM 

Hanımların 
N azarıdikkatine 

Mevsim dolayısiyle latan· 
bul Beyoğlunun yüksek 
terzilerine diktirmi' en son 
moda üzerine manto par-

esu ve roplarımız gelmi,tir 
Meraklı ve menfaatini is

tiyen hanımlann kum~ 

almadan ve terziye uğra

madan evvel bir defa ma
ğazamıza uğramaları kAtidir 

Adres: Odun pazarında 
kAatçı Nafiz Mustafa ya
nında No. 3 
Hacı Süleyman mahdumu İbrahim a. 

Telefon: 3726 P. 60J1 

İçilecek en lezzetli su 

Foça Suyu 
dur. Hazma kolaylık verir 
tçimi gayet leziı ve hafiftir 
Bu auya devam edenler 
llcutça çok fayda g6r

mektedir. Bu bir hakikattır. 
Kemeraltı ca1Uii karıııında 

No. 1 
T elefoo: 3190 

P. 71 

Kıymetli vllcudunazu yıka
mak için banıi hamama gide· 

Hasan Müessesesi . . tişliğinden: 
Talebe kaydına devam etmektedır· . Afyoa Oturak .dabil" ara11aclaki lataıyoalardaa Salibli ı.- 11bbi, ea ı_nkı bir bam~mı 

Hiç dikit bllmiyea llammlara bir HDecle biçki •• tlikq mir cialıil.. araıındaki istaıyonlara nakledilecek buğdaylar olan Keçecilerde Llle ııne
m&kemmelen 6j'retillyor biraz dikit bilen •e maka 6frea- bakbndakl 1015 No. la ve Yalcbnmkemil· Tumlupınar ve maıı ittisalindekl 

ceğinizi _ dlltllnmeyiaiıl 
Memleketin en temiz, en 

mek iıt.ıyen banımlera pek az muarlfle!Ye ehven t•raltle Oturak iıtaıyonlarından Iımire nakledilecek buidaylara dair 
6 ayda maku •e dikit deraleleri 6fretWyor. Kaydolmak il· olan 1029 No. lu ikramiyeli tarifeler 1 Eylül 1931 tarihinden Tevfik Paıa 
teyenlerin bir an enel mlıacaat etmeleri.; 31 Mayu 934 tarihine kadar temdit edilmiı ve bu tarifeler 

Geçen •ene JVdamudan 30 baaım mavaffaldyetle dlplo• mucibince nakli meırut olan bağJay miktarı yilzde 10 ikra- Hamamı 
ma ve ıebadetume alllllfbi'. Mabtacimaayeaet olaalardaa miye için 1125 ve 15 ikramiye için. de. 3750 tona indirilmiı- na te rif ediniz, berıeyini 
lcret alıamaL tir. Fada mal6mat almak iıtiyenlerın ııtaıyanlara mllracaat . 1 

Yardan atelyubade cebaa takımlan iflealr Ye ılpanf ka· eylemeleri ilin olanar. 4023 P. 725 takdirle avdet edecekalais. 
bal ediliyor. ipekli dikit •e kabartma karyola takımlan •· I P.659 \tllateciri: AU &aa Je' 
blıyor ber ,.. 9 .... 14 • kaar mlracut kabal eclWyor. ölçüler kanunu Manisa Oteli 11--1111111---- Modern avize ..it 

. P. 681 • GÔZ T ABIBI } baJIP:t-
Macibiace Nilam, gize) •e Mllıteciri: SALiH ı . A • ve masa am d', 

her çefittea teraziler yapar ve lzmirde en ferabli, temiz ve Dr. smail Sele:tıhettın Me~herini herbal 
Kösele Parçası Satışı 

Beykoz kundura fabrlka11ada taplanmıı ye bir ıeae 
zarfında toplanacak olan parça khelelerl •h.n alma 
11tiyenlerla 29 Eyllll Camarteıi fbl 1Ut 14,30 da pe 
kçeleri ile fabrika1a mlracaatlerl. P. 720 

aipariı kabul olaaar. ucuz otel MaDiıa otelidir. Bir Fran1anın Bordo tıp fa- yaret ediui~ 
Arn ba7aran zeyat tabrl- defa miıafir kalan daima mit· klllteıi gaz ıeririyabaclaa d 

re• ••ra t1tabe• = terisi olacaktır. mezun ukeri ba•taaeaı Ağa za e 8 
lzmi r ele - Tepecikte llr.tiaat Fiatlar 25, 35, 50 karaıtur. göz bu talıkları miltebaı· H üselıin H üsıl ~/ 

terazi imalltbanesi 1ahibi Aclr K ·ı d Lil • •••• muayenehane: Saman ıkeleai Iki11clr ~ Ahmet Şevki malbotlua mira u; eçecı er e e aı- llôaci be ler •· No. 81 
acat eclelalllrler P - l40 namaı kup mu&Dda. P. 664 .. ------·•-• cloa aomara 3·55 ' 


