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Dil 
Bezeei 
l' - ••••• 
C 1Pkaç okuyucu ! 
Gtı •ydın 1 

lıu 8e, Bezei(İn kutlu ohun J 
hl" ek ; bezPnmek kaynağından 
t it, Oıımanlı Tilrkçesindeki cBay

~· deyim'inin öz karıılı~ıdır. 
, •pkaç deyimi de öz Türkçede 

~· ı.auhterem • anlam'ınadır. 
~ ltl'ıo cmaoa• demek olduğunu 
b· i~~ilsiz anlamışsınızdır. 

Q· il ışi bir Hudun'un aydık i§idir. 
L lıden Öll("C gelen yazgan'lar, Ay· 
~ .... 
~' •r, Ozanlar ; anlatılmaz bir 
~ ~1nlıkla öz Türk. dilini bir yanı 
~•it Arap'çayı, Acem'ceyi ele 
~•ılar, dilimizi karma kuışık 
~ eye getirmişlerdi. Büyük Blı· 

~ ~·1ınız ulu Gazi ; btr eksiği, ge· 
&ı gllrdüğü gibi Budun'uo hu 

~nı da gördil ve sırası gelince 
t •~ık'ln da uğraımığa başladı. 

~llfulan Knrultay'Jar yapılan ko· 

~ '-•lar hep bu ağrın bakımı 
-.. dir. Ôz Türk Budun'u ulu 

'e ~•n'ın 11ramış1 altında öı diU
~llgücü kavuşacaktır. Dilsiz, öz 
'- , başka dillerden yardım dile· 
"ı hir Buduo'un ölüden ne ayrı· 
il· ~la bilir ? 
~Yoruz : bu yazgı'nın içinde 
• luııza iyi gelmiyeo lllurdılar 
.._ttdır, bunan sıltav'ı ; alıokın ol· 
~lıııktır. Dizi öyle alıourdılu. 
8ıı Cı)c yalvarırız : Neden TOrkç~e 

1-v deyimi varken Aarab ın 
~1:p. ıleyimini kullanalım ? ~ir 
~c deyim balunmazea o öğun 
~ l dilden yardım istenir, YallDl; 
~~lltı~·cada fener deyimi yokıur, 
,1''xıeız'lar hu deyimi Ram'cadao 

~tlar. Deri yanda Alman'lar ; 

~·~ llıı'Jar arattı olan Sinem.ı'ya 
oyunu, yoğurdu kalın süt, 

~0na uzak konuıan, Tabtelba· 
~deniz altı gemisi diyorlar. 
'e .biri kalksa da fencr'e .KH· 
~Oflı ıymağı sibi cAlıf torbas1ıt 
~ ~uleriz. Kaldı ki bu deyim de 
'l'ıırkçe de~:~dir, alıf alev:d.en 
)~•dır, alev ın öz Türkçesı ıse 
'>.ı dır. Şuna göre biz fenere 
1 hllı torbası.. diyebiliriz . 

.... ~ ta plı aç okuyucular ; bu gün 
h hiiy6k çalışaoamızın Beıeğini 
~~Yoruı. Bu çalıemada bütün 
4iıı ~'ler yumuo ılmağa ve ken· 
~ce ı;ılıcarak işe yardım etmeıe 

çllldur, 

\ \~trika' da eski zamanlara ait iki katlı ~rab~lar arasın· 
'll ır koıu yapılmıı ve bu koıu fevkalide alika uyandır

r, Reımimiz bu koıuyu 16ıtermektedir. 

parlamento grubunun g8ı· 

terdikleri parlak misafirper
verlikten dalayı beyanı teıek
kllr ettikten ıonra biitlla dila· 

GAZETEMiZ 

12 
SAHiFEDiR 

Şarki Pıuıya'da 
mebzul ıurett11 Keh· 
rüba çıkar. Bu Keh· 
rllbalar binlerce sene 
au altında kalmıılar· 
dır. Resmimiz, mev· 
sim münasebetiyle 
Kehrüba toplamığa 
çıkan balıkçıları göı· 
teriyor. 

Şarki Pıuıya'nın 
memlekete en ÇOK 

para getiren ihraç 
maddesi budur. Her 
sene bu mevsimde 
yüzlerle~Kchrilba!alı · 
CiilŞarki Pıuaya'da 
toplanırlar. 

Cümhuriyeı, Devleı ve 
budun birligini dil ylJnün· 
den ete koruyor, 
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'!!!:0!..~,,1!,!2:~~~ Çok doiru Parlimentolar birliği 
-ı· Pi ev ne ·, ıı ~:d~a :5~~.~)ş - Harbi· Kizım Pş. Hz. La;ik .. :..e Demokratik Tiir' 

ye nazın beynelmilel eski mu- • , • 

-; - 15 - 1 hariple rederasyonu murahhas· kıyeninisiyasetıni şöyle hulasa etti: 
ları şerefine hnkumet tarafın· •• •• • •• ,.. 

Mukaddes~Taburun Paniii Or· d~n verilenziyafeue iradettiği y rlla SUih Cl•h da S lh 
.1. •• • • bır nutukta federaıyon sulh u an u • ' 

duyu Da Altust Etmıştı davuına oıan hizmetine işa- ' . • . 

f 

} 

1 , 
/ 

ret ederek demiştir ki: - Ba~tarafı 1 ıncı sahıfede -
Askerin tabiatı ~tibarile riai hulasa ederek .... bu ko l fe · Bütün bey'eti murabasalırın alkışlar arasında mütt•~" 

harapçı olduğunu ıoylemek raaların bilha11a milletleri in- ittifakiyle kabul edilen bu tasvip ve kabul olunmatto'' 
kadar ıuurıuz bir hata ola- kisama uğratz bilen suitefeh· teklifi müteakip Hasan bey Gazi Mustafa Kelllal 
maz. ı bümleri ortadan kaldırmak ve efendi riyaset kürsüsüne geç- Hazretlerine • 

D•• umimi bir yaklaıma ve teş· mit ve bir ıureti aynen aıa- Iatanbulda toplanan 22 P"~ 
unya riki mesai temin eylemek hu· ğıda neşredilen hitabeyi irad Jamentonun murahhasları 1~. 

Rekoltesı• soslarına hizmet e~tiklerini eylemiıtir: milletinin 2asterdiği 110°
1 
~ 

" söylemiştir. Hasan beyden sonra konfe· maz bllsnü kabulden do\ 
v~?hing~o~ 25. (A.A) - Zi Parlamentolar birliği serbea· rans umumi kitibi M. Broi11i· zatı devletlerine teşekki111''t· 

raat uıtaı~11tıklerı b&rs?u. 4o mlinakaıalarila beıeriyetin er birliğin bir senelik mesai mi iblağ ederek şahsi ı••~'. 
memleketın raporlarına ıstınat duyduğu ümitsizliklerin ve be- raporunu okumakla beraber teri ve Türkiye Cümburiyıtaoi' 
ederek cihan buğday istihsa· yecaoların bir makeai telakki beyanı itizar eden hey'eti tıaliıi hakkındaki hararetli 11 

litını 2,856!000,000 B~aso 0
• olunabilir. murahhaHlann iıimlerini bey· hürmetkir temennilerini •" 

larak tahmın etmektedır. Bu H t' b d k t bl'w t · 'b t 
kt 1933 .• ~·h l.lii;t a ıp un an ıonra on· ete e ıg e mıı ve en nı aye derler. dO' 

mı ar ıeneıı ıs"ı sa a ı- f . • 'k' . . . . b h , t K 'k' · ve r . · b ti 293 .1 k eranııo ruznamesıne ıeçmıı ı ıncı rıyaaet ıçın er e ye onsey ı ıncı -'ifl 
na nıı e e mı yon nı - b'lb 'd k' dd 1 1 b b b' k' · M b' Me" ıandır. ve ı a11a atı e ı ma e ere mura baıa aşına ır ışı manya e uıan 

iıtigal edeceih.ei zikreyle olarak konseyce te1pit olunan Reisi M. Saveao0.,;-

TJindherg'in oğ]u miştir: namzet listesini :okumuştur. KAzım paşa bazretl•~tJ 
Nevyork 25 (A.A) - Ha· l - Gençlerin ' itıizliği. Bu liıte yine ittifakla ka· konfransı açarken söyledi 

uptman zorbalıkla bu ıabab 2 - Beynelmilel emniyet. bul edilerek umumi mlizakere nutuk şudur: 
ittiham edilmittir. l · 10 tari · 3 - Parlimentrazim reji baılamııtır. Hanımlar, Efendiler: ı,ı 
binde muhıkeme edilecektir. minin teknik cihetinden görü Bu mOzakerede ıırasiyle Otuzuncu parlemeot~t 
O tarihe kadar kendiıi mev- oüşü." Ve yapılabilecek ıslahat Isveç maarif nazırı E. Enberg. birliği konferae11nı me••~. 
kuf tutulacakbr. M. Sıveıno bundan sonra Macar murahhası Çratz Fı an· duyguları irinde açmakla . 

J\'asıl iktısotça yarı müs· 
temlekelikten kurtulup erg in 
budun iktnadına geçiy orsak, 
dıl ıaııaşile de kültür müs 
tem lekeliginderı çıkıp bu
d un bütıi.nlüjtüne gidiy<'ruz. 

· dd · ' ,. otf ruznamenın ma eHne geçe· u ıabık nazırlarından M. tiyarım. Burada toplan•0 ~· 
rbekb ko~1fer.anüıa libir reiks inti Rorston, ltalya murahhaala· zu mütecaviz muhterelll ~ır 

a ını ı eıı ı rm f ve onsey M C 1 ·ı· . . ·oi ,. 
TH k' B M M rındıa · ottamegne, ugı ız Jetin şereflı milmessıllerı . i' 

~k~mı~a . . uTr ıbye · b; · heyeti murabhasasıadan M limluım. Dünya taribi'd• 
ı ıncı rcu ı ra zon me uıu R bh . d ,

1
if 

b k M ı . V k"I' H Peto ve omen mura ası çok ehemmiyetli bar e _...ııi ve eı a a ıye e ı ı asan . 
11

..,... 

b f d .. t kl'f 1 . t' M. Toney çok alkışlanan nu· bulunuyoruz. Bılhaasa .ı..;f 
eye en ıyı e ı ey emış ır. ki 1 k d' h . h b cJP 

tu ar a en ı eyetı m~ra. · barptan ıon~a • ütiln . ed•' 
Bu sebeple ~ukaddu ta- der ha .. Boyları altı metre. Kı- h~salar~nın nutuklarını bıldır- efkarı be!erıye~ı. tebdıt f et' 

bur tabanları yRgladı. Yaka- lıçlarıoın uzunluğu 29 metre. mıılerdır. harp tchlıkelerını bertar• ıf 
lanan kılıçtan geçiyor. sıtkile Bir kiti bir defa kılıç salla- Konferans yarın sabah İç · mek çarelerini aramakla O' 
kaçanlara gönGllil Çerkew su dımı ; 96 kafayı birden kesi· timalarına devam edecektir. guldtir. ,r 
varileri bile yetiıemiyordu. yor. Türklerle muharebe edi · lstanbul, 24 (A.A) - Par Bu vaziyet karşısında P _,ı 

,_ ...... JD ••• • ._ . }:J..~ ... Canlarını kurtarabilealer Jemez.. lamentolar Konseyi namı?a lementolar birliği konf•~,· 
. a öyle kaçtılar ki kııa bir mld· Propagandanın bu kadarı ıö~ .söyliyen Roma?y~ l~ecl~s! milletleri müıterek . te~•Y 11ı· 

.!ıe.hmeı Alı pa~ det zarfında reridea . ıelen kafi idi. Bütün yürekler ağız · reısı ve Konıey ıkıncı re111 rine en yakın ted~ırle~ı 
Mukaddes tabur; bın.bır t~ş- d e ~~re. yattılar.. esas kuvvetlere yetııtiler. lara gdmiş bütün kulaklar M. Saveano konferansta top dede bilecek mevkıdedır. ' 

yi içinde hareket ~t~ış, Turk Bırın cı kurşun patin, pa~a Bunların kuskun kopak, ça- beyecwda kabartılmıf, bütün lanın bütüa ~heyeti murahhas· insani bir kardeşlik b•~ot 
hududunu da geçmııtı. Bunlar kıah; ecda1ttan kskerdolk~ lurk rı k sökülr, paçalar dolu, het .. 

1 
h ti 

11 
d'k'I ların hürmet ve tazim hislerini içinde serbest ve tered" 

h,7r uğ~adıkları l}ıriı1tiya~. kö· •t. ramı' aıa~nbar~tm:kl~na b;le a:~~ beniz atık, ıoluk solufa ıe · g~zt~r ışye e yo ara ı 1 
- Türkiye Reisicümhuru Gazi süz çalışan pırlementolat . .JO 

Yuode ıkram göruyor ar, ıaram ve ın ı mış ı. • . . I tıer11P' 
.. d k d . . t k t olduğunu derhal aDlamıılard.r. liıleri orduda umumi bir be- T b d . ._ .. d Mustafa Kemal Hızretlerıne ligi bütün dünya mal e 

1 
,. gor ü çe e ışı azl ara a ıp • 

1 
am u a4 a cıvar •OY en k . . . . . t 

1111
1 

1 d B b' t b f • Bu ıebeple tüfek atmak ta yecanı mucıp o muıtu. ( _ k b' ibliğ için bir telgrafla kendi· e serıyetı 1Z1mesını e bif 
tut~uyor arb 

1

1·d u k~r 0: 
0

;.,~a fayda bulmadılar. Süngüleri - Ne var, ne oluyor? ur en • 11 merkep dört. nala sini teklif etmiş ve bizzat diyor. Ayai zamanda b0
1
,,i' 

daı; her a e se ız. 1 kk' takınca: - Gellvorlar koşmaga baılayınci& mıralay k d w t'd k' t J f bM -k Jik muhtelif memleket _ı Türk aıkerine muadıl ta i ı ı •· . ,. . o u ugu a ı e ı e gra uyu d"' 
d - Allah, Allah . GeliyorlH diyealer; ordu· Leşyanın ın meşhur Tımok or· teşrii meclisleri arasıod• .,4' 

olıf'."J:ır ı:İıur önde, eıu kuv la bllc~ma kalkı::r~~e~~ki· nun da gerisine kaçmak Ye duıunda ~ir rudan doğruya temas •6'~,ı· 
vet arkada Türk lbududu ge- k Eh, farlt k .db.ukMadha b d d' _ bu suretle tatlı canlarını ble· - Gelıyor 150 getirmiş olan bir teıelı1_,ı, aten a za ı ı. u are e e ı b • k k ili: V JA d k N k d B . ' b J ·net r 
çildikten bir müddet •sonra iln karııdan tak, tukla pekili IU~nd ıı~?,'ıtaya oyma · - ~vey ası ı~b ;ptu. eb' Ju- Sene evvelki hayat ür.'k' u ıh ~r af'k ~·· ııo' 
Sırplar· Türk müfrezelerile ve labilirdi. Bu Türklerin böyl vesın e 1<.;1 er. man anın nası a ı, ne za ıt e· teşrı ı mesaı ı r oı , 
Çerke.' g&nilllillerile karıılaı :yun bozanlık yap~rak ı_üng: . ~ukadde~ tabur~n bakiyye- rin tehdidi para etmedi. Or Bu ıerlevba altında çı- vetledi~'."~k için bura~• 11,ı-
tılar. ile hücum etmelerı, dogruıu tıssuyufu mutemadıyen anla· du henüz tek kortun bile at- kan resimleri 6 ıncı sahi· fedecegınız gaytet ıo blJ' 

Mukaddes Tabur derhal ya, muvafık bir hareket de· tıyordu: madan panikledi. femizde arayınız. yet ve medeniyeti maruı , 
mevzi aldı. Türk müfrezeleri- ğildi. - Bunlar adam değil ej - D"vamı Yarın - -Devamı IO uocu sayf•~ 

idiler; hava, gün karardıkçe kuvvetile kuııdıki gemiye kamını alacağıma emin oldu- Elhablidor gemi uzakl••:, ııııınnıııKara Korsanııııııınııı., 

• 

~ 

Kara Ali'nin Harikulade ~ 
Maceralarından Bir Safha 

• --~ --- - - -- ---- -- - .. -- -----
~~~·~---~·~~·--~--- .. ·-- -. 

daha güz.edeımi~ idi. Gökler- bir şey fırlattı ve çekilip gitti. ğu için, biitiln lıpaayaya bü- caya :kadar lbaktı, ~ uf~kl tP 
de tek bır ~ulu~ yo~tu. ~y da Kalyon kaptanı bu atılan küm ıllrecek kadar tesiri olan yaklaşınca, hemen diref' d'' 
tam şaşaaaıyle denızlerı ay· şeyi aldı. Bu. hir kiada sarıl · yüzilğünil bana verdi... Sen mandı ve en yOksek tabY' ıb' 
dtolatıyordu. mış ve Karakorsanın parma- bu ylizliili Kadik• valisine ve kalyonun hareketini tılı 

Korsanlar ba günkü çok ğındaki · yüzilktü. Hemen ka- liman reisine göster, vaziyeti devam etti. t 

kirh vurgun şeı efine havanın binesiae çekildi anlat: Kifi kuvvetle geliniz. Ethablidor tabyede bir "'· 

- 19 da g&zelliğinden istifade ede· Kiatta yazılı bir ıeyler var· Prensese hiç bir fey olmıya- kadar durdu; gözlerile I•~, 
y AZAN : F. Şem5eu:n rek eğleniyorlardı. dı. Şunları büylik bir hayretle cağını temin ed~ı.i":1. » yol kalyonunu takip etti.N1~, 

K k d . lspanyol ıemııının keptan.ı • ı;r., .. . . ? Kalyon kaptanı, arakona 0 u u. .. w • d h d'kk k yet kalyonufuklarda 1 dO' Evet, kara korsannın par rehin mı vereyım . k 1 w f ld d w " "Be · k' ld w • • yuzüge bır a ı ı atla.ha ld F k Etbablj . k aın ou agına ııı a ıgı soz- nım ım o ugum sızı mez 
0 

u a at Jr' mağındaki ylizilk, ıayanı dik- Maamafıh mera etme... .. • , b Ik' d h' b' k' . tı. Bu yilılik bütiln ispanyayı _ · . bV 
k tfr ve hl b d t parma· Bu 70zOğil bana, kendisine lere bOyuyük hır ehemmıyet ve... e ı e ıç ır ı~ıey~ titretecek bir yüzftktll. Ve tabyede yarım saat dah• if 

" ' r ay u bil ilk b' h' t ı d' V ö il o d k' alakadar etmez Bu denızlerı tti1.i gw inda bulunma11 çok hayret- y ır ızme yıpmıf O • ver ı . e g z n yanı~ a I • mektubu okuduktan bir çey· ledi, geminin tal\İp e I' 
d w b' d "lil k 'd h' d B' bu azgın korsanlardan kurta· . . clJ· ı Jiyıkb· ha n ilk çok ugum ır a am 0 r en gemı en ıç ayırma 1· ır . rek ıaat ıonra gemı dfmır tikameti gözden kaçırın• jd' 

Ye:~ıek aiJ~lere ~ı~ıu'ı bir vcrBmiştir.I k J k müddet sonra, geminin arka rackatk kufdkrett hale? ~llımbde almağa baıladı. Bundan yirmi Bu ibliı adam ae'bı:k.liY0'1ı 
u ıöz er a yon ıptanın · k ı d b' · · · yo ur; a a azmım ı e u . . .. d . .. • ktüf . ' . amara arın an arısının pen- • w. dakika ıonra da yelken tııır· N'h t b ki d. w i ol il• .JI yuzu K da mühım tesırler yaptı, ve • • ld w haydutları mahvedecegıme e· . . • w ı aye , e e ıg •~•I'' 

Kar.a kortaD, alyon kap· k t s ta Mary k çereıı•ın açı ıgını ve pençe- . . s· b Ü - w.. 1 dı ye lıpanya sahıllenne dog· uzaklardan deoizle ,a ...... - d'kk t f k . ap an an a oraan d b' h 1. .. 0 d-.... .. mınım. ız, u y zugu a ınız , w d ~ı,.. tanının bu ı a ıaı ar ettı . • . ki dT k K re en ır aya ın gor n ugunu ru yol almaga baıla ı. b' b' • k t w rde r,. 
Esasen bu yilzOje bir çok gkeo:•:~Dku~:ı .. ı:a~ ır ea, ara· gördü. Ve kendisi de geminin bu yüzü~üa ae demek oldu~u. lıpanyol kalyonurı un hare· ırk ırtnke ar~ıb'ıgıb~e bal ol .. 

· · b d · • nu tabıı anlarsınız· Sahıbı . . şe ça ar gı ı ır ~,. kimseler daha aynı suretle _ Ancak gece vakti hare· or 11ına ıyıce yanaştı. . . . ' ketını, Santamarya korsan . . ve 1'' 
d .kk t t · ı d' Maamafib k li d b • b'lb Tahmı·nı'nde aldanmamıştı . yıne bukoraanların bır baskının · .• d 'k' k' • d 1 d 1 bunu takı ben sıyab ı a e mıt er ı. et ıım ıı; una v~ ı a11a , gt.mıstn ~n ı ı ışı a gın, a • d d . ük idil 
kızdı: bizim gemiye çok 

0 

dikkat et görBnen hAyal değil Karakor- dan sonra bili bir ada'da gın ıeyrediyordu: Birisi Kara oman per en Y 80 ıjdl 
_ Ne susuyor ve böyle meliıiniz! dedi. ıaaın ta kendiıi idi. ölmüştür. Kendisine hürmet Korsan diğ~ri de Elbablidor Bunun ilzerine Elbıb 

bakıyonun be adam?. Yok11 * * * Karakorsan, kolunun bil~Bn ve ~u~abbetim çok b~yükt~. idi! , direkten aıağı indi. lı 
parıamağımdaki ytızOitl ıana Konanlar cidden memnun Benı oglu kadar severdı. lntı· - Devam edece 
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Hususi Telgraf haberleri 
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Kemal Zaim Bey Aydın ·-·--
Maarif Vekili Mi Oluyor? Jandarma ta-

Ankara, 25 (Telgraf) - Ma- re; ~ynelibidin beyin istifası • J • 
Mezun za bitlerimize 

loma verildi 
dip· 

•tif Vekili Zeynelabidin bey kabul edilerek; Ziraat bankası YID e?l 
'•hatsız bulundukları için umum müdürü Kemal Zaim Aadm 25 {telgraf) - Ay· lstanbul 25 ( Telgraf ) - Harp akademisinden bu ıene 
"••rif Vekaletinden çekilmek beyin Konya meb'usluğuna dın jandama kumandanı Aşır me~un. o!an otuz sekiz zabitimize diplomaları merasimle 
•tzusunu göstermiştir. Siyasi intihabile Maarif Vekaletine bey ordu stajına alınarak ye- verılmışbr. 
lllahafilde dönen şayialara gö · getirilmesi muhtemeldir. rine Edirne jandarma ku- ------D-

mandanı lsmail Hakkı bey, M um erg 
Fabrettin Parlamentolar Çine jandarma kuman- • 

danlığma lbrahim Etem _____ ...... ...._. ______ _ 

Paşa Hz. konferansında Bey, Söke jandarma ku· "Frank'ın kıymetten düşürül-
.•<• , • nı arıdanhğına Yüzbaşı Nu· 
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Fırkanın 
Tavzihi 
Yeni Asır gazetesinin 

aünkü Başmakalesinde (Fır· 
ka teşekküllerinin şehir 
işlerinde çalışmak istiyen· 
lerden 37 azi namzedi ye· 
rine 74 namzet seçmiş ve 
37 isinin filen iş başına 

getirilmesi halkın reyine 
bırakılmışhr.) Diye bir fık· 
ra görülmüştür. 

Hakikatte Fırka namzet 
listesinde fazlalık yoktur. 
Belediye kanuounun kırk
birinci maddesindeki san· 
dığa atılacak rey pusulala
rına izi miktarının iki 
misli yazılması mecburiyeti 
göz önüne alınırsa lzmirde Yakında Tahraııa lıa- ]~ransız nıurahlıasınnı ri bey, Uoz<lağan jandarma mesi çiftçiyi mahveder,, Diyor 

k t :ı kt' ll(J]\~t,aı· ııa,.1.a.r·ı ]ra- kumandanlığına Yüzha~ı Hii· - t h" 1 . 74 t re e ef.lece ~ ır ı; ~ seyin bey, Karacasu ım h()lük Paris, 25 {A.A) - M. Du- dan emi ı olacaklardır. Esasen mun e ıp erın za e rey 
lat f) r b l d' l ·ı · d b k 8 k 1 vermeleri kanun icabıdır. anbul 25(TeJgra - A gan u e ı uı knnıanclaııı J{enau lıev Ladik merg aaat 20 e ir nutu aşve il memur ar namına ya 
l " b k ı · ı Keyfiyetin tavzihini rica 
· ran hudut ihtilafına hakem Istanbul 25 (Telgraf ) _ ka.zasına nakil ve tayin edil söylemiş ve unut~ ~e.sız e pılan tahrikatın gürültücü u· ederim ef. 
Qlllrak tayin edilen ordu mü· Parlamentolar konferansında mışlenlir. neşrolunmuştur. Muşarunıley~ fak bir ekalliyetin eseri ol-

b tk d 10 •ubattanb Viliyet idare heyeti 
fetr · · emniyet ve tahdidi 'teslihat .._ u nu un a Y en dug"u fikrindedir . 
.... ı~lerınden l!.,ahrettın paşa • Adi" ( t 1 hl d b'I" h · • h 1 d ld reisi ve Yozgat h . encümeni toplaomııtır. 1 s 1 a ar a 1 1 ve arıcı sa a ar a e e lzrotlerı ytlkırıda Tahrana E - d F edilmi• olan bütün neticeleri M. Dume!g gelecek hafta meb'usu 
h . . ocumen e raosız murab- ır . , 1 1-1· . b l ı~ Y f d b k ı ~r.,ket ec.leoektır. l\lıralııy hasmın noktai nazarı kabul ~aı şı ı ~ cll llll U ma ~ izah ve teşhir etmiştir. Bununla zar ın a aş .ıe i ette yapı· _____ A_ı:_·n_i_D_o_ga __ n _ __._. 

Zıya, Hari<'iye Yekfileti mfü~- edilmiştir. için bir konıi8you teşkil beraber vazifesinin :henüz bi· lacak teşkilat ile milli ikti 

le~arı Kemal beyler ..lfrhtettin Murahhaslar öğleden sonra edi1tli tama ermemiş olduğuna kani sadi ve meslek meclisin ve Çine' de 
Paşaya refaknt ocleceklerdir. şehri gezmişlerdir. lstanbul 25 (Telgraf)-Adli bulunan başvek!I Frangın kıy· mıntakaui iktisat meclisleri· 

1

' 

ııtılahlaıı~ Türkçe karşılıkla- metten kdüşürülmeıi lehiodde oio teşkilatlarının ana hat- ilk kadın Bele-
Dil Bezeği 

Bugün radyoda konf er as
lar verilecek 

lstanbul 25 ( telgraf ) - Yarın ( buğüo ) Dil Bezeğin· 
den ötürü bütün gazeteler öz dille çıkacak~ardır. Bu bezek 
dolayısile radvoda öz Türkçe konferanslar verilecektir. 

b ı k Adi
. d yapılma ta olan propagan a J • h d . 1 rıoı u ma ıçın ıye e _ d d b d k arını ıza e eceğinı ıöy e- d• A A 

b. k . t k·1 d·ı . t" ve muca ele en abse ere d'kt F 1 d 1ye 8Z8SI ır omısyoa eş ı e ı mış ır. F k .. d_ . . ı en sonra ransız ar an, 
K · t 'l tt'... t 1 h ıangın ıymetten uşmesının h k omısyon e!pı e ıgı ıs ı a • . . . . r acılığı şahsı botkimhkl:ırı Aydın 25 (Telgraf)- Vilh-
1 T .. k d'I' t tk'k . tasarruf sahıplerını ameleyı ve 
arı ur ı ı e ı cemıye· 'f . . h d .. . . - l • yerine vatanperverlik zihni yetimizin bütün kuza ve na 

t . b'ld' d'kt l"k çı tçıyı ma ve ecegını ıoy e L ıne ı ır ı en sonra a a a· . ~ 1 1 
yetini ika me etmelerı·n·ı tal• biyeler merkezinde Fırkaca 

d ı t · d kt' dıkten sonra şu müta eay , p 
ar ara amım e ece ır. serdetmiştir. · etmiştir. belediye namzetleri iH\n edil-

E 
• .. Jbtililcılar umumi harabiyi ,;ı,, .... ~.···' -M"' ., ,, miştir. Çine nam1:etleri ara· 

mnı•yet f f Öz 1'üıkçenırı güzelliıYı'nı· . ı, Rında bir de han:ıu vardır. 
intaç edecek olan raugın .. ha- ı' o 

b k 
. tazeliğini ı·e verimliligini ~ Türkiyede ilk kadın muhtarı 

Umum mu•• du•• f U•• ra isi ~ay~sioi ta i
0

p etmelerı ~-Himaliiya iktisat Vekı•ıı• mantıki bır şeydır. Fakat E anfomıyanlora razıkl.ar çıkaran Qine kadmlığa verdi 
Ankaraya rha1·ekct etti başka siyasi akidelere ıabip ID olsun. .. gi elı~mmiyeti bo vesile ile 

... Dağlarında Bu ak.;am ~ehrimizde lstanbul 25 (Telgraf) - olan vatandaşların ayni naza- "' ,~. de gii!ıtormiş oluyor. 

~adaın ])ikran ~,urth bulunacak Tevfik Hadi beyden inhilal riyeleri gütmeleri doğrusu bay· Radyo Komisyonu . Ankara, 25 ( Telgraf ) ~ eden emniyet umum müdür· rete ıayandır. 
Cıhau rekoru yavtı . iktisat Vekili Mahmut Celil lüğüne tayin edilen ikinci u· Yapılacak ıslahattan bah· 

Bombay 25 ( AA ) - Hı· Bey, bu akşamki trenle lzmin mum müfettişlik bPş müşaviri ıeden baıvekil bunların en 
~•laya dağlarında .ilm.i tahar müteveccihen şehrimizden ha Şülirü bey Ankaraya hareket esaslısı devlet otoritesinin te- Bir icra Komitesi Seçti 
tiyat yapmağa gıtmış olan reket etmiştir. Vekil Bey ya· etmiştir. sisi olduğunu ve bu otoritenin 
o~ ilç azadan mürekkep hey- rın akşam ( b - ) 1 . d • • • • • hiç bir zaman parlemento ve Ankara, 24' (A.A) - Mat· Dil bayramından sonra yioi 
ttın · · . · madam ugun zmır e y • t d buat umum müdürlüğünde 27 eylülden itibaren yapılacak 
t) ı_ rt-ıSlDln zevce~ıb" 'h bulunmuş olacaktır. unanıs an a demokrasi rejimiyle gayri ka vekalet Ve mÜe11eseler mÜ radyo ne•rİyatı İçin de yeni 
•ıtran Furth yenı ır cı an bili telif olmadığını söyledik y 

·~koru tesis etmiştir. Heyet Yoni intihabat yapıl- messilliklerinden mürekkep program tesbitiııe başlandı. 

E 
. . . · ten sonra kanunu eaasiya it olarak teşekkül eden Radyo Bilyilk komisyonun 'faaliyetini 

1
'
1
.Yni zamanda bir. takım fi.- DJ•S bey ına 1 ıJıtınıalı var hal edı'lecek bı'r kaç kelime k · b k l B f omısyonu ugün üçüncü içti· ta ip etmek üzere talim ve 

l lb er çevirmektedır. o ı 1 t b 1 htanbul, 25 (Telgraf) - A- ·ı h·'k" t · · b' b kt t · 26 1 1 d'I İQıfe d b' tanesi 9204 s ın n 25 (Telgraf) - . ı e u ume reısıne ır aşve· maını a e tı. ey ü ı terbiye atisından Kizım Nami 
r en ır Tahra 1 .1.... d 1 tıoadan gelen telgraf haberle· k'l · · - 1 J"h' b .. - t tb'k d"I k N f k 1 h b ~et I d 

1 
H' ı· n e ç1 ıgıne tayin e i en . .. y . . ı ıçın zarurı o an sa a ı · ayramı gunu a ı e ı ece a ıa ve i eti mu a ere ve 

re tu On e o up ıma aya At' f' . E . rıne gore; uoanıstanda yenı t' 'l · h-1'.. ti f d - I h d•ğldrı şeytanı ismini tışı- naına 'tıa ıkrı _nıs bey !ahra· intiba bat J 'h . I' ye ın ven mesı u ume e praogram etra ın a gorüşü e- ı mllrasile müte assısı Nejat 
tbaktad gı me uzere ı-;tınadan . yapı ması ı tıma 1 meb'usan meclisinin ekseriyetı rek Cümhuriyet Halk fırkası post• ve telgraf umum mü 

ır. hareket etmiştir. gu; geçtıkçe kuvvetlenmek- arasında ihtilaf zuhur ettiğı Halkevi ve komiıyon tarafın· dürlüğü radyo mühendisi Mr.z 

Belediye 
Azaları 

Osmanlıca 
diliydi. 

Öz Türkçe 
dilidir. 

Cümhuri)'etin 

te ır. takdirde iyin meclisini reyinı dan hazırlanan programların har, Burhan Asaf ve Sadri 

Kararn
• • a• m• • e almak zaruri olan ahval müs tevhidi ve Ankara neşriyab· Etem beylerden mürekkep 

tesna olmak üzere hemen oın lstanbula, lstanbul neşri· bir icra komitesi seçil ı. rek ya 

H 
yatının da Ankaraya nakli rın saat 11 de birleşmek üzere 

azırlandı intihabata mübaıeret hakkının kararlaştırıldı. toplanbya nihayet verildi . 

1 t b 1 25 (T 1 f) 

f 
bahşedilmesi ve hükumetin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 

~°'ırka namzetleri y s an u, e gra - , . . . ;;;;;; 

1
'1 J. anan eemi • Ecnebi şirketlerin memleketi- re sen masarıf tekhfınde bu "("" s • 

tespit ec ı Ctı • T • mizden .ıacakıar• bug"day.laı lunmaaı muvafık olacağın• ayyare ıneması 
~ ~Şllk 25 (A .A)- Gece :ı;aı DID ahkıka ti için bir kararname hazırlan· söylemiştir. • 
~ e\"ı salonunda toplanan } ır · Gemini il il-. . l t 8 k k d M. Oiimerge göre, gelecek 26 Eylül Çarşamba gilaünden itibaren iki filim birden 
il kaza lıoyetinin nahiye he- . . \lllCI Glp· mlışkır. u ararna~e ya ıo a senenin bütçesi zamanında ve Hulyalı Dudaklar (Melo) 

~·etJ6 • k lı . tle · be taUl ıfadeSUHlo ne divor'I a a adarlara tebhg oluna- . . .•. 
ı . rı ve oca O) e rı J • kt mecbsce kabul edılmedıgı tak· 
.. ~~ıy~ intihabatı etraf~nda ?i•; NMevporkt (Almerika) 25 (A.A) ca ır. • • • dirde hükumet geçen sene KADJN POLiS OLUNCA 

.,.ınti~ler ve beledıye az,ı - orro ast e vapuru yangı- U kt 
tl~lllıetJeri listesini tetıpit et· nın tetkike mamur komisyon şa a bütçesini kararname ile bir 
~ışterdir. karıı11nda ifade veren gemı' - sene içn temdit hakkına malik 

Melı'nslar halkın di- olmalıdır. 

iz mir 
Postası 
lılllirin ' 'e g rbi AıJndolunun 

eı:ı çok eııtılan, en çok yayılan 
eı.ı nıütekfimil gazete idir. Jlan· 
1•rınızı Jzmir J'osteaı'na veri. 
llİz, Bu suretle kendinizi dn
ba kolaylıkla, ılalıa geniş mık· 
Yaata, nisbctsiz derecede daha 
':ole kimselere dııha çabuk ta· 

. .:;_ınış olursunuz,. 

nin ikinci kaptanı M. Varms Jn.klcı·ı·ııı· <lı'ııledı'lc"' B d b k k demiştir ki: u 1. • un an eş a anunu esa· 
Suvari vilmot bana telsiz Uşak 25 (A.A) - Meb'us· sıye, memurlara ait ahkamın 

memuru Alanyada ik' . k • larımız Hakkı ve Ömer beyler da ithal edilmesi icabe:ler. 
ı şııe e d · · · t ' h b' l · · d 1 M 1 · b zap var, bunlardan birini ü - aıreı ~ın ı a ıye erını o aş· emur ar m~murıyet ayalı· 

zerine boşaltır dorkusu ·ı maktadırlar. Dün şehremize nın disiplinlerini kabul etmek 
kapımı kilitJi tutuyorum de~~ g~len ~umaileyhin ha~k ile mecburiyetine mukabil maaı
Sonradan zabitlerden biri k . gorüşmuşler, halkım şıkiyet )arından ve tekaüt hakların· 
zabı Alanyanın elinden ald:.z ve dileklerini dinlemişlerdir. 

M. Varms yagın esnaaında ••-·-,,--8-----------------· geminin kumanda köprüsünde 4 i ı·i 11 c i Teşrin 
kaı haşahk olduğuna dair a 

lany•n•n verdiği ifadeyi şid- Bu Tarihe Dikkat Ediniz 
petle reddctmittir, 

Geçen sene Fransada yapılan filimler arasında müs· 
tesoa bir mevki kazanan ve büyük Fransız ıinema 
yıldızı VIKTOR FRANCEN ilen dilber yıldız GABY 
MORLAY ve PIERRE BLANCHER'in temsil ettikleri 
aşk filmi 

RUTJY.AJ.~I DUDAKLAR (~flDLO) 
TAM AMEN FANSIZCA SÖZLÜDÜR 

Bu filimde Parisin en yükıek moıiıtenlerinin verdik 
leri enfes bir konserda dioliyeceksiniz. 

KADIN POLIS OLUNCA 
Şarkılı, danslı f evkalide bir komedi 

Seans saatları: Her gun 15 - 17 • 19 • 21,15 Cuma 
günleri 13 te ilave ıeaos, Perıembe gllnll 13 ve 15 
te mektepliler seansı. P. 701 

;;I Geceleri Reşadiyeye kadarOtobllı temin edilmiştir 
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' 

ihracat Tüccaı·ları Hi1 Eserler Altın Araştırması 
Alman Firmalarının istedikte- Maarif Vekaleti, ilim Evi in- Altı Maden Mütehassısı Tat 
rine Cevau Vermiyorlar. Mı? şaatına Ehemmiyet Veriyor balı'da T-etkikata Başladı 

Almanya'daki Türk Tic1re- itbıli için döeiz mllsaadesi Maarif Vekaleti, geri me- lar gösterilecek; her türln lktısat Vekileti namına lı· Heyet diln sabah ~ 
todası, ıon on bet glinlük ra· umumi surette yalaız doğru- deniyet devirlerinde birçok ihtiyaçları temin ve ihzar e- mir viliyeti dahilindeki ma- faaliyete geçmit ve Tor 
poıunda ihracahmnı alakadar dan doğraya ithalat tacirle-ölü eserlerini sinesinde bulun· dilecektir. denlerde altın vesair maden giderek maden mıntak-;ı 
eden mühim bir noktaya te· rine ve·ilecektir. Ancak it ha· duran Izmirin, ziyaret edecek Bergama ve lımire ıeref araıtırma•ı yapmak üzere altı ilk tetkiklerini ,. yapmııtır. 
mas etmektedir. Bu k11mı ra• li~ merke.zi bu tek~Ide .. yapıl- ıeyya~l~r için ~er cihetçe .•~- ~~rmek ?ze!e Berg~mada ~ir kitll~k. bir müt~h~asıs heyet yet dün iııkt•.m lzmire ~,/' 
pordan'. aynen alayoruz: dıgı takdarde bu hukmun tat· yanı ıshfade bır hale getırıl· ılım evı ınşa edılmektedır. ıehrımıze gelmııtır. Heyet, ederek !Izmırpalasa 111 

_ "Son zamanlarda bir çok bikine ~mkin ve ihtiyaç olmı· me1ini teminen bazı mühim Milarif Vekaleti, ilim evi in- lkbıat Vekileti maden itleri olmuştur. ,it' 
firmalar ye~iden mliracaat yacaktır. . teşebbüslere girişmiştir. . • şaatı için ~000 l~ra. tahsisat um~m .müdü~ü ~ekir V ~hbi lzmir tetkikatı bir b lor 
ederek Tnrlnyeden mal c~l- Ham ve yara mamul emha Bergama, :iart. Efez gıbı ayırarak gondermııbr. beyın rıyasebndedır. Belçıkah devam edecek; buradaD ,ıtı 
betmek istediklerini bildir- için döviz müsaadesi verilir· en kıymetli asar1itikayı kol- ViJiyet bütçesinden de bu maadin profesörü M. Granik, dına ve Garbi Aaadolu , 
mişlerdir. Kendilerine tabii keu, her hangi bir şart altın· larında bulunduran Izmiri zi İş için kifi derecede tahıisat Abdullah Hüsrev, Hidi, Nuri mıntakalarına gidilecektit· ,. 
derhal' .. adresler verilmekte ise da oluraa ohun bilh·usa ih· yaret edecek seyyahlara, Er· ayrılmasına çalışılac.aktır. ve Ragıp beyler umum müdür Tetkikata büyük bir : eb• 
de bu adreslere yazılan ekH racat ıanayiinio, muhtaç bu- geoloklara ve a1ar1itika me· Bergamada kaleye giden beye refakat etmektedirler. miyel atfedilmektedir. 
ri mektuplara cevap dahi lunduğu malzemeyi tedarik raklılarına suhulet gösterilmesi yol inşaatı için 500 lira tahıi· 
almamamaktadır. edebilmesi esas ittihaz edile· ve bu mıntakalara icabında sat konmuştur. Gelecek ıene S kk Rece o Binaenaleyh memlek@timiz cektir. ithal müsaadtleri bir hususi seyahatler tertip edil- bu y )lUtı tevıii ve daha iyi ou uyu 
alikadarlarının bu taleplere ithalatçı tntcar namına ihzar me•ini muvafık görmüıtür. bir bale ifrağı için daha ıaııa Bahariye' Beyin cevabı 
ehemmiyetle n•zarı dikkatle· olunabilir. Emtia için yapılan Asarıatika müzelerini ve tahsisat verilebilecektir. ilim . H etil'' 
rini celbeder ve bu müeaıesı- döviz talepleri meyanında bil · hafriyat yerlerini ziyaret ede- evinin mükemmel olması ıçın t Ocağında konferan~ Spor kongreıı munaseb ~ 
)erin derhal teklifatta bulun- bassa imal olunduktan ıonra cek olanlara bi rçok kolaylık- tertibat alınacaktır. Karııyaka C. H. F. taşkili· Mıntaka Reisi Vali ~- V• 
malarını rica ederiz. Ancık t~krar ihraç edilecek olan tına mensup Soukkuyu ve ba Paşa tarafından C .. H. )ıiJ,I 
talep mevcut diye plya1adan mallara taaJlôk eden istidalar u·· zu·· M Meccani bariye ocağında yarınki Per- kitibi Recep Beye çe ., 
yukarı fiat istemek htveaiae diğerlerlde tercihan muamele şembe akşeau ıaat 21 de tazi~at. telgrafına şu cef 
kapılmamak ilamdır. sröreceklerdir. Fiatleri gene düşiirill- 1,alebeler hakkında ikinci Noter Mehmet Emin gelmııtır : 

Bu takdirde mOıteriyi ka· ltbalit ve döviz işler~oe ınek ıni isteniyor ~ Maarif vck.iletind. en vili~ bey tarahnda. n ,,Aile h.aklan." Vali Kazım Paşa Hz. k 
1 d d - t J b t d 1 1- n. d nb b idman cemiyetleri ittif• 

1
' 

çırmıktan baıka bir natice verilen yeni şeki ler e ı ger 0 _ ık· - B rsa ye e ge en ır amım ~; ey ı mevzuu uzena e m ım ır 
v . .. un ve evve ı gun o - J' k 1 f ·ı k b kongre reisi Iımit 

alınamıyacaaından herkes bır makaadı da Alman tuccar· d .. _ t 1 d ·~ 11e ve orta me tep ere mec- kon eranı verı ece ve u •f • a uzum sa ış arı urgun g~y- • • . . . . C M t ka ıpor kO"' 
e min olmıhdır )arının takas suretiyle Alman • 1 ._ canı leylı olarak gumek ıa- konferansa herkes ııtırak e· - ın • ., te' ' " mış ve muame e ÇOll> az ya- . . H t d•v• b vl hg• 

Bet lindeki Türk Ticareto· emtia11nı dünya pazarlarına 1 t S t 1 ima- tiyen talebelerin belediyelere decektir. resının gos er •g•. ag 1 
1,rı· 

k . pı mış tr. a ış arın yapı H lk 1 · ü t t şekkür eder lzmır ıporcO dl 
duı yukarıdaki noktalu üze ıatmalarını lemin etme tır. b b' . I t f ve a ev erıne m racaa e • ' ,,,,. 

maaının se e ını a ıcı ara ' t'kl . b'ld' ·ı . t' - · ) nın her zaman üstün ıe f 
rinde ehemmiyetle durdukt~n , -- Avrupa telgraflarının gelme· ı erı • ı ırı rnış. ı~. . l •YUDCU BrlMIZ olmalarını diler özl;rioiıd' 
sonra Yumurta ham Sıaır A yon . d b 1 kt f k t sa Vekalet bu gıbı talebe-lerın ' g 

' e meSID e Uma a , a 8 • , • d b' f k A k ' a o· diyor? Öperim 
derisi, taze üzüm, yüo, yapa- t t f d b'J·k· l l ın ımtıbana a ıl o ma lizere ..tı..n ara y mı ı . . C. H. F. U. k•tı'bi 

ıcı ara a, ı a ıs a iCl ar d v d .. . "h I 8. . • f k 1.. l . · d 11 
ğı, sarımsak, k 11adir, zahire, fiatleri düşürmek emelinde ogrudan ~gruya ımtı an a- ırıncı ıını u up erımız e 
acı kayııı rekirdtöi almak ihracatına .d ki d ı d rın yapılacagı mektep müd6r 1er alan beı OJUDCanun An-

y • oı u arın an naz ı avran· .. . H • • •• 

İ !tiyen Al nan· firmalarının ad- -'-L•--- " 1 t d' 1 M • lu. klerıne muracaat etmelerı kara mnıtaka11na nakıllerını .. Başlanıyor g ......... soy eme e "er. •a ı ·· . " d. , . . . bb.. • . reslerini yaımaktadır. f b . d'l'k f. ti d dü • llZUiDUDa ııaret etme te ır. te mın ıçıa ttıe uıata gırı· 
ma ı şım ı ı ıa er e f • • . B 1 d 'k' · • 

Recep - --·---
iktisat 

* Uyuıturucu maddeler inhi· kü l"k h' d·ı kt d' .......... ıılmııtır. un ar an ı ısının 
• • n u ısse ı meme e ır. H Jk • ı•kJ • ,. . . .. .. 1 Almanya iktiıat aeıareti .. ,. umum mBdilril Ali Sami • - .. ; a evı 1 erı ·~~ ıyetl.erı müıaıt gor~ mü!; Vekilimiz 

yeni kabul ettiği bir karar· bey Avrupadan mühimce af· Ş • G h f k b 1 dıgerlerı hakkında kat 1 bır . . , arpı eçen • ta te rar aı ıyan . 1 G 1• name ıle Almanyaya ıthal yon ıipariıi alarak avdet et- H lk . l'kl . H 6 6 d k. aetıce a ınamamıştır. e ıyor 
edilecek bihlmum maddeler mittir Temsili nıiisabakası 8 evı .. ı .. erıHnelkon ~b. z ed 

1 
• • • • • Jı' 

k 
· .. 1 . cuma gunu a sa asın a H• 1 A J Ah t • iktisat vekili Celil b~Y _, 

bü umet kontrolu altın.• alnı· Id •re yeni •iparitlerini en bmir · lstanbul. ıarpıcı erı devam edilecektir. 1 8 8 mer ID akşam Afyon trenile tehr•-.ı . ...a, 
mııtır. Bu husuıu temın için kııa bir umanda yerine ge· arasında temsili bır müsaba ı B h ft k' v d • JI" 
yeni bir teıkilit yıpılmıtlır. tirecektir. idarenin Japon fir· ka yapılmasına teşebbüs edil- -S:at a 13

8
-cfe p~:~::u ;:~. Sef katı gelecektir. Vekil bey. iz• t)ıİ~ 

29 E ıüı C 
· r . . v. t k h üzüm ve incir iılerinı ı ',ı-,j 

y umarteaı günün- malaıile i.ımıa ettıgı a as miıtir. Bu müsabakanın, fi ıelme . Hakem Muharrem hey. Hililihmerin lkiçeşmelik, edecek k t'f i .,. 
d Tb b · f 1 ·b· •·ık f k ve oopera ı '"' en ı ı aren er ne•ı em ıa· &D atması mucı ınce "ı par ı ıene galip gelen mınta anın 15 de Hilal _ Hacıhüseyinler Karııyaka ve Kahramanlar f d 'h - tetkikahlll ' 
.. ın ithalatı Alman devletiaiD mal yakında gönderilecektir. sularında yapılması esası öne Hakem Kemal bey. 16 30 d~ dispanserlerinde Ağustos ayın ~~~ ~~e:e~~r.' 1 

mürakabeai dahilinde olacak· japo.nya ile fyapılan ta~as silrülecektir. 9 Eylül _ Erefpaıa. Hakem ~a 1823 bHta tedavi edilmiş -----
tar. ~laımaıına Yu~~ılavya:Tur· Tllrkiye şarpi şampiynası, Fehmi bey. hr • O 
AJmany~y~ ith•! ohıaan ~~>'~ rafyon aatanıtı dahıl de· lzmir mıntakasında olduğu Bu maçlardan evvel ıabah v 14. •.. rmaD 

mal bedehnın klerıDg ~e. ta- ıUdır. Ba. ~allar müabaaıren için mllsabakaların lzmirde layın saat 9 da Kahramanlar 8 1 paşa Y BD iDi 
kaı aalıımaları macıbiace •emlekeümız mahsulü ola- yapılması Jizımgelmektedir. b. · ci takımile Aydın Demir Vali Kazım paıa dün sa- g O' 
R k 1 k t d• · · k ırın C Sandı k&1 ayımar o ara e ıveıı ıcaP- ca tar. 1 takımı ve aaat ı 1 de bah Kemalpaıaya giderek umaovasının 9f 
ettiği takdirde dahi döviz M· Uyuıturucu maddeler inhi· Tevkif ~ :ramanlar ikinci taL:unile teftiılerde bulunmuıtur. Pata de Çlkan orman yangı•• t' 
ıikalarının itasınd.a bittal:ai aarı lımir tubeai müd?rü Va· A~ınordu küçükleri ar,.ıında döailJte Şaıala uğramııtır . saat devam ettikten 
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', 

Almanyanın ecaebı memle· bit bey önümüzclekı hafta Devlet deflliryolları kontrol b •• k. l kt • • • • • ıöndürülebilmiıtir. Yaugı11 ~,ı 
l d H kk f d . ususı ı ı .maç yapı aca ır. H ·ı , . t h ll. k ı ı mel• 

ketlere kartı srirsıtiii tuh· içinde ıebrimize dhecektir. memur arın an a ı e en •· ·• ayvan ı ırac,ı, ı a ıne amyon ara a 
hütler nazarı dikkate alaaa- • • '" nin ailesi Meliha hanımı ka Alt 8 Italya band"ah Tisalya va· gönderilmittir. 
caklardır. Dikili çırmaya teşebbüs eden Os ay - uca puru ile Maltaya 361 sığır ]{;za ,., 

Ticari taamDller ••clbiece man oğlu Ismıil. ve arkadaşı · Cuma gllnü Altay takım•aıo aevkedilmittir, l• 

Tahkl• katı M f h kk d dl' Al d ·ı Birincikordoada y.eni~ ithalatçı tacirler tarafından usta a a ın a a ıyace tıoor u 1 e revanı maçı M • b b' 
1 • p k k d 1 ezunıyet ,a edilmekte otaa ir tl 

hariçten celbol•aan mallana Muhuebei fhasuıiye Dikili tevkif kararı veri miıbr. yoktur. e ya in a . yapı a· iskelesinden düıen yapıcı , 
r ve Bergama ıubeleriedeki .. • • cak olan gurup tımpıyonlak- Seferihisar mal müdürü Nuri tası Asım oğlu lbrahim ytl1, 

17mı'r Pos'ntıı zimm.et tahki~at~~~ dün de Afyon satışı lann~ hazırlık olmak üzere ve Torbalı mal müdürü Hüsnll lanmJŞ ve hutaneye kald•,.ı 
... iLi// lu\J. mülkıye müfettı,Iıglnce devam 

0
.. 

8 
k'I 792 _ şampıyon takım, Buca takımı· beylere maliye vekile • mı•tır. 

G _.J 1ı._ h .._ dl .cıı li . . D • 1 d un onaya ı oıu 1 h • b' "' ll11Ue 111 uaı• •e ~yal • lmııtır. ün öğ en en sorı· 
81 

k l k. ü mız a ususı ır maç yapa· tınce birer ay meyzuniyet ve· - ~ 
Gazete lı b . h . .. d O ur uı an cema n ae ız y z k A • D ., 

ra au aıe eı uıuııye mu iir· k'l f t k d tt' - ca tır. rilmi•tir. vnı onan 1 

Sahibi " UmamJ NŞffiyıı Amiri in v ü ~ kitibi Hami beyin on ı o a yon sa ııı ay e ı " . . ~ il' 
RAŞtT HALiL if:deıiae müracaat edilmiıtir. rilmiştir. Bu afyonların aatıcı · Hırsızlık N emlı zade ~lıtaıt Bey C. H. F . idare bay' et~ 

lımir - Gui Bul••n tllhafi· )arı, lğici zade, Dede zade ve Dün Namazgihta Olti mek· Istanbul Ticaret Odası reisi Avni D~ğaa bey, dün • ti'• 
'f:ı'::::: ~:::., Noterlerde lıak Fıanko efendilerdir. ~hcı tebine giren hüviyeti m~hul N~mli zad~ ~itat bey şehri· mene gıderek avdet etaa•f a••• . , Uyuşturucu Maddeler lobısar bir lıırsız mektep müdOrü Ali mıze gelmıştır. 'l'aa rrnz 'I 

1 b B"~ Mlddeiumumi muavınlerın· idaresidir. . . . 
A one "'-leli leriaden Zakii bey üçlincü Beyın zevcesl Abıde Hanımı• 

Seueligi t200 .Kura' 90ter daireıinin sen
1

elik tef· Budun 'nn birliği, dil odaıındaki mesa çekmeçeıini 
Altı Aylıgı: 600 ., tltlerine baılamııtır. Diğer kırmış ve 107 lirayı çalmıftır. 

• Öz Türkçe, öyle gür bir 
kaynaktır ki ondan dili
mize soğlık ve canlılık 

akacaktır. ·lımirde Tiawet Noter ••releri teftit edile- birliği ile k nrulur. Bu para, talebenin mektep 

cmatbaaıında buılmııtar. cektir. kitaplarına aitti. a----i--Bil·•-Dl•ii 
Karabağlar mevkiiade il._ 

küçük çocuğa taarruz ~"J' 
Heıman oğlu Nuri iılll1 ~ 
biri Ağırceza mahkeırıd 
verilmiştir. 

Ze,bek · Rakısı : Nefaseti ve nezafeti 
rağbet kazanmışıtr. 

itibariyle her yerde 



atibİ 

-Hissi, içtimai, aşk romanı-
26 - 9 - 934 - 38 - A, AE?NAN 

- Kalbim, kalbimi çaldır· - Böyle de olsa razıyım ... 
~......... Türk kHının teorübeıi tek 
~t Nasıl oldu bu, anlat olur. Ben ruhumda afe-

decek taraflar bulamadığım 
~ ... 7:' Tanıttığım erkek bana için ikinci bir tecrübeye gi-
~i açtı. Öyle iyi konuttu, rişmedim. 
~le. iyi söyledi ki hepsine, - Zavallı kardeşim .•. 
~Plıneinanmak mecburiyetini - Ben zavallı değilim, 
llaettiın ... Sonunda da ... ! Pakize hanım, • . BiJakis, 
- Evet sonunda da... beni böyle zannedenlerden 
._ Her Türk kızı gibi onu fÖphe ederim. Gücenmeyin 

lttdi1n. amma, Rizde daha m üste-
- Sonra ı90nra ne oldof rihim. Biç değilse sitem 

tt_- Tahmin edemez miıin. edeceğim, imalı ıöz söyliye · 
~ rıgi Türk kızı, hangi Al- rek gönül çiirüteceğim bir 
\ Y geliııi başka bir akıbete erkeğim ·yok •.. 
~loştu. Bir dalı& onunla Bütün ••kımı vazifeme 
t~riişemedim. Çünkü ona vermiş bulunuyorum. 
!~rüşme e<>zü verdiğim gü- - Hi~ iizüldüğön, başını 
ı_ il ak,amı, sıcak heyecan• dayamak için destek aradı· 

1'la, ruhumu yükselttiğim aın zamanların olmıyor mu' 
'ktanı onu bir sinema loca- - Olmaz olnr mu, itimat 
:llda, karanlıkta bir başka edemediğim için, kimseye 
h~la yanyana, kucak koca- inanımı veremediğim için 

•e... boyun kırmak, şansıma razı 
- Söyle çekinme 1ımet ! olmak iıtiyOl'um. Benim , 
._ Dudak dndafa gördüm. çok iyi emellerim vardı. 

l - Bunlar tabii şeyler, Seeaia, ıakln bir yuvam ola· 
. •tnet... Hiç inıan bunun caktı. O yuvayı oenlendirecek 
lr>' •'il ıevdiği erkeği feda çocuklarım olacaktı Ben onlar 
~r rnif Onun, bu hareke· için, leYdiklerim için herşey:i-
'11iıı manasını sormadın mı! mi feda edecektim. Bunların 

1-...._ Gozlerim önünde ıırı· hiç biriai olmadı. 
il ınA.nayı unutarak ona He~eyden il•idimi kesince 

;e Soracaktım. Ona hareke· aolqu baıta bakıcı mektebinde 
1tıi11 nıô.naaını tormak: cBen aldım. Bilallahmer cemiyetine 

~nınak i&tiyorum; ne miracaat etdm: 
\·llrsun, beni -yatan da olsa- - Ben yalnızım, kimse-
~1' kaç cümle ile teselli et. •izim. .• Her ne .kadar Sefe-

lltı sevmediğini ve bana rihisarda bir anam, bir de 
:•dıraaıya aşık olduğunu babam vana d~ onlardan 

Yle, demektir. ayrı bulunuyorum. Onlar 
...._ Şimdi Da111Aın, &met' toprak in1anlarıdır. Toprak 

~·- İyiyim, kalbim bottur. Torimleriyle ancak kendi 
ıç kimseyi eevmlyorum· Bana geçimlerini temin ediyorlar. 

" ile bakan g~21lere katı Benim karıumı doyuracak 
)'-tırna.n çirkin taraflarını g61· vakitleri, varlıkluı yok-
lttiyorum ve ... kaba muamele tur. Ne oh1.nnnuz beni 
~torum. Bizin bnyuruğnnuzda bulu-

._ Vfodanıız nan Hastabakıcı mekte· 
rııııı..._ ............... ~!1!1111!!' ............. .. 

Yeni MllD Romanımız 

Bozyaka Geceleri 
Romanımısdan bir parça: 
11 Betül, bulutlar araıındc kaybolmak ibP.re bulunan ha

"a karıalına uz:un u.ıun balııı. Orada, o hava kanalının 
İ'inde onun ruhunu .taran, laoyaliain batan incelıklerini 
avuçlnn içinde bulunduran bir 11tırlık vardı. 

Betül anlam11tı ki, sece uçMfÜ&n:ıda lcendUiııe perva. 
tletile sel4m gönderen hava müldzimi (Amil, inkar edi
lerııiyecek kadar lcenduini te1hir eımi,tir." 

1 ......._ 

Karşıyaka Lüks sinema 
ve Tiyatrosunda 

Mevıim m&naaehetlle lmp 26 Eyl61 Çarıambaclaal 
itibar•• bllyOk filimlerlDe boılaclı 

ÇELik ADA , 
llenüz bir eşi daha y apılam~yan Fransızca 

sözlii ve ~arkılı kıymetlı şahetJer 
Ptt&meuilleri: J•• Marot Şarl Boye Danyel Parola 
Seana aaatlan: Cama ve Pazar 15 17 19 21 

~Diaer rtınler: 19 ve 21 

BUGTI"N L1TKS SİNEMASINDA 

Çelik Ada Filmiyle beTaber 
MılniT Nureııin beyin ALLI YEME!vl 
Kıymetli ıarkıaını dinleyecekıiniz 

lZMlB POSTASI 

Bir Güreşçi 
·-·-· 

Güreş Heyeti Reisinden Şi
kayet Ediyor 

Türkspor kulubüne ınen· ı rin şevk ve gayretlerini 
sup Ahmet isminde bir gü- kırmıştır. 

retçi bize bir mektup ğön- Nuri bey bununla "4a ik-
derdi. Bn delikanlı mek· tifa etmiyerAk San'atlar mek· . 
tubunda diyor ki: tebinden Oamal ve ismini 

• Oazi geceıi i•imi ter- bilmeditimiz diğer bir efen· 
kederek güreşmek üzere dinin sıkletleri 72 olduğu 
Halkevine gittim. Fakat halde 66 olarak goı4termiş 
gerek beni ve gerekıe diğer ve Göztepeli Riza beyin ye-
arkadaşlarımı incidecek mü rine Kemal efendiyi açık-
essif bir haksızlıkla karşı- tan açığa şampiyon göster· 
laştım. Ben, 66 kiloda ar· miş ise de bu hak11zlığı gö 
kada,ım diğer Ahmedin Mer. ren birçok efendilerin itiraz 
sin'e gitmesi dolayıeile bi- ve ademi muvafakatı kar· 

şısında tekrar giydirmeie 
rinci kalıyorum. Güreş hey- mecbur kalmıştır. 
eti reisi Nuri bey, İbrahim Bugibi haksızlıklar genç · 
isminde birisini benim ye- leri haklı olarak ye'&e dü-
rime göstermiştir. Halbuki törmektedir. 
İbrahim efendi 61 kilonun İzmir Postası - Pek u-
ilrincisidir. Nuri bey tara· 
fmdah 66 olarak birinci 
gösterilmeıi ._por aabasında 

bulunan biz bütün gençle• 

bine gönderin. Hastalarınız 

için bir kardeş. bir hemşire 
ve bir ana olurum. Ömrü
mü sizin dıvarlarınız ara· 
sında geçiririm. 

Dedim. Beni dinliyen gün 
görmüş, mektep, medrese ka· 
pısı çiğnemiş bir doktordu . 
Büyük bir nezaketle beni 
dinledikten ıonra gözlerini 
önüae indirdi. Düşönmeğe 
başladı. Sonra birşeye ka
rar vermiş gibi başını kal
dndı. Beni nzun, uzun ıöz· 

diikten Hora: 
- Yaoın kaç .•. 

zun olan bu delikanlının 

mektubunun bulAauı yoka· 
rıdadır. AJ~kadarların bu 
ışe himmetlerini dileriz. 

uğnrladı1ar: 

- İnşallah muvaffak olur
ııun, Seferihiıarın öz kızı ol· 
doğqnu ispat edersin, dedi· 
ler .• 

Beni lzmirde Memleknt 
hastaneıi hastabakıcılıgına 

tayin etmişlerdi. Bu vazifede 
üç ay kadar kaldım. Milli , 
mücadelenin hararetli giin- ' 
Jerinde cepheden haberler 
geliyor, gHnüllerimiz farah
lıyordn. 

İzmir dtitman eaaretinden 
kurtulacak diye içimizde 
büyük bir inan vardı. 

BiT akşam, timdi olmuş 

gibi hatırliyorum. Evet bir 
aktam hastahane doktorla
rından biri, ismi Aziz bey. 
lleni oaaıına cllvet etti. 

- Devam edecek -

Tetkik Notları: 

Hat Boyunda 
Yola 91karken feyizli Onm 

huriyetimizin bereketli eser
lerini görmek ·arzn1u içimde 
hudutsuz ıevinçlerin huıu 

]üne ubep olmuştu. Şimdi 

yoldan dönerken ümit ettik
lerimi görmiit olmakla &de
ta öğünüyorum. Fa.Ut do
Ja~tığım mıntaka dahilinde 
gördüklerimi yazarken 'u 
suale ınnhatap oldum : 

c Yazılarımzda 1ıep noksan 
tarafları görmüş gibisiniz. 
Mevcut güzt\lliklerden ve 
mahalli müsmir fa1tliyetten 
hemen hiç bahsetmiyorsu
n uz.• Bnnu eöyliyenin hakkı 
var idi. Hakikaten öyle de 
olmu,tu. Bnna bir misalle 
cevap vereyim: 

Mermere çelik kalemiyle 
can veren bir heykeltratın 

eaeri karş11ında hiz şiiphe 

yok ki hayranlık duyarız. 

Fakat ayni işle uğratan, ay· 
ni &an'atın heyecanını taşı

makta bulunan djğer bir 
ıan'atk&r bizim gibi eıeri 

gözleriyle parhyarak büküm 
çıkaTmıyaeak, bilAkiı o gül 

halindeki gözeJliğin i~inde 

nazaTlannı noktalara teksif 

ederek hata ve nokıan ara
mağa çalıf8caktır. 

Ben inanıyorum ki r~jimin 
hür havası içinde ıayııız 

güzelUkler ve BOnsuz tamam· 

1
111•111111111111111•ıınnın--1t1111•111ııı 

Yazrın .. 
1 Öz dil savaşında 

1 yerini al.. 
uz diün yaradu:uı, yar 

cısı ve sndiriciıi ıen 

1 olacabıra .. •111•-· 

Niyasi 1Uuı111i 
Jar meydana getirilmiştir. 

rolümüz olanı kül halinde 
görmek ve hıiküm çıkarmak 
değildir. BilAkia eserlerimize 
yeni başladığımız içindir ki 
bilhassa göriişlerimizi nokta
lamak ihtiyacında bulunu· 
yoruz. Olanı temcit pilavı 

gibi her fırsatta gevele
mek boş bir külfet ol-
dtığn kanaatiude bulundu
ğumdan dolayıdır ki, tetkik 
yazılarım ayrı bir çeşni ve 
hususi bir renk taşımı,tır. 

Bu prensibin küçücük bir 
nümuneslni tebarüz ettire
bildimse yalnız bu benim 
için k&fi bir mükafat ola· 
caktır. 

SON 
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Bir Teklif 
Urla: (Hususi ) - Urla 

bir üzüm memleketidir; 
Üzüm para etmedikçe de 
refah ve saadet gUrmiye
cektir. Kanaatımız<'a Urla
lılar üzüm aarfiyatı için 
kendileri çareler düşünmeli 
vesair şehirlere nümnne ol
malıdırlar. 

Mesela, UrJada her ayın 
bir Ouma günü üzüm günü 
olmalıdır. O gün bütün 
kah:velerde kahve ve 9ay 
yerine üzüm verilmeli, ço · 
cuklar o gün y~miş olarak 
yalnız özüm yemelidir. 

Urlanın 15 bin nüfuıu, bu 
Oumalarda 250 şer gnm 
üzüm sarfetseler bir aene.oıin 
12 Onmaaında 45 bin kilo 
üzüm istihllik etmiş ve pi
ya1adan çekmiş olurlar. 

Bu dü,üncemizin Urlada 
iyi bir telakki ile kabul 
edileeeğini ümit ediyoruz. 

- - . 

Dedi. Oevap verdim. Der
hal bir mektup müıveddeıi 

karaladı. Altına bir de imza 
kondurdu. Ben mektubu al · 
dtğım gibi doğru İstanbul 

yoluna diiştüm . 
Mektebi güçlükle bulabildim. ELHAMRA 1. MİLLİ KüTÜPHANE SİNEMASI 

K.ar gibi beyaz eJbi1eli güı:el 

Tirk hanımları beni karoıladı· 
lar. Yine gözlüklü ve oioman 
bir zatan odasrna getirdiler. 
Bu zat mektubu açıp okudu. 
Muamelemi tamamladı. Yekte· 

be devama hatladım. 
İki'tlene mektepte kaldım. 

Mektebe &'irdiğim zaman 
hiç tanıdığım y~ktu. Oraya ' 

Bu glln : 2 bllyilk ve gi1zel filmi birden hkdim eder 

1- macar marşı 
MAOAR muaikiıi ••. MACAR danılan ..• MACAR aıkının ilahi kudret ve 

harikulade bir muvaffakiyetle yafayan ve yaıataa miailıiz e1er 
Baırollerde : GUST AV FROEL1CH - CAM iLLA HORN . 

2- artist kanı 

meatiıini 

p~k yabancı idim. Onayanın en bllyllk Sirkı (CIROVE SANTI) ain ıayanı hayret namaralart araaıada 
.Ayrılırken göz Y8'laTımı · çevrilen MEG LEMONNIER'in tamamen Franıızca a6zl6 bllylk filmi 

gizli yemedim. Arkadatla- •--S-e-.-.-.-.-.-.-t-lan--M-a_c_u_M_a_rı_ı_: -1-6-, l-5-19_,,_v_e_2_2_.4_0_d_a_A_r_ti_a_t _k_a_n-1:_1_5_,-17-,-50-.2-0--40--ve_2_2_d-11e 
rımdan zorluklR ayrıldım. 

M 11 . 1 · be . . "l'kl Cama ve Perıembe günleri 13-30 da baflar ua ım erım nı ıyı ı e 

Ti cet re l 'M_Q. t b tı a S-l· 
" .. , ..... f'f . ..... " 

lzmiıt 

En son sistem tabı l9vazımına mallk, Oarbt ıyeıeıon = ~9s2 
An adolunun en mDkammal mDassesasldlr elaraf: T;;:;t Matbaall 

Her boy~~~~~~~~p basılır 1 .~R~~ No, 82-84-8~ 
R ki• · k • Her türlü hisse senetleri, etiket, tieaı1 evrak ~k, poliQe, fiş mak-

en 1 ve ren ••z buz emsalsU biJ' tekilde yapılır. 

Ucuzluk, nefaıet, ılr'at, in 
Resmi ve ticari defterler 

!izam mlea•eaenin fiandır. Ucuz, sağlam ve güzel kasa, defteri kebir yevmiye, 

cevap 11eriür 
H• talebe hemen · 'her türlü Belediye Köy de~rleri basılır. 

ı-·----, -.- Bir tecrübe ile hakikat anlaııhr 
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Har·· GOn Bu SOtOnlarda Aydın Namzetleri 
C. H. F. Aydın 

tince ilin 
idare Heye- . 150 Sene evelki hayat 

Bir Arabacı 
Köprüden clüştii 

ve öldii 
Bandırma, [ Husoat J 

Balıke~frli Yusuf ismin~ 
arabacı, Ayvanlar k6 
Balıkesire arabasile g 
hayvanlar köprü üzerinde 
müş ve Yusuf arabaaile 

Aydın, (Hususi) - Ay
dın •ehir meclisi fevkalAde 
bir toplantı yapmış ve yeni 
,ehir meclisi seçim ışının 

10 l,eşrinievelde ve bir gün
de yapılmasına karar ver
miştir. 

Şehir meclisi azAlıkları 

için ocak ve nahiyelerden 

Edildi 
17 - Müderris Hüınü et. 
damadı Salih bey. 

18 - Mühendis Hıfzı B. 
19 - Eczacı Halit B. 
20 - Daman oğla Ah· 

met bey. 
21 - Bakkal Ha.mit B. 
22 - Marangoz Ragıp ef. 
23 - Bakkal Hasan Ef. 

ye dütmüt, beyni parçal 
suretile ölmüştür. 

Arabanın düştüğü yer 
hen l 5 metre derinliktedit· . . -.. ,~ 
Maden 
Tetkikatı 
Aydınm Koçarh h~. d 

sinde kain tiuboaa köY~.ti 
ki madenler üzerinde 19P. 
kat yapmak üzere bu •1 
nanda Aydına bir JJJ. 
mütehassısları he~1eti gı 
cektir. . - ~ 

Tayinler 
Miinhal bnlnnan .A. 

sıtma mücadele mıntt 
IAböratu var şef ligine t• 
edilen Antalya Jaborat0 

Aydın C. H. F1TlıCJ1ı Bİllmı 

lıtanbulun Et meydanını takdim ederiz. 
Buraya At meydanı da derler. ~'akat 
doğrueu; Yeniçerilerin bu meydanda bir 
~t adam lesmele'rinden kinayeten; Et 

bn rosmin huensiyeti de 150 eene t'vveJki 
k1yafetle halkın o?meydanda ... atJa \naaıl ... 
dolaştığını teabit:eai şidi r.' 

şefi <lok tar .A hdurrab ff 
bey Ar<lına gelmiş ve 
zifesine başlamıştır. . 

§ Aydın vilayeti ~· 
(en memuru Tevfik bef , 
nizli fandahklar fen ın;;f _.M 
laguna naklen tayin e ';ıtf' 
ve evvelki gün Deni 

gelen liıteler O. H. F. Ay· 24 - Emin ağa z. Emin B. 
meydanıdır. Şimdi bu meydan parktır. Artık uhrevi 

dın Vilayet Heyeti tarafın- 25 - Avukat Süleyman 
dan tetkik edilmiş ve 22 8ırrı B. 
HiJ, 22 yedek olmak üzere 26 - Avukat Oımaa B. 

O zamanlar tramvay, otobüs ve saire 
olmadığı ic;in herkes ata binerdi. Esasen 

44 namzet tespit ve ilan 27 - Bacı Adalı zade 
olunmu,tur. Moetafa B. 

Fırka namzetlerinin iıim 28 - Tuhafiyeci Ali Rıza ef. 

ıeri şunlardır : 29 - Sabuncu Ahmet oe- Jandarmasında Tebeddu··ıaA t 
1 - A vokat N afis B mal efendi 
2 - Eczacı Şevket B. 30 - Manifaturacı boyacı Yapıldı 
3 - Şakir zade Ahmet B. oglu Kutata efendi 
4 - Şekerci Refik B. 3) - Tabak Ahmet efendi Maniıa, (Huıoıi) - Jan· bey birka~ ıenedenberi Ak· 
5 - Su yolcu oğlu Muı· 32 - BMim oğla Meltmet darma kumandanı Oemil B. hisarda halkın ıükftn ve hu· 

tafa B. Hilmi efendi Atyona tayhl edilm~ir. Vi· 
6 - ATukat Ahmet Ne· 38 - Eczacı Ziya bey. IAyeti.Us judaPJDa kaman• 

ıip Bey 34 - Avukat Rifat her daulıgına Şevket Tnrgut 
7 - MütekAit kaymakam 35 - Saray.köylü Mnıtara bey tayin edilmiştir. Yeni 

Sal·ı B. efendi . ..:1.. k d t J&Bu.rına oman anımız e· 
36 - Bah9aYan Hafı• Ah· lefon teeisatı ve inzibatı ted· 

met efendi 
8 - Raif Muhittin B. 
9 - Raif Feyzi B. 

10 - Ekrem Oemal B. 
11 - Diş hekimi Şevki 

Niya.zi B. 
12 - Hüdai Z. Betat B. 
13 - Tahafiyeci Ömer B. 
14 - Doktor N ef 'i B. 
14 - Mütekait mör.akip 

Höınö bey. 
16 ·- Fabrikacı Halim B. 

37 _ Bakkal Hüsnü efen- · birleriyle tanınmış değerli 
&mirJerimizdendir. Yeni va· 

dioğhı Hilmi Hüınö et. 
38 - Avukat Tayip bey 
39 - Boaoalıoğlu Ahmet 

efen<lioğlu Duan efendi 
40 - Şahinoğlu Eyap bey 
41 - Bakkal Arif efendi 
42 - Diriogln Jılu,tafa e( 

43 - Polen İbrahim ef. 
44 - Kundaraeı Hilmi B. 

sifealni tebrik eder ve mu
vaffakıyetler dileriz. 

§ Akhisar jandarma. ku 
mandanı Nadir beyin başka 
bir yere nakledilectığini te· 
eaıürle haber aldık. Nadir 

Yol faaliyeti 

Slgaralar 
Kırkag-aç ( Hususi ) -

Senelerdeberl ihmal edilip 
gidip gelmede müşkülat çe· 
kilen Kırkağaç - Akhilar 
1olunun 7eniden yepılma· 
ıına 17 ~ylt\lda meraeimle 
başlanmı,tır. l!'aaliyeti iJe 
kendisini halka sevdiren de· 
gerli amirimiz KKyma.kam 
1emı&il Foat beyfendi ba iş 
ile yakından alAkadar ol
maktadır. Yol 30 kilometre 
analugundadır. Bu yolun 
yapı iması her iki kazanın 

iktııacH ticaretlerini ziyade 

Hili Noksan Çıkıyor 
Bundan bir kaç gün evvel bir netice elde edemeden Te 

c Vur Abalıya > ad tununda 
noban n bozuk çıkaıı si&ua 
paketlerinden bahaetmlftik. 

Tiltb lnhiaar fdareal bu 
nepiyatımızı tanilı etmiı, Ye 
noban paketler hakkında na· 
ıll muamele edileceğini de bil· 
dirmiıtir. 

Karilerimizden Gü.ndilz ao~ 
katında mukim Mehmet efea
di ilminde bir ntandatm Ke· 
meraltı karakolu kUfısındald 

t6tilncüden aldıgı 7 ,S kuratluk 
paketten dört slıara aoban 
çıkmıttır. 

İnhiıar :Müdüriyetinin iza
hı Teçhile bayie müracaat 
eden Mehmet efendi, tuhaf 
muamelelere maraz kala, 
tala lnhiear İdareeine ka
dar Nvk'4ilmi' ve 9r1Mla cı. 

ıoğak muamele gürmek su· 
retile çikmıştır. 

Noksan paket, lnhi._.r İda 
reeinin terefi ile 1atmdan 
alAkadar bir mea'eledir. B .. -
müdör beyin bu hoıusta a· 
l&'cadar memurlara ihtartta 

bulanmaı11nı ricA ederiz. le.ti recek tir. 

Turk 
Çocuk gazetesi 

Çok kıymetli mabanir Ye maallimlermlzden Yaıa 
ıKemal beyia hafta.. bir çıkanlıtı ba Çocuk ıazete· 
ıiai blitlla çocaklara tavııye ederiz. · 
j Mlracaat yeri: ı.taltul • Galata Kara Maıtafa pııa 
~ddeıi Marmara baade l ·2 aamarab yazıhane. 

zur içinde bulunmasını te· 
mine 9alı,mış ve muvaffak 
ta olmuştu. Ayrılış haberi 
kendisini seven Akhiearhla-

rı müteeB&ir etmiştir. 

§ Kırka~aç .Jandal'ma. Ku· 
mandanı Yüzbaşı Abdülka.· 
di r bey ba~ka bir yere tayin 
edilmiştir. • 

l
·-;;,:::-;;:;,: ... ı 

harcı dildir. 1 
n.-ı.ıı11ı 01111111 ınu111118111111111111111111181Hıınm111n 1 
Menemende 

Jandarma Çalışıyor 

Menemen, (Hususi)- Me· 

nemen ,jandarma. kumandan· 
dan lığı iki seneden beri yü•· 
başı Sa.mi bey tarafından 

ifa edilmektedir. Sami bey 
bu az zaman içinde kasa

banın asayiş ve imarı na

ınına büyük hizmetler yap· 
mağa muvaffak olmuştar. 

Sami bey, harap jandar
ma efrat kognşonu yeniden 

denecek bir şekilde tamir et· 
miş ve :jRndarma dairesini 
40 ıenedea beri pek sıkışık 

olan hükilmet konağından 

almış ve hükumet bahçeein· 
de inşa ettirdiği yeni daire· 
ye nakletmiştir. Bundan 

başka hükumet bahçeıini, 

bahçe denecek güzel bir 

şekle sokmuştur. 

süslenmiyor, nefiı çiçeklerle 

gitmiştir. 

KOçOk ilinlar 
1111111111111111111111111111111111 HIHIHllllll l l il l l lllll l l l l l il l l l l l il l l l l l l il l l 11111111111111 

lf arantyor Kiralık Evi_. 
MUHASiP aıule vakıf, tec- GÜZEL YERDE - G~ 
rllbeli-bl;-;;baıip---ti~et- yerde, her Uirlü konforO ..u 

8 odalı 180 mumaralı il".'. 
baaelerde İf İ•temektedir. kirabkbr. Arza edealef"'. 
Arza edealer matbaamıza baamıza mlkacaat etme 
mtlracaat etmelidirler. •* • 

• GÖZTEPEDE - T 
BEKÇi Od~;. ve postacı· caddeıiae iki dakika bil 

lak gibi bir hizmet iıteniyo' •afede gayet havadar, 
· bahçeli ve her tnrlü lı 

Az bir maaıl• çalııacaktır. haiz bir ev kiralıktır. 
MaJQJdur. aaraıuacla Simaaroilu 1 

..... beye Yeya 3039 nanı•" 
Daktilo 

Daktilo ve biraz aa nıu
baeebe işlerin~ vakıf bir 
hanım iş aramaktadır. 

lzmir ı>oıtaaı gazetesine 

D. Y rumuzile müracaat. 

P.11 D.15 

Satılık 
DOLAPLIKUYU CAD~ 

SiNDE - 103 ft 10!- 1111111•· 
ralı ._iki dllkklula~üıtiiDdıkl 3 
odall ev ucuz fiatle ıalılıktır. 

Talip olanlar çaıc. liaada 

Tabir~bey kltibi Sabrİ.;_ efea· 
diye mllracaati. .. 

telefonla mOracaat. 
• * • 

Meı•rhk l»eıında I' 
aokatında 22 numarıl• 
kiralıktır. laliyenleriD 

oteline mllraca:tları ~ 
• • 

Alaybeyde Kız Mtı 
mektebi b>tlı9esi dirael ( 
40 numaralı iki katlı. • I 
gir, konforu yerinde, .9 ,j(ı 
oiim bağ ve zeytiıılilkt". 

İzmirde Hükftmet o•. 
Mr ev kiralıktır. J 
sinde Haoı Ha111n otelJ 
emlAk simsarı MehDlef. 
beye müracaat. P.~ 

Musiki Mualliıllj 

Haıtane ark.:ı• Damla Aranıyor 
IMrgama H-1kevi b~~ cık caddesi No. ( 1 ) ji 

ıun u idue etmek 
Ttitllu ve mtııkirat mevcut bandolarda çalışmış . , 

bulunan dllkkln devren •b· muıiki muallimi ieteıı';I, 
hktır. / Iıtekliler Bergama 1f•1 

Taliplerin içindeki sahibine reisliğine yazmahdırl•f· 
mtlraeaatları P · 1 O J). 

Hlzmelç.- - ibraz. edecek nam0aıl11 bit 
1 metp kadına illtıyaç 

Ev itlerini iyi ıurette idare Arza edenlerin matı,. 
edecek veıiiiiiihal varakU1mUracaatları illa olunur' 
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lr Gi;zleri kedi giizü gibiydi. - Nevar Ayşe'· lktısat Posatası 
8cı 
ştii 

er~ 
tedit· 

•dekalarıodan zekl fışkı - Şey efendim; Atıf bey 
~Yordo. Çıtı, pıtı, cana ya· beni öptü ... 
ın bir kadındı. Saniye hanım bayılacak 

k Güzel midi 1 Gerçi fPv• gibi oldu. Dudakları titre 
•ilde denilecek tarafı yok· miş, başından aşağı kaynar 

to. Fakat bu kadın a1la ıular dökülmüştü. Helecanla 
Çirkin değildi. Herhalde cinsi ıordu : 
caıibesi fazla olacaktı. - Nasıl <>ptü ' Nerede 

Saniye; muhakkak ki, bir öptü '·· 
et kadnıı idi. Kooaıını çok - Şey efendim; borada 
letiyordu. Bn sevgisi oka· öptü. Seni seviyorum dedi. 
dar fazla idi ki, kHkançlığa Mes'ele kafi idi. Demek-
d'Yanmıştı. j\_tıf; karısının ki, alçak koca&1 iki paralık 
~l&kançlıgıııdan yaka silki· bir hizmetçi ile kendisini 
tordu. aldatmıştı, İşte buna taham-

Bir bankada memur oJan mül edemiyccekti. Kadınlık 
.ı\.ııfın çehresi buruşmuş. gururu iıyan etmişti. Der-
'-çları kırlaşmıştı. Yaşı bal lıizmet9iye yol verdi. 
•ili ye yakındı. }'akai Sani· Akşam Atıf bey eve d<i· 
tenin nazarında Atıt lıa1A. niinoe kıyametler koptu. 
tençti ve halA dünyanın en Bi9are adamın hiçbir şeyden 
@tizeı erkeğiydi. haberi yoktu. Fakat bunu 
h· Saniye hanım; Atıl bey Saniye hanıma nasıl dinle-
lraz geç kaJsa ıinirlenir, tecekti. Saniye hanım : 

torgun argın eve dönen - Seni artık istemiyo-
!tırın başına beJA kesilirdi. rum alçak 
4ınan, A tıfı eliııden kap- Diye bağırdı. Atıf bey 
ltıaınıılardı, aman Atıf bir cevap verdi: 
\a•ka kadınla tanışmasıodı.. - Ben de artık senin bu 

Saniye .Atır hanım ha densiz k11kan9hklarını çe-
dtişiincelerle kendisini ha· kemiyeoeğim .• 
httan çekmişti. Dost, tanı· Ayrılalım .• 
~le, toplantı, ziyafet, dans, - Ayrılalım .• 

lo iıtemivordu Bunlardan Al9ak, namuaaz. 
!tar ta istifade etmesindi. - Sensin .• 
Atıf bey de karııını eev· - Senıin .. 

ttli.ror aegildi. Fakat onda Ve Mahkemeye gidip iki 
elbette yirmi sene evvelki taraflı hakaretten ayrıldılar. 
h,rareti bulamıyordu. Erkek •*• 
Ciıı8İnin bu · hissiui kadınlar İki sene sonra idi. Sani 
;llhyamazlardı. Onlar koca- ye hanım Karantinada Fer· 
•rından ilelebet zif11f gece· hunde hanımlara vizitaya 
'indeki harareti beklerlerdi. gitmişti. İki eski dost hara-

14aamafih Atıf beyin ma· retle konu,urlarken bir hiz· 
"~ ge~ireoek vakti de yok· met9i kab~e tepıiıini uzattı. 
tıı • b. s . • Esasen hay11iyet11z ır anıye hanım baı:ını kal-
1?\ek değildi, rezaletlerden dırdı. Sapaarı oldu. Tepsiye 
Ç4)k çekinirdi. Oiddi bir me· uz,ttığt sağ eli havada kal· 
~tır olan Atıf; vazifesine dı. Bo kadın; eski kocasının 
~tıntazaman gider, vazife· metresi Ayıe idi. 
4e · F ~ n ~ıkar çıkmaz da evıne erhunde hanım hayrl'tle 

0••rak huzurunu yuvasın· sordu: 

:' "rardı İşte Saniye ha· 
ırn bu h

0

uzuru bozuyordu. 
tve yeni bir hizmet9i al· 

~ışı.ardı. Bu bi~metçiye 
rkın denilemezdı. Yaşı 

:tıııu geçmişti. lki 9oca~ 
tı,,ı . d. 

ı ı. 

- Bir,ey mi oldun gü
zelim!, 

O zaman Saniye hanım 
ooştn. Ağladı, anlattı. An· 
]attı ağladı. 

• ~ ,,. tazın boğocu sıoakları 
ıo İ t halkını bitap bırakmıştı. 

ral•~ ~~ıt işindeydi.Saniye:hanım da, 

Ve bütiin olanı, biteni 
hik&yeden sonra kendisini 
hayretler içinde dinliyen 
hizmetçi kadına aordu: 

n'~ 
seg~ft' 
}J, ' 9 
. ıl' 

gı 

•ırııetçi de yatmı,lardı. 
~ Saat ü9e dogro hizmet9i 
b '11rtı. Garip bir telAş içinde 
~ 'nınıını ara 11. Hanım da 

e1:11 uyanmıştı. 
~ - Hanımefendi, ..dedi. Si
..., birşey söyliyecektim. 

- Öyle değil mi Ayşe t 
Kocam seni C>pmedi mi idit. 

- Evot hanımefendi ! . O 
gün rüyamda öyle yapmıştı. 

Saniye hanım düştü, ba
yıldı. 

Dış Ticaret Muvazenemiz 10 Senelik 
Basardığı Bir iştir 

Cumhuriyetin 

G iizel Türkiyeınizin dış ticaret muYaze· 
nesi uzan zamanlardan beri bozuktu. Al
dığımız yabancı mal, sattığımız yerJi mal· 
dan pek çoktu. Bu bozuk gidiş, her geçen 
sene ile bir derece daha. bozuluyordu. 

Oümlınrİ) et iılaremiz, milJi '.\"arlığımızı 

b ile korkudan bu gidi~i diizeltmek, eski 
devirlerin bu ki>tii mirasını üzerimizden 
kaldırmak istedi vo, .. bugün dışarı gön
clerdigiıuiz ye rli malı, içeri aldığımız ya
bancı mallardan çoktur. Elde edilen bu 
p.ı.rlak vaziyot, kurnJan sanayiimizle dai 
miloşmektedir. 

Az zaman sonra, giimrlik kayıtları kal· 
dırıldıgı halde bile memleketimize yaban· 
cı mal girınmıi nıiimkün olmıyacaktır. 

Çünkü cümhnriyet idaresinin sanayileşme 
planı memleketin en büyük ihtiyaçlarını 

temin etıni~ olacaktır. 

Fi atları Yükseliyor 
Piyasa Çok Sailamdır. Dış Piyasalar 

Tüccarımızdan Teklif istiyor 

istihsal Merkezlerinde Yumurtaların Tasnif Muamelesi 
Yunıurtn. piyasRsası sağ· geçmiyecek bu sayede bu Berlin Türk Ticaret Oda· 

lam vo f iatlar da yük~eJme· yumurtalarımız" i~tek de· sı diyor ki: 
ğe başlamıştır. vam edecektir. • .Memleketimizden çok 

Almanyadaki Türk Tica miktarda yomarta celbine 
Bn yiikseskliğin başlıca k1:. t ld h Id ret odasının tetkikatına göre, im i\n mevcu o agu a e 

se',ebi ikidir: Almanyada Türkiyemiz yn - tacirlerimiz .,kgeriyetle bu 
1 - Şark VilAyetlerimiz- murtalarına fazla bir all\ks fırsattan istifade edememek· 

de havalar birdenbire soğu· vardır. Ve ı>iyasa hem !'ağ· tedirıer. Şöyltt ki; kendile· 
muştur. lam hem de ylikıelmeğe rine vaki olan bir9ok ta· 

2 - Dış piyasalarda yu- meyyaldir. lepleri hatta cevapsız bırak· 
murtalarımıza. istek ve rağ- Almanyada. ~i.irkiye ya- maktadırlar. Alman alıcı· 
bet çoktur. murtalarının büyük sandığı ları bugünlerde fiata pek 

Fiatlar bu hafta yiiksele sif Triyeste 65, sif Berlin bakmamakta ve bor,eyden 
cektir. Maamaf'ih bn yük· 80 marka teklif olunmak· evel teklif beklemektedir· 
sekligin, dış piyasalar fiatını tadır. ler. > 

Geçen Ay 
Istanbuldan Ilıraç Edi

Jen ~IahsuUeriıniz 
İstanbul limanından ağus

tos ayı içinde 3000 ton 
buğday, 18 ton afyon, 294:7 
ton biralık arpa, 1016 ton 
tiftik, 1242 ton yapak ihra9 
edilmi,tir. 

Geçen senenin ayni ayın
da 101 ton buğaay, 10 ton 
afyon, 502 ton biralık arpa, 
755 buçuk ton tiftik ve 1013 
ton yapı&k ihraç edilmişti. 
Buğday ihracatımızın mü-

him bir kısmı Yunan ada· 
Iarına ve FJistine "'apılmış· 
tır. Arpalarımız da Liver
pol ve Anvers' te satılmıştır. 

Ya1Jaiı 
Piyasası Yükseliyor 

Tiirk Ofisin yaptığı tet· 
kikata göre, iç yapağı piya· 
samız, dış yapagı piyasasına 

göre yiizde 30 daha yüksek· 
tir. Bu yüksekliğin sebebi 
de Almanya 'e Rnsyanın 

son günlerde piyasamızdan 
100,000 kilo yapağı almış 

olmasıdır. 

Yapağı stoku pekaz kal · 
mııştır. ' 

Ağu~tos cihan piyasası 
Ağustos ayı içinde yapağı 

üzerine Avrupa piyasaların· 
da muamele az olmu~tur. 

.Almanyada bu azlığın se· 
babi, mubayeatın ltükftmet 
tarafın - eun'l Alman ya· 
pagılarına revaç vermek i9in 
• tahdit edilmiş olmasıdır. 

01'3~ 
te1İ11 p 
et )1 Para siz iş ilanları 

2 17 1 
;J))i l111ir Postasının Bu Y eniliii Okuyucuların Çok işine Y arıyacaktır - Tafsilitı Okuyunuz 

İzınir Postası, kıymetli okuyucularına Öir hiz-ı 2 - Ev, dlikkin, araa ve bağ bahçe ıatmak veya almakıl4um.•a, beher defası için. 2 kuruş damga pulu gönderilecektir. 

bllıııd' 14~ti mahsusa olmak üzere pir istiyenlerin Te~okkür, zayi, evlenme, ölüm, doğum, nişan-
'/, ILANL 3 - Otomobil, kamyon, velespit, kayık, ıaaclal, motör, canına gibi ilanlar ~imdiki halde resmi ilanlar 

ii ~' •.. PARASIZ AR d~kiş ve foto~raf makineleri, radyo, e~ eşyası.. gramofon, Liruitet ~irketi tarafından kabul edilınektedir. 5 
Ş I,' oılltllnu kıtap ve mobılye almak veya ıatmak ııtiyenlerın ..,. . . . . .. "' 
eııi. ti açmı~tır. 4 - Aıçı, ev hizmetçisi olmak veya almak iıtlyealeria, Ay sonra mukavelemızın hıtamında bu gıbı ılan-
.:'.~: . Gündelik hayat ihtiyaçlarından olan 5 - Mürebbiye, muallim, musiki ve mim mualllml ve ları da meccanen neşredebileceğimizi ~imdiden 

1 I~ . . . . . •aire iıtiyenlerle bu iıleri yapmak iıtiyenlerin bildiririz. 
p. ~ Y) hızmetçı müşten bulmak ıçın karıle- 6 - Usta, marangoz, ~ahçlv~n, ya~ıcı, boyaca iıtiyenleri~ M-u""racaat m-ahallı" . lzm"r 
bif ~ ~t:r:ı. •. • . 7 - Çırak, kalfa veıaıre ishyenlerın, .. · 1 
,':J l ız bu sutundan çok ıstıfade edecek- s - v •zıbaneıerde muhasebecilik vey• muhaıiblik veıair servisi Posta kutusu 238 

b•' ~tdir : memur iıtlyenlerin 

Postası ilanat 
YahtJt Tele-

1 ,, arayanların gönderecekleri ilanları meccanen aeırede- fon 3952 
llr · I ...._ Ev, d&kkln klra7• veraaek ••)'a kiralamak iıtıyen- ceği~. Veyrı dogrudan doğruya ikiden dlirde kadar Ga%ibulvarındtı 

'ri, Bu il<ln.l«r 3 - 4 satın gefmiyecek ve yalnı~ kCJf defa n~ıri Ticareı Maıbaan fe1'1sjlf(Je /Ptir PtHıo•f iJGrelfaıaeai 
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il Malt ve Ticari Haberler • 
24 Eylftl 934 Pazarteşi giiniiyapılan üzi.im~ve incir satı~larının alıcı ve satıcılarını gösteren liste Kambiyo 

Çuval Fi~ Z ~a~ı Alıcı 1 232 Muhtelif 5,50-~DCİ:. biratlerlor M.firma ~ 
Nevvorkta 
pamuk 
22 • 9 - 934 TelgrJ Ingiliz liraıı 618,02- 621,20 

20 Muhtelü 18 Mene.Hıfzı M. ıirma 126 « 5,50-6 R. ~,ranko « F. Frangı 8, il - 8,12 Teşrinievvel teslimi 

11 « 17-17,50 Portakal z. Süleyma. 347 « 5-11 Alazraki Namına Mark 50 - 51 
84 Dinar 14-14,50 Bağcılar B. « 32 « 5,50-6, 7 ö K. İs1am M. firma Flori°;. 85,07- 85,17 

12 senı 62 penstir. 

Liverpolda 
Pamuk 10 Muhtelif 14,25-15 Vahdettin Çaınbel~l.Ali 23 « 6,50-12 Bilal z. Ali B.Fratiko Dolar 123 - 124 

39 « 15,5-16, 75 ııe~:ıt }). Arditi 48 « 5-10 B. Sulıami « Liret J0,31 - 10,33 

6 Kasaba l 7 ,50 Ah~lafya L. Recyo 72 « 5, 75-6,50 İ. Şinasi M. firına laviçre frangı 41 ,00- 41,05 

23 Muhtelif 15 Ra. Kohen Cevahirci z. 780 « 5-13 Poliço ve Sabah « Belçika frangı 5,35- 5,37 

22 - 9 - 934 Tetgral 
Teşrinievvel teslimi maUttl 
beher libresi 6 pena 82 
timdir. 1 l 98 6-7,75 A t t 

"Lı • Kuron çekoa. 5,05 - 5,15 
14 « 17-18 H.Hüsnü Sülerma. · « • zze ~esc;ı z. 
21 (( 17·18 Mazhar ş. Rıza 261 « 6-12,50 « A. Malamo ~ili 
12 « 14,75 n . .Ahmet L. l{ecyo 6 Süzıne 11 'rarika bira. M. J. T. = 

Olll 

Akşehirbankası 11 « 16,25-18 Müftü z. ş. Rıza 1319 Muhtelif 5-10,10 .A.. R. Barki Jiro 
8 Kasaba 15,50 Abolafya Y. Konyo 62 Elleme 7,05 Yalıya Kerim Alazraki 

14 Muhtelif 16,75-17 M. Nuri Si.ileyınano. 115 Paçal 5,50 Tarik bira. Cevahirci Z 
3 « 16,50 Nişli zade ş. l{ıza 2461 Muhtelif 5-11 Balcızade Ş. Remzi 

21 « 11,50 It. Kolıen Cevahirci z. 162 Si.izme 11,50-13 « Mu. ~,irma 
34: Alaşehir 16,25 H. Hüsnü Süleymano. 347 Elleme 6,75-7 Ali Nazmi ş. Remzi 

9 Muhtelif 16-16,25 Portakal z. c< ------------------
26 « 15-25 Sebze koo.· Trifonidis Kum darı 40 
33 

17 
5 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

14-50 « (( 
4,87 ,5 
5,25 

16-16,50 Mazhar ş. Rısa 8 
16-18,50 R. l{olıeıı « 46 
16,50, 16, 7 5Monemenli Hıfzı « 44: 5,25 

16,50 Nişli z. K. B. Rec~'o 50 4,75 

Miiftü zade Alberti 
Y. Karasu Paji 

)) )) 

Eıniıı Nusrat )) 

Portokal za<le Alberti 
24 Eylftl Pazartesi gi.iııkü zahire satışları 

21 
12 
24 

4,75 
4,87 ,5 Ziraat B. )) 

40 
22 

14 
50 
50 

150 

1 

37 

6 
25 
25 

3 
23 

Buiday 
Beytullah 4,75 

4,40 
Karaoğlan 

Ahmet Muhtar 

Arua 
İnki~af 

K. Sabri 100 

3,37,5 
3,37,5 )) 

Topçu oğlu 
)) 

3,37 ,5 )) )) 
3,41, 7 ö Haliıu ve Cevdet Paji 

Börülce 
6 Akhisar tütüneiiler Pontreınoli 

Kabuklu Badem 
10 M. Arditi Kadıoğlu 

2 
3 

86 
H4 

50 
16 

Pamuk 16 

Zihneli Sait Kırkağaçlı Kazım 1~ .Ahmet Muhtar Sark sanayi 

4,75 Müftü zade )) 

Bakla 
4,50 .Artür Lafou A. Muhtar 
4,50 He~ikçi zade Kara Bi.iher 
4,50 (( (( Pontrenıoli .. 

Kendir tohumu 
4,50 Y. Karasu 
4, 7 5 Emin N usrat 
4, 75 )) 
4,50 Kohenka 

6,25 
6,25 
6,25 

Nohut 
Yağcı zade 

(( (( 

(( (( 

Estua 
Paji 

)) 

)) 

Eınin Rasim 
İsmail 
Galimidis 

32 
38 
38 cc Paınuk Mensucat~~~~~~~~~~~~!'!~~~~~~ 

Susam 
9 Akhisar tütiinciilero 
9,25 Emin Nusret 

Artür Lafon 
Mehmet Necati 

Bu vünnkü satışların hulasası 
10 uncu sahifemizdedir 

AKICI· EFE 

Sermayesi: 1,0000,00 Türk Lirası 

ZMIR ŞUBESi 
lkiaci kordonda Boraa Civarında Kendi Biaaııacla 

Telefon: 2363 
Her türlü Banka Muamelatı ve Emtea 

Kumüsyonculuğu .. 

::Müsait şeraitle mevduat kabul edi · 
:: Hububat, ÜzOm, lncir, _Pamuk, Yapak, Zeytiny•11 
~ Afyon ve ıair emtia kumtısyoaculuiu yapılır. Mallarıll 
~ vnruduada ıahiplerine en •. müsait ıeraitle avao• 

verilir P. 586 
~ ............................ .,,. 

Zeytin yağı f abrikalarınıll 
nazarı dikkatine: 
Ticarethanemizde yerli mamulitıadan her boyda A 

mallarından daha dayanıklı &rnlmnı ot yağ torbalı 
mevcuttur. fiyatlarımız ini torbalardan daha ucu:ı:dur. 
edenler alimuaeıiai ticarethanemizde gi>rebilirler ıatıt 
itinde teıhilat gaıterllir. 

o 
D 
.A. 
L 
A. 
R 
D 
A 

Jımirde Keten çarıı No. 2 Karaoilan zadeler 
Ticaretbaneıi P. 

I Z M 1 R 

Ankara Palas 
SA 8 1 K 

ASKERı OTELi 

s 
o 
11 
:K 

s 
tJ 

l~mire Gideceklere O 
Siıe en temiz ea kibar en ltlkı -ve her Fl 

tirlfl Konforu havi B 
S BU OTEL t :El 
1 Tavıiye ederiz Tam merker.i vaziyettedir. y 

C Orada umduğunuz ralaah balabilirainiz. .A. 
A fiatlar em1aline niıbetle çok ucuzdur. 
K lzmir K"meralb hük4met konağı karıııında N 

Telefon No. 3438 P. 668 l 

IKTI 
bu mühim eseri Ticaret matbaasından kitap 

halinde tedarik edebilirslnlz 
6SO ·SAHIFEDIR 

Fiatı 100 Kuruştur 
• 

Forma tonlayıu ta ciltletmek isti yenler bize formaları 

den hafif bir cilt yauarız, 

tiyle tedarik ediniz. 

Ki ta ular ciltlidir. Kitap 

gönderirlerse ıs kuruıa 

mevcudu nek azdır. v 
Telefon·: 3952 
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lnttB POATABI -
Umumi Harbın Esrarı Mahsul Vaz'iyeli ·-·.-· 

Nihayet 
Satıldı 

ZiraatBaşmüdürlüğüVekiilet~ - Baııa,rp~ ~/:c~ salıijede -

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiPW•ımwıııı No. 4 llMMIUınuııwı ... Bir Ranor Gönderdi milyon taz'Dinat ta dahil bu· 

b • AJ h • •d A J ,.. · lunmaktadır. 
Q &rJD manyaya &rp Jptl 81 eV&Zlml M•ntaka Ziraat mDdBrl6ğü. 2~4814 k~lo fasulya, 46~ Tediyat şu suretle ifa edi-

t ld • • f ı• • b' d lzmir vJJiyetiain 933 - 934 kdo mercımek, 681220 kılo lecektir: 
1 iti IÇID r&DllZ meC iSi me US8Dlft 8 mahsul aenesi kat'i zeriyat b6yrlilce, 2618 ton burç~k, iki ıiUüs e,ya olarak ve 

b • f t k tu hasılatı hakkında bir rapor 6438 ton patateı, 2500 kılo mütebaki yarısı pnin ve di· 
lr lr 1D8 OPmUŞ hazırlayarak Ziraat Vekiletiae yaı pan~ar, 4110 ton pamuk. ğer yarısı senelik taksitlerle 

t-.._ • • • • • • göadermiıtir. Raporda bildiri· 293800\ufo anason,2030000 kilo üç senede ödeıı01ek ilzere 
''lllıada, umumi harp n· aayi erbabı için •mmı teılilıat" bir speküliıyon yapıhuasın• len malısul vaz'iyetini bullıa kenevir, 3,069,900 kilo sovan, nakteo ililAfa nazaran büUin 

da ibtlyar Klemanıonun mefhumu meçbaJdUr! meydan vermiştir. Bu sebeple ediyoruz: 223 000 kilo sarmısak, 1,749 Sovyet memurlarına itilafın · 
ldlllji zamaa.ında, ayni Iıte, umumi harp, bu efen· Fransız milleti pek çok mil· Mahsul senesi zarfında bin d6rtyllz kilo ıusamistilısal imzasından itibJren alh ay 
' iki b6ytk -.e m6bim lilerin ıa~ea.in,de beı ıene yarlar tediyesine mtcbur kal· 46372 ton buğday, 49472 ton edilmiıtir. . . zarfında yol verilecek ve yu-

lla hiyanet divl11 garül- devam etmıthr. mıtbr. ( Çok ili.. çok ili.. arpa, 2775 ton yuİaf, 4688 M~bsul vazıy~t~ geçen sen~ - kancla yazılı 39 milyon tax· 
r. Peklli.. Franıa ıibi parla- ıesleri ) demiştir. ton çavdar, 1676 ton kumdarı, ye . nııpetle iyıdı · Mnıtabııl mbıat üç sene zufılıda tediye 

lrdan bfriıl mabut Bolo manter ve demokrat bir mem· M. Lüi Giıar ve bu komi· 594 ton pirinç, 2337 ton ak· kendi ihtiyacı olan maddelere edilecektir. 
divlsıdır. Aılı ve neıh lekette, mlUt ~m6dafaa mef tenin lıiları tevkif edilmedi· darı, 60 ton kuıyemi, 5739 rağbet etmekte; bu su•etle - - • •·---

eli ve tam bir serıDzeıt bamlarıaı bile ayaklar altı a ler mi?. tolJ mısır, 8894 ton bakla, 270 köy iktisadiyabna hizmet et· Trakya valileri 
ı olan ve aesebeple paıa alanlar hakkında biç bir kim M. Berth devam ederek: ton bezelye, 4236 ton nohut, mektedir. 
diii pek malüm olmiyan se itiraz ıeıi yllkaeltaıedi mi?. iddia ediyorum ki komite, JDa . . .. • Toplautılarına davanı 

'~•m, Almanyadan elde Di.alenmemek ıartile Fransız denlerimiıi işletmeğe yarıya- Sırp Hiikümdarının Sofya z1yaretı ınnnasebetıle otınektOilhler 
pek mühinı bir para meb'usan mecllıinde fırtına cak büyük mad~n izabe farın· N N Etlirrıo 24 (A .A)- 'l'rakya 

~ ~ BULGAR BAŞVEKİLİ İ valileri 1oplauh}arına ~e\·am 
··~--··H·~~·· """~··°'~''°'°""'~~·1.rırr-··· BEYAN ATJ etınek ted i r lor. R u gü ıı lerde 

k<>ylero ılit bıı zt lıususatın 
Sofya 25 (.AA) - BaFekil ve kültür sahasında lıirbirle· müzl)kernsindt>n ıwrıra iktiırn· 

l\L Gergiyef Bnlgar telgraf rine yardımda bulunmaları l'e di rapor h ·ı:1.ırlnumı~tır. Y:Hın 

Ajıtmnnın bir muharririno Yu bu suretlo nıunwi sulha lıa ayni rap.n· iiz rinde tekr:\l' 
go8lav,ra kral ve kraliçeRinin diın olmaları wiimkiiıı ve Ja. çalı~ılacak V"e ııet icolc ıı<l iı ile· 
yakındi\ ~of'yaya yapacakları :1.un ol<lnğunu boyan etmiştir. cektir. 
ziyaret hakkında .. hoyıuıatta M. Gtırgiyet' alıjren bu yol •8--h------1-=-~...-
bul anar~k bu ay ıçınde Bal· da elde edilmi~ olau terakki · 8 Ç8V80 8f8 
gar pavıtalıtına gelecek olan l . B 1 l 1 \ r 1 J S J A ! 

~ erın il crar ar 1\ ugos av ar e am 
komşu lıiikiimdarlarırı bütiiu 0 

• • • 
. . . .. k araunda pek ziyade ;;iir'atle 

Rulgarı8tan tarafından trn~·u · . . .. b l Ege ba\•zası balıçavaularının 
hir meserret ve sevgi irisleri y~ııı bır takıuı wunase et.~r yüzünü güldüren 9e yalnız bu 
ile karşılanacağını ıciyl<'miş- teoR~füı etmekte oldugunn gos· havzanm değil fakat gayreti 
tir. termekte bıılurıdu~nou vo bu ve fedakirlığ,le Tüıkiyenio 

Bulgu Başvekili, iki kom ıniioasehtıtlerin a'elaı.le iyi en fenni en in1tnıhr tohum 
~n millette mevout ulan kan komşnluk ıniinıuıebotl~riııd~.n ~ağızas.ı ola~ l~ınirde Hüse· 
rahılalarından b11hsetıtikteu iharet olmayıp kanl~~lık uın- yıD A9ıu beyın Mer•m,. mı· 
sonra bo iki milletin tam bir nasebetleri olduğuıı n Mi;~·~e· ğazaaıa·ıı meY1imlik partiler 
nzla~ma lılllinde ya,amaları uıişti r. ve bu meyanda b r çok yeni 

lef ,ıf ~~ . 
1 

l . . 'k .ilotJer de g•l•iıtir .. 
• .,, levazımı ı:careıi reza et erını ;cı~ ı ederı Amerika dyanının husu_i /;omisyonu içtima halinde Bu·· ı ce Konıı·syoııu MaUat1D\ 1ıtevtlmlero taksim 

:..-.-..... "-de Parisin en b&yük ko;:>cnuştur. luı lc:.isine mani olmuıtur. ~tmek suretile her zaman 
tleriadeb L' Journal ga· Fr .. nıız m· clisinia 1919 se· Ve yine iddia ediyorum ki mıiau11nda taze .maJ bulun· 

s 
v 
o 
FJ 
B 
FJ 
t' 
.A. 
N 
ı 

•i geuç sahibinden ıa· nesi 24 Kinunevel celsesinde çelik logilterede evveli 30 Talı· komı·syon raporunu d.uraa ve PICvtiıxıi ırçıuiş D)al 
'1111 y ı tahL'kat - k derhal imha etmeği usul e.di· a.. : lfb. apı an aı - muza ere mevzuu olan bu franga, bifihara 40 franga 
~o pııa idam• mabk6m mes'eleden bir az laahı satılırken Fran11ada 200 fıan- tetkik etti nen Avni bey ancak bu dürüst 

1fti! Ml b'us M Bertlae müzake- ga 1atılmııhr. • hareketilediıki Ege bavzjlsı 
teza, bu adamın ıiıakkı r..eye haflanırken: M ş 1 n__ V bO Cenevre 25 ( A.A ) - Büt· Disbet dair sinde tesviyesi bahçavanlarının sarsılmaz iti 

.,,... · ar Da"nar: - e. · d "ld k l • · d 1 1 1 .. k t d k . ._,,akü aarba ıanuaa ka· - B61ü', demir ocakları küınet bunlardan haberaar çe komisyonu le avu e a · ıçın ev et ere muza era a ma ıoı azeo111ııttır. 
.. tvam ettirmemek ~İll komitesin~, aaumi harbe değil miydi? mıı cemiyeti ~kvam hah· Iİ·Iİtm•k üz e Yisi nlihiy-t Bilm~ye~re chğ~I i fakat 
lf idi. tekUdü• eden Mnelerde çe- M. Bartu: - J ddia ediyo- hüdatı tali koauıyon~n~n ra"' lerle teçhiz edilmesi iltizam milıterılerını bu yeoı mall~r· 
•t 1·1r· · di .. a. ... i- lı'k demı- .~ .. ._ .J __ • k' b k •t ki d poruou tetkik etmııtır. Bu _, '-t d U 1 La dan haberdu etmek maksadıle mcı ... .., .,..- , ,... ve ~•me uemu rum ı u omı e er aın an . . . vıunma11. a 11. ıun m ••• · k f ' . . .• 
ile .Al uvaya mli· i.tibaalihaı k Alm b t h d Al raporda önilmüıdeln s ne ıçh- b . k t;y ıyetı aayıılar.ıle dan eyler. 

at , , aaca •• azı arı arp esaa11n a • k 1 bd t k.o • şalardan sonra u praıe a· H' .. h 
•iktarda Cyamad fabritralan lehine biJiltinm atanlara harp mevaddı iptida- ma edece o anma u mı b 

1 1 
ısuortü "MerND,, lo u..m 

t.rbnr sattıjı için •i· tahdit etmftle milleti tehlikeli iyesi t~darik ve teslim etmiş· tenin geri• kalmıı teahhbdatııı u o un muştur. ı.•i•zt11 T elefoıı "3478" 

barp uzuru~a ~· bir vaziyete •tlllflrcl6ğlin& id- Jer •e lbu çirkin hidiseyi öıt N ull h 11.11 H d P. 726 

.-Oyllk ve aeagın ~ .. , dia eliyorum. bas etmek için adliyeyej de ur a ,111. en erson ~. l k 1 k 
•ıa 11.adaı idi. Fakat bu * Vıne iliia -ediyorum ki nufuı yapmıılanhr. { Bazı ha- E t B Miintehiplerinc Rfiyle- guıe a ma 

divaaı, Klemauo ba komite bnis '4>fr menfaat reketler ) sa ey r.... t l·t ledi J·i ıs· ı· ' A 
•iaia talebi herine için düım•n d&klmbanelerUe Bu çirkin nufuzun izlerini Moskovadan haı·eketelti < !gı un u" ,a ' " ıyeD ert'r••• 

\t e-ticelenmiftİ. Qliald itillflar a1rtederek.Frnıa he- divanı ili dosyalarında bala- M ko a 25 (A.A) _ No- Load ·a, 25 ( AA ) - M. ~ıeçecileıde 3 katlı yeni 
.. Ccar, h1rbin kat'i netice .rine Almanların te(evvukunu bHY.aini.ı . il obı -r v t' b le S~fa bey. :Henclet1on müate~iplorhıe .tli m..Maki :MU.ik kadın berber 
"te k t . t-ı.ı..ı ru a ı:.sa ey . b .. . ı.1 .. b' B c. . S k _ ... r..ı Ye adar devamını c• temın e -·•" r. Ve bntnn kat'iyetle iddia dtln ~eningr..ttaa hareket et :ta en ıoylemıt 0111ugu ., artmselüo ıt ı ol.19'Me 

'- ~•lııınıı addedilmiıtil • • .. Ve .ı~de'tle iddia echı:nn ediyorum ki bu komitenin ba .. mittir. istasyonda Tilrkiyt nutukta demiıtir ki : ... aff~kı,et~i dipfoa»alı JP1' · 
, •rara Klemanıo kabı· lu bu komate harp aenelerın- IQıda , babaıı halen Berlinde ba,-k elçiıi Va•ıf lteyl~ Türk - Silahlan barakma kon· Mk ~" •aa ~tki~ olmık~n 

1•1ebine hayret etme· de ~e ayal ıeal ıi1aıetl takip bnyiik saaayi erltabıadan 4bu· ıanari ıb<ıyeti aziıı hariciy~ feransının istikbali me•~" ~· mQıtaıt bar foto ve 
~61biltln değildir. Fant et~"'· memlekett'9 "lllevaddı funan ve :Almall uasurundan komieerliti Şark itleıi ~J.ı.d bahıoldağuau v~ ui.?dfer !e-- f'_,.ap olutuaa medyundu,r. 
~ elci cihanın en zeag'in ip1itla11e •e maden stokları b" •• b 1 kt 'd' hlli d•iıeıi aihltk& M. Kiler, . . . b . t 1 · f ıil~ bey ber çebLeye y.a· 
- kuvvetli tlccarları olan tesiıine mallİ olmaı, bu se- .a.. " 1

111 
ukunt ':a! a 

1 1 
ve Türkatorol tllrüalil müdürü M. dmıyeho nt b1~kıcrıye e 0 an bay ,_,_. :&ıvaleti İDlibapta bunun 

ti . uu unmı a"'" d'.. t bulg.. asının c . ıı eye maruz u· ~·•laayii •ey• bliyllk sa- beple de ma e• 'J'IYH•lırında V b b . ki b' Zolotaret ve ııer zeva 
1 

d .. .1.. t i ti Mu için eş•iı bir ~evke maliktir,/' 
~ , . .. e a er venyorum . ı.ı nuyorlardı. un. ugunu ı:ave e m ş r.N • Daima genç ve güıel kal: 
~ mek-'ep muallhnlerlne ıfanat accnta11 "asıtaııle .ve •• ~ d dt maıteyh netıce olarak, duoya m.ak iJtif.ıPlH tuvale..tlerirıı 

'
1 

tnatbaaba sllkfita &ide edilmek olenlerın a e 1 aın büyük bir sür'atle harp~ Sıtkı beye yıptırmahdır. 
mOJde için çok mühim paralar dağı- 246 kişi teslıit edHmiştir doğru ıtıürü\alepmekte olduiu P. 718 

y A VHZ V }} .MEKTEPLIDE tılmıtl•r. Bu acentanın ismini Londra 25 (A.A) _ Ateti herk~ıç.e. kabul cdil~it .bir K·twemleı·'de 

k•ta 1 de verebilirim. b6ıbtltüa boimak için Vrw ıkeyfı1e.ltır. F.ak•t ihıut ~Jle ilk mekteo 1 D arı - Devam edecek ltam maden ocağının lonlarJa •im ki, barpteo heoüz \llilk-t• adı lıamaDll 
y tart bilgisi .dabil almak Bzere tarih llitavları, bittin kum ve çimento ı.ıe • ıım~ı~ı btaluauyoruz 9e .böyle Ü fe · Memleketin ~n temiz, eD t, ~ktep kitaplarımız rlmııtir. Bu kitaplarla lzmir Zayi kapablaıaıı .artık ~ıtm~ı gıb~- laketin önüae g~mek buau· iyi hamamuhr. 
'la61bakatında toptan ıatıı a..kkı milahaııreD klUOptıa 1933 . 8 k dif. Ôlenlerıo kavıyeb teıpd d geç kaJmıı deiiliz. Hertürlü tertibata mü-

l i . . . aeneaı uca orta me edilmeğe baıtanmıı ve kayıp· ••n a 
~"~ 1

1
• vertılmıth· 1 ak iatiyaeaıterin mlleHeıea ize tebiain birinci •ıatfıadan al- lann ismi ilin olana:aştur. Teslibatın vasi mikyaata arh· kemmeldir . .Nezafet ve ta 

~p arıaı amam a m ld .. 'k • ı.a. h~ıı 'b lh ı"çı'n L. b t' d . yet c I mıı o agam taati name.mı Yangın yerinde oca1K•D a rılmaıı cı n su u o ar~ ır.e ıon erece Na 
İ{t arı. lt , 1'1ıokepli kütiiphanesi kaybettim. Bu lcerre y:eniıiai gazlar fııkırdığı iç;n ttitlin iç· tehlike teıkil etmektedir. lunur. Fiatlarınnz mute 
. eınera lll<lı alacağımdan eakilliDİn hlkmil mek yaaakt11. Meydana çıkan ı·~ .. " , ildir. 

lkınci beyler 'Sokağında 100 'ılHtmarcla yo1dqr, ce1etlerle -beraber 611lerni 1 "~~ ~usun~. • Kadınlar kısmı, ••Mhtau 
~ Yavuz kiitit]) hanesi Manisalı 215 Reğıp aayı11 264 olarak kat'i surette! Dılını <lcgı,tır. al&şama kad..- ·~ıktır. 13 
~ 4071 P. 733 teıplt e4ilmlfti,, •=•amll'Ni91i&--191:li1---• 
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Parlamentolar 

lunduğu tebJikeledren kur· büyük bir kısmını kana boğan Dünya buhranının doğurdu · 
tarmağa bidim olacaktır. muazzzam hailden sonra mik· ğu zaruretler devletleri infi· Izmir - Karşıyaka· Çiyli banlyö trenleri seyrüsefer cetveli 

~.1illetler camiasının men- tarı pek fazlalaıan bukongre· ratJarını müncer olan himaye İstasyonlar il (1) 13 15 17 19 21 23 25 27 
faatlarını sulh yolu ile ko ler bu konfeanslar insaniyetin tedbirleri almıya mecbur et T. 14 54 ÇY 64 Ç.Y 
rumak emeli ıi zin bu içtima· hakiki bir arzusuna tekabül mittir. Fakat infirat halinde İzmir 5 25 6 06 7 45 9 35 12 00 15 00 17 00 
ınızın bariz ve iftihara değer etmektedir. Bu da eskisinden kalan her milletin kalbinde ve Hilal 5 29 6 02 7 49 9 39 12 04 15 04 17 04 
vasfıdır. Hiç bir millet bayati daha fazla tahripkar olarak fikrine de baıka bir hiı doğ H.Pıoar 5 33 6 13 7 53 9 43 13 08 15 08 17 08 
menfaatlarını ihlil edecek yeni bir harple değil fakat mak ve büyümektedir. Bu hiı 17 10 
herhangi bir tecavüzü sulhan bütün davaları hususi mena daima umumi bir ittthatla bil· Mersinli 5 36 6 16 7 57 9 46 12 lt 15 il t 7 13 
menetmek çareleri varken fiin bir araya gelmesir.den tün insaniyetin sulhu içinde Salh.ane 5 39 6 19 8 Ol 9 49 12 14 15 14 17 16 
harbe girmek istemez Bu müteşekkil umumi menfaat nihayet birleşmesi büyük eme Bayraklı ö 42 6 22 8 05 9 52 12 17 15 17 17 19 
yükıek emel milletlerin müı çerçevesi dahilinde halledecek linin tahakkukuna kadar b6 · Toran 6 25 8 09 9 55 16 20 
terek gayesidir. devamlı bir sulhla işlerine bir tün komıu milletler arasında T.I~ T.120 2T.l 108 

Hanımlar, Efendiler ! intizam ve beynelmilel müna· itilafa mukabil anlaşma ve 5 45 6 28 8 13 9 57 12 20 
Liyik ve Demokratik Tür- ıebetlerine bir ahenk verebil · teıriki mesaide ol ..! uğu fikridir. Alayheyi 5 50 6 33 8 18 10 02 12 25 

kiye cumhuriyetinin siyasi um· mek arzusudur. Büyük eserler memleketi Karşıyaka 5 52 6 35 8 20 10 04 12 27 
desi yurtta sulh, cihanda Çok baıit düşünen bir fi- olan Gazi'nin teceddüt etmiı 
ıulhtur. Bu hususta Türkiye · kirlein saniyetin anlaıma ihti· yeni Türkiyesi bu ülküy& ga· 
nin beslediği hilınü niyetinin yacının birer tezahürü olao yet tabii olarak anlamakla ve Bostanlı 
delilleri meydandadır. bu mütemadi içtimalar bey· umumi vicdanın aıil emelleri· H. Hüsey. 
Ezcümle TeıkiJib E•asiye ka· nelmiiel kongreler. beynelmi- ne iı\irak etmektedir. 

5 53 
5 56 
6 00 

T. 12 

6 39 
6 42 
6 46 

11unumuz harp ilinı bıkkını lel konferanslar ehemmiyet· Aziz umumi katibimiz M. Çiyli fi 54 
munhasıran Büyük Millet Mec· siz 1tddedilmemeli. Fakat biil· Leopold Broissier her noktayı T. 14 

~ 21 
8 24 
8 2Ş 

T. 16 

ıo ıo 
10 12 
10 17 
T. 18 

12 32 
12 35 
12 39 

15 21 17 22 
15 26 17 27 
ıs 28 11 29 

15 31 
15 34 
15 38 
T. 22 

17 31 
17 34 
17 38 

17 46 
T. 24 

18 00 
18 04 
18 08 

19 35 21 

19 39 :ıt 
t 9 43 21 

18 il 19 46 ıt 
18 14 19 49 21 

18 17 19 53 21 

18 20 19 56 21 

T.24 T.1204 
18 22 20 00 2• 
18 27 20 05 21 

18 30 20 07 21 

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

20 10 21 

20 13 21 

20 17 2' 
T. 28 1· 

lı~ae tevdi etmekle Tnrkiye- kis selimeti ha rbın kanlı ~-nazardan çok ıayanı dikkat -~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3o 
de harbın emri vaki halinde perlerinde değil sulhperver ve•aika mliıtenit ve çok man· ~2 ~~) T 

1~ 3 T 
1 ~ 5 ,}8 

7 T2~201 i~ı T2~3 T
26

25 ;
8
27 'f· 

tezahuruna mani olmağı (te· yollarında araıyan ha.lis niyetli tıki ıenelik raporunda mcm· . . · · · · 1 · ' · · · · 
min etmiıtir. Muhtelif devlet· zevatın ümitleri sebatkilık- leketimizio gösterdiği yenilik Çıyh .. 1 10 17 54 
lerle akdettiğimiz sulh mua· farı ve bu yolda ısrarları tak· gayretini ve bu gayretin bey· H. HusAy 6 10 7 18 8 36 10 38 14 02 16 05 18 02 
hedelerle hep sulhun idamesi dir olunmahdıdır. nt:lmilel sabada Tilr k (toplan- Bostanlı 6 14 7 22 8 40 10 42 14 06 16 09 18 06 
fikrini kuvvetlendirmek esas · losaniyetin vahim ve garip muı) tarafıod ı1n Balkanlarda Karşıyaka 6 17 7 25 8 43 10 45 14 09 16 12 18 09 
)arını ihtiva etmektedir. bir buhran gtçi'rdiği muhak- milletler cemiyetinde ve diğer . 6 20 7 28 8 45 10 ~3 14 12 16 15 18 il 

Diğer cihetten de seneler kaktır. Zamanımız bir hatp yerlerde yapılan su' bp rver Alaybeyı 6 22 7 30 8 47 10 55 14 14 16 l 1 18 14 
denberi cihanı tazyik eden muhassalasıdır. Buna binaen teıriki mesai teşebbüslerine Turan 6 27 1 35 l l 00 16 22 l'I 19 
iktisadi buhranın milletlere iyileşmesi için uzun bir neka· semereli ve müsht bi· yar- T. 13 T. 1203 T.1107 T.25 
verdiği tahammülfersa ıztırabı bet devresi yini sulh Iazım- dım tarzında tecelli eden ~a- 6 29 1 38 8 52 ,,, il 02 14 19 16 25 18 21 
tahfif için burada dermeyan dır. Buhranın umumi mahiye· hiyetini tebarllı eUirmektedir. Bayraklı 6 32 1 41 8 55 11 05 14 23 16 28 18 24 
edeceğiniz mütalealar en ma· ti de göıteriyor ki buna bey- Dört Bal' aa memleketi ta- Salhane 6 35 7 44 8 58 it 08 14 26 16 31 18 27 
kul ve isabetli istikametleri nelmilel ilaçlar bulmak ica· rafından im%a edilen Balkan Mersinli 6 38 7 47 9 Ol il il 14 29 1~ :J4 18 30 
g6ıternceğine ıüphe yoktur. heder. Aıkeri silahsızlanma misakı hakkında M. Leopold H: ;ınar 6 42 1 50 9 04 11 13 14 32 16 37 18 33 

Iıte böylece mnzakereleriniz kadar iktisadi ıilibsızlanma• tarafından söylenen senıkir Hılal 6 46 7 54 9 08 l 1 17 14 36 16 41 18 37 

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

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

20 34 2' 
20 38 ,, 

20 41 2' 
20 44 'Jf 
20 46 2' 

"' 
20 51 jf 
20 54 ~ 
20 57 2J 

21 00 "' 
21 03 2' 
21 07 'il 

beıeriyetia refahı için dünya· ğa da ihtiyaç mevcuttur. Par- s6zlerden dolayı Balkan kon· . T.15Q. Y T.11()3 
nan her tarafında yapılan gay· lementolar birlıği konferanı· fer•nsı Tüı k grubu reiıi ııfa· tzmır 6 50 7 58 9 12 ti 21 14 40 16 45 18 41 19 24 21 il 11 
retlere yeni bir hız vereceğine ları işte hassaten bu neticeye tilelha11eten müteha11is oldum. T. 53 ÇY 
eminim. Huzurunuzda çok mü- doğru yürümektedir. Filhakika efendiler milli (1) 11: 12 numaralı trenl~r cuma. giinleri işlemezler 
teıekkir kalan Tnrk milletinin Hanımlar, efnndiler! iıtiklilimizi aldığamızdanberi (2) 29:30 uumaralı trenler 1 hazirandan t oi te,rin nihayetine kadar i~lerler 

ıamimi hürmet ve "muhabbe· ParJimentolar birliği teıek mllncimiz ve rehberimiz olarak . 
tini ve Türkiye Reisiciimhuru kül ettiği ~aman bunun bazı· tazim ve tebcil eylediğimiz 
Gazi Mustafa Kemal Hazret· ları tarafınd9ın cömert bir ha- tanlı reiıimiz Gazi Mustafa lzınir Barnava Banlyö trenleri 
lerinin tahassüs ve selamla yal ve bazıları tu ... ftndan da Kemal Hazretlerinin harici lıtaıyonlar 51 (1) 53 55 57 59 
rını ibliğ ederim. (Uzun al· bir seyahat vesilesi telikki siyasetimizin büt&n milletlmi· T.12ÇY T. ll08Qy 
kıılar). olunduğu malumunuzdur. Fa· zin sulh için çalıımakta oldu- İzmir 5 45 6 45 8 05 10 15 12 10 

Tlirkiye hılk1111n hissiyatına kat ktrk ıeneden beridir bir ğunu s6ylemekliiimize mnıaa· HilAI 5 49 6 49 8 09 10 19 12 14 
tercüman olan isil milletleri- çok zorluklar arasında ve bir de ediniz. Hükumet reisimiz H. Pınar 5 53 6 53 8 13 ıo 23 J2 18 
aize derin hürmetler arzeder· çok tuzaklara rağmen ıeneden ile hariciye vekilimiz ıulb Mersinli 5 57 6 57 8 17 JO 27 12 22 
ken hanımlar, efendiler mesa- ıeneye konferanstan konfe ülküıilnil Avrupada ea iyi Burnava 6 05 7 05 8 25 10 35 12 30 
lnizde bilyilk muvaffakıyetler ranıa birliğin kuvveti ve nü temsil eden zevat araıındadır. 'l'.52 1'.54 T.56 '.f. 58 T. 60 

Seyrüsefer cetveli 
61 63 65 

t5 ıo 
ıs ı" 
15 18 
18 22 
15 30 
T. 62 

16 20 
16 24 
16 28 
16 32 
16 40 
T. 64 

17 35 
17 39 
17 43 
17 47 
17 55 
T. 66 

67 

19 45 '
1 

19 49 jl 

19 53 '
1 

19 57 ,, 
20 05 d 
T. 68 

dilerim. (Alkışlar). fuzu büyüdü. Teıkilitı daima Münasebatta bulunduğumuz---------------------------------
lstanbal, 24 (A.A) - Hasan tekimül etti ve faaliyeti dai· cnilletlerin hemen • c&mlesi ile htaııyoolar 52 (1) 54 56 58 60 62 64 

Beyefendinin riyasetegeçtikten mı arttı. Hepimizin temennisi tarif itilif!arı ademi tecavllı. T. 51 
ıonra ı&ylediği nutuk şudur: birliğimi:ıia ülküıliaü, pıogr"· anlaıma ve dostluk miıakları Bnroava 6 15 
Hanımlar, Efendiler; mını ve faaliyetini istikbalde akdetmiş bulunuyoruz. Mersinli 
Mtizakerelerinize riyaset et· daha ziyade inkiıaf ettirmesi Birinci ıiyasetimiz amumi H. J>ınar 

meyi bana tevdi eylemekle dir. Bu program ve ba>I faali· sulhun tarsini için elinden ge· Hilal 
ı&ıterdiiiniz itimadın ehem· yeti iki kelime ile hulasa et· leoi yapmaktan çekinmemiı İzmir 

6 ~3 
6 27 
6 31 
6 35 

T. 53 T. 55 T.57 T. 59 T. 61 T. 63 
7 28 8 35 10 45 14 10 15 40 16 55 
7 36 8 43 10 53 14 18 15 48 17 03 
7 40 8 47 10 57 14 22 15 52 17 07 
7 44 8 51 11 Ol 14 26 15 56 17 ti 
7 48 8 55 il os 14 30 16 00 17 15 

T. 15 Q y T. 23 Çy 
(l) 51,52 N o.la trenler cama günleri tşlemezler .. 

66 
T. 65 
18 35 
18 43 
18 47 
18 51 
18 55 

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

(2) 69,70 c c t hazirandan birinci teşrin nihayetine kadar işlerler. 
P. 722 4022 

miyetini tamamen mlldrik ola- mek Jizımgeline denebilir ki: tir. Fakat bilba11a ıu11u ıöy 
rak sizlere bntnn kalbimle Bu h111aten sulhu taazzuv (emek iıterim ki, memleketi 
teıekknr ederim. Diğer taraf- ıttirmek ve parlimento çerçe min Lütün bu teceddilt ve 
tan buseaeki içtimaaızın ter- veıi içinde hürrıyeti tanin ve haliı harelteti baıka tabirle 
tibini bize havale etmek!~ aeıretmek arzu ve emelidir. bu inkılip ancak tamamen hll!il!l!lkl!!611!1m•el!ltJPle-m"il!l!lllel!t-ar•a•1•1n•d!11a~te•·~-ll!!lll----1-------------llll'l 
bize karıı ıamlmi ıurette '}eyaı':milel hayatta parle kl~ik değil fakat cezri ve maa ea iyi ıurette teea8ı ye 24 Eylôl Pazartesi günkü iizüm 
medyunu şilkranı bulunduğu· mentolar birliği resmi öz kar· dana geniılemlı bir parl&min idame elanabilir. Perllmeata· satı~la~ının hulasası 
muz bir muhabbet eıeri g&ı· deıi olan milletler cemiyetinin tarizm çerçeveıi dahilinde v&· rizm rc?jimi bize bilcllmle ıat-
termiı oldunuz. karıııında insani ülkü için cuda gelmiıtir. tıtibdat reji· lam m~s.e~ıeselerin •. devam. Ye incir Ozüuı 

Efendiler; çaltıan daha serbest bir ce· mi altında inıanın en kadı terekkııı ıçin en ıyı temıaat Çuval 
Cnmhariyetrmemleketimlzde miyet manevi bir kuvvettir. ve en ehemmiyetli ihtiyaçları olaTr:k,_~arnnmnekhte~ir. . 

2 
189~ A. Haydar 

. V . ur•ıye, c m urıyetıa ( O 636 J' Ş 
on sene evvel teııa olundu e kırk beş sene zarfında aı ve vasıflınaın vıcdanıaın Niı•n 1934 t ibl' t k.lit • ıro ve · 
~nrkiy~ B. M. Meclisi ~a~~: ?t~zundan ziyade ahenk ve ve zekiıı~ın inkiıafına m&ni ıasiye kanu:~rı~ın )' ~n 

1 
i;i 110 H. Şeı\ıeı 

lande bır Parl&mentolar bırhgı ıntızam vermek llzere topla· olan b&rrıyet yokıazluiunu karalmuılardan ve en mille• 242 K. Klzım 
gurubu teıekknl edeli ve Parli nıyor. Nasıl oluna gözümliz&n uzun m6ddet çekmiı bir mil terekkilerden biridir. E-ı iyi· 83 M. Aıer 
mentolar birliğine dahil olalı önünde her sene dahı faılı Jet oldaiamuzdan fikir ve ferinden ve parlamentarizm 56 Alazralri 
llç ıene bile olmadı. milletleri, ırklın ve mecieni- mllnakaıa hnrriyetinin ea hh taraftarlannı en ziyade mem· 58 Dina' Ha. 
. Daha ıimdidea itimadınızı yelleri ihtiva eden daha zi · taraftarları bulacuyor ve par· nun ed~ceklerden ~iri~ir. 45 M. Sait 
kaıaomıı olmakla aamimi bir yade geniılemiı bir ufuk açan lİmeatarizmin iyi anlaımıı bir ~llnkll mdlet m&me19ıll~r!ne 41 Koben 
sevinç hi11ediyonı1. Bu itime ve bize bunlardan birbirlerine medeniyete lnzumlu h&rriyet- bız dke b&Jll

1
dk .. mWet meclıaıne 19 Kethuda 

d f f 1 d " b h ti . . f 1 . . . . m&m lla o ugu kadar ael&· 12 Ta t ıa ena yere matra oma ı· muıa e e erıoı ve men aat- erın aıyanetı ıçuı gene en h. t h tt d b"I' k' t raa o .. r v b l • ld .. " .. 1 kil . . .. . ıye a a ene ı ır ı mu • 9 F I 1 • 
gına zanney ıyorum. e unun arının aynı o uganu goıte sag am vaııtayı tef ettıgıae lak ıeliblyet vermektedir · z 1 

K. S. K. S. Çuval K· S. 
4 25 12 50 97 T rifonidiı 14 '' 
5 12 91 Mikridis 12 
5 62 5 62 82 Cevahirci 12 
5 12 il 50 51 P.aci 14 ı~ 
6 62 6 62 30 Şınl~k Z. 13 
7 7 
6 

SO 
6 50 

22 M. Niyaıi 15 
8 f. Solari 21 

S 5 75 381 D&nkll ıatıf 1' 
6 6 

81 O Kilo afyon 7 7 
9 9 

12 50 12 25 8 A. Muhtar ti ~ 
3214 Dilnki ıabt 11 

ıebeplerini de birazdan izah rea bu içtimalara taraftar o- kani bulunuyoruz. Aıri bayatın her tirin' f 
edeceğim. lunmaz. Hakikaten iki cephe· Ancak halk kitleleri tara• llyet aahaıında halk kitlel:r7-

Efendiler; ıine de bakmağı bilmelidir. fından intihapla tayin olanan nin geniı emelleriae ve vaıi 

Bu satı~ların alıcı ve satıcılarını göste 
liste yarınki nüahamızdadır 

Tarihin daima bir nefret Buuun bir cephesi daima maj muva111tlar vaaataıiledir ki tımitlerioe tekabOI eder. 
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ir - .Afyan arasında 1103 numaralı 
treni seyrü sefer çctveli 

yolcu 

1-1 O 93-4 tarihinden itibaren 
Hergila itler 

varma Durma 

9 -40 

9 54 
10 07 
10 21 
10 41 
11 07 
il 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 

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

10 36 
10 53 

12 17 
12 31 
13 07 
13 21 
13 38 
13 56 
14 29 

2 

1 
1 
8 
1 
1 
1 

16 
1 
9 
1 
1 
1 

15 
1 
ı 
1 

20 
5 

10 
1 

10 
3 
1 

29 
1 
3 
7 
2 
il 
2 

1 
8 
1 
1 
2 
1 

13 
1 
1 
9 

1 
9 

1 
19 
1 
ı 
1 

20 
1 

Kalkma 
9 13 

9 42 

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

1 05 

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

10 37 
11 02 

12 18 
12 53 
13 08 
13 22 
13 39 
14 16 
14 30 

Manisa 14 23 
Karaağaçlı 14 44 
Saru~anh 14 54 
lıhakçelebi 15 02 
Kayıılar 1~ 19 
Kapaklı 15 25 
Çiflik ·~ 30 
Akhisar 15 39 
Süleymanlı 15 53 
Harta 16 10 
Kırkağaç 16 22 
Soma 16 36 

7 

4 

2 

14 30 
14 44 
14 54 
15 02 
15 19 

Yeniköy 
Umerköy 
Suınlık 
M. Kemalpııa 
Okcugal 
Akaakal 
Sığırcı 
Tellki C. 
Bandırma gar 
Bandırma - tehir 

17.48 
18.15 
18.39 
18 57 
1911 
19 35 
20.01 
2029 
20.40 
21 .05 

10 
3 
5 
1 
1 
1 

10 
3 

20 

17.58 
18 18 
18.44 
18 58 
19 12 
19.36 
20.11 
2032 
21.00 

Bandırma - Izınfr arasında 1204: No. in yolun 
treni seyrüsefer cetveli 

" 
1-10 934 tarihinden itibaren Beyce 16 59 

Gireson 17 20 

15 25 
15 30 
15 43 
15 53 
16 10 
16 22 
16 38 
16 59 
17 20 Cnına, Cuınartesi, Sah ve Per~enı be giiuleri i~l er 

istasyonlar Varma Durma Kalkma Karacalmr 17 32 
Soğucak 17 57 2 

17 32 
17 59 
18 22 
18 51 
19 32 
19 48 
20 07 
20 17 
20 29 
20 49 
21 13 
:ı!l 29 
21 40 

Bandırma ·ıehir 6,35 
Çukurhüaeyin 18 22 Bandırma gar 5.40 10 . 6,50 

Telaki c. 7,()() ı 1.01 Balıkesir 18 48 
Y enik6y 19 30 

3 
2 Sığırcı 7, 16 9 7,25 

lJmerköy 19 48 Aksakal 7.50 1 7.51 
Susurluk 20 06 1 Okcugal 8, 10 ı 8.11 
Mustafa Kemalpııa 20 17 M. Kemalpaıa 8 24 1 8,25 
Okçugal 20 29 Suıırhk 8,38 4 8,42 
Aksakal 20 49 vmerköy 9.05 1 9 06 
Sığırcı 21 13 Yeniköy 9,35 10 9.45 
TelAki C. 
Bandırma Gar 21 35 5 
Bandırma Şehir 21 45 

Bandırına - Izmir arasında 1202 numaralı 
siir'at treni seyrüsefer cetveli 

l · 10 934 tarihinde• ltibarea 
Cumarteıi ve Salı ıDaleri iıler. 

istasyonlar Varma Darma Kalkma 
Bandırma - tehir 23 45 
Bandırma -· gar 23 50 3 23.53 
Telaki C. 24 00 
Sığırcı 00.13 00 13 
Aksa kıl 0().36 00.36 
Okçugöl 00.53 00.53 
Mustafa Kemalpaıa 1.0C 1.04 
Su11rlık 1.14 1 1.15 
Ômerk<Sy 1 33 1.33 
Yenik<Sy 1.51 3 1 54 
Balıkesir ~ 2.28 4 2 32 
Çukurh6seyin 2 58 2 58 
Soğucak 3.28 2 3 30 
Karacalar 3 51 3.51 
Gireıon 4,03 4 03 
Beyce 4 22 4.22 
Soma 4 43 3 4 46 
Kırkağaç 5.00 1 5.01 
Harta 5.15 5 15 
Süleymanlı 5.27 5 27 

Telaki 8, 
Ba!ıkeair 
Çukurh6aeyin 
Soğucak 
Karacalar 
Gireson 
Beyce 
Soma 
Kırkağaç 
Harta 
Siileymanlı 
Akhisar 
Çiflik 
Kapaklı 
Kayıılar 
lıbakçelebi 
Sarhanh 
Karaağaçlı 
Manisa 
Horozköy 
Muradiye 
Emiralem 
Menemen 
UJucak 
Çiyli 
Hacıhüseyioler 

10,23 
11, 12 
il 53 
12,28 
12'44 
13,07 
13,33 
14 17 
14,48 
15,07 
15,24 
15,50 
15 59 
16 09 
16,32 
16,43 
16,55 
17,19 
17,54 
18.IO 
18.39 
18,52 
19.14 
19,27 

Karşıyaka 19.42 
Turan 19 58 
Halkapınar 20. 1 O 
hmir 20.32 

17 
1 
9 
1 
1 
1 

20 
4 
1 
1 

16 
l 
1 
2 
1 
1 
2 

28 
1 
4 
1 
8 
1 
2 

8 
1 

12 

10.40 
11 ,13 
12.02 
12.29 
12,45 
13,08 
13.53 
14.21 
14,49 
15,08 
15,40 
15.51 
16.l o 
l 6, 11 
16,33 
16,44 
16,57 
17 47 
17,55 
18.14 
18,40 
19 00 
19, 15 
19,29 

19.50 
19,59 
20.22 

f zmir-Ala~ehir a .. rasında 1 l07 No. hı nıuJıtelit Akhisar 5.38 4 5.42 
Çiftlik 5 60 5.50 
Kapaklı 5.65 5.55 tren seyriisefer cetveli 1-1 O·H34: tarihi ud<·ıı 

itilıa.ron (hergiiıı) i~ler 
Varma Durma 

Kayıflar 6.02 6.02 
ishak çelebi 6.17 6.17 l ıtasyonlar 
Sarhanh 6.24 6 24 lzmir 
Kara•ğaçlı 6 32 6.32 Halkapınar 
Maniaa & 47 6 6 53 Turan 
Hoıozköy 6.57 Karşıyaka 

16.24 
16 34 

Emiralem 7.06 Hacıhüıeyinler 
Menemen 7.35 1 7.26 Çiyli 16,56 

~ Ulucak 7.36 Ulucak 17 09 
Çiyli 7·44 Menemen 17,24 
Karııyaka 8.03 2 7.53 Emiralem 17,46 
Toran 8, 11 1 8.05 Muradiye 18 12 
lzmir 8,25 8.12 Horozköy 18,33 

Izmir - Bandırm:ıı arasında 1203 numaralı Manisa 18.41 
yolcu treni seyrüsefer cetveli Çobanisa 19,20 
1-1 O 934 taribiadea itibar•• Kasaba J 9 43 

C C · p t • S l p b Urganlı 20,09 uma, umartesı, azar esı, & ı ve er~eıu e Ahmetli 20 26 

2 
8 

1 
1 

10 
1 
5 
1 

19 
1 

Kalkma 
16.05 

16.26 
16.42 

16,57 
11.10 
17,34 
17.47 
18 J 7 
18,34 
10,00 
19,2 1 
19,53 

14 46 
ıs 01 
15 19 
15 48 
16 12 
16 39 
16 !'l5 

1 
1 
9 
1 

14 47 
15 02 
15 28 
15 <\9 
16 32 
16 40 
16 56 
t7 21 
17 42 
17 57 
18 ı 1 
18 18 
18 31 
18 40' 
19 05 

günleri i~lcr. Sart 20,46 
lstaıyonl1r Varma o... Kalkma Sali~li 21,02 

10 
1 
2 
l 

20 
2 
3 
1 

20, IO 
20,28 
2047 
21,22 
21.42 
22,00 
22. 15 

17 20 
17 33 
17 56 
18 09 

13 17 
&3 22 

13 42 

20 
1 
1 

1 

2 

1 
9 
1 
2 

13 12 
13 lg 
13 22 
13 25 
13 33 
13 44 
13 52 
14 11 
14 19 

lzmir 7.15 Yeıılkavak 21.40 
Halkıpıaar DerekEy 21,57 
Turan 7.36 1 7.37 Alkın ~2, 14 
Karııyaka 7.46 3 7.49 Alaıehir. . . 22.32 
Hacıhliseyialer Alaşelıır-Izmıı· arasıııda 1108 N o. lu ın uht-elit 
Çiyli k 8 03 5 8.0S tren seyrilsefor cetveli l - 1 O - 934 tarH1 iHdeu 
Uluca 820 2 822 & •t'l (1 .. ) . l 
Menemen 8.36 8 8 44 ı ı >areıı aergnn ı~ er 
Emir alem 8.56 1 8.57 istasyonlar Varma Durma Kalkma 
Muradiye 9.22 1 9.23 Alaşehir 3,50 
Horoıköy 9 39 1 ~·~O Alkan 4,04 1 4,05 
Manisa 917 16 1 2~ Dereköy 4 18 4 4,22 
karaağaçlı 10 9 1 10 Yeıilk~vak 4,38 3 4 .41 
Sarhanlı 10.31 1 10 32 Salihli 4,58 22 5,20 
lshakçelebi 10 42 2 10.44 Sart 5,33 1 5,34 
Kayıılar 11.05 2 11.07 Ahmetli 5 50 2 5,52 
Kapaklı 11.15 1 11.16 Urganlı 606 1 6,07 
Çiflik 11.24 1 11.25 Kasaba · 6,24 10 6 34 
Akhisar 11 36 14 11.50 Çobanisa 6 54 1 6 55 
SiUeymanh 12.05 1 12.06 Manisa 7,18 17 7,35 
Harta 12 36 1 12.37 Horoıköy 7,42 1 7,43 
Kırkağaç 12.52 5 12.57 Muradiye 7.58 1 7,59 
Soma 13.14 20 13.3-4 Emiralem 8.24 1 8,25 
Beyce 14 06 1 14.07 Menemen 8 37 10 8.47 
Gireaon 14 33 2 14.35 Ulucak 9,01 1 9.02 
Karacalar 14 50 1 14.51 Çiyli 9. 14 6 9,20 
Soğucak 15.26 10 IS 36 Karııyaka 9,35 9 8 44 
Çukur hllseyin 16 06 1 16 07 Turan 9,53 3 9,56 
Balıkesir 16 39 21 J7.00 Hafkapınar 10.06 10 10,16 
Tellki B. lzmir 10,25 
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FotC'iraf 
işleri ;;;; Reklam yanıyorum, ı; 

ŞAŞ AL 
ve hakiki 

Refik LGtfü m~:~.~:. l~==~ ci~:~;~ P. 658 ~ Size bir Şey öğreteceğim 1 
- =Bu usul reklamı OstatKemal~ 

lstanbul Memba Suları 
Yedi seneden beri muhterem lzmir halkına b~1~ 

ve taze Şaşal suyu temin eden:ve Şaşal suyunu 11111•~. 

9 Eylfil panayınnı ziyaretden sonra } ol bedesteninde J\'o.S 

Etem Ruhi'nin 
KART POSTAL. Depo ve meşherini görünüz 

ARTIS T : Ko:eksiyonları. 
Y AGLI BOYA_: Çiçek, meyve, manzara, hayvanat 
IZMIR : Manzaraları 150 çeıit. 
ASARIA TIKA : Yoran,: Sart, Efeı, Beri'ama 
9 EYLÜL : Merasime ait. 
SULU BOYA : Tabii manura. 

_ TEBRiK : Bayram, Nişan, Düğün 
MEŞHUR TABLOLAR: Resim modelleri. 
HAYVANAT: Vahşiye ve ehliye. 

~~ptan ve perakende İZM İR 

1 
P.6351 

Pasaport karşısında 

Cumhuriyet Salonu 
Salonumuz şimdiye kadar yalnız kıraathane iken 

muhterem müşterilerimizden gördüğümüz nğbet üze 
rine bundan böyle hem kıraathane ve hem i•zino 
halinde işliyecektir. 

lHer türlü meırubat ıayet .taze, temiz ve müsait 
fiatladır. Lütfen ziyaret edeneniı memnun kalacaiı· 

nızdan emini%. _.. "'! :C J l l ı 
IMlldüriyet 

P. 723 ........................................ 

- -;Kamu bey: de beyenecektirij 
= = - = = ~ = = = = : 5 
~ P. 719 i 
~ u 111111111111111111111111111111111n11111111111111111111111 ııııunınııııııuııııııııııııııııııııııuııııımıııınııı = 
tiUllllllllllllllllllllllJllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllll!!!! 
~ Doktor = 

1 H. Fahrettin = 
= s::::: 
§ ~ 
9 , lzmir Memleket Hastanesi Rontken Müteha11ısı 

= Her nevi Rontken muayeneleri 
-- lJltra - Viole ve Elektrik tedavileri yürüyemiyen ve 

bilhassa Raşİ tik çocuklara. tatbiki ~e rontken ile 

-Kel tedavileri y•pıhr. 
ikinci Beyler sokak fmn karşısı No. 25 Telt.fon 2542 

ııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııuuıııııııııııııııııııı111111111111111111111111111ııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiiii 
il 11111111111111 Ulll llllll il 1111111111111111 mııı 11 111111 llllllllllU lli llllllllllll il il il il il il 11111ilHl1111ilillllll111llllll1111 il llll il il lllllllllll 1111111 

~ Uoktor Ali Riza § - -- -- -- -
~ Doğum Ve Cerraht Kadın Hastalıkları ~ 
~ Mütehassısı Telefon 2987 ~ 

E Kestelli caddesinde 62 numarada hergün = 
§ saat 3 den sonra hastalarını kabul eder. := 
111111111111111111111111111111111111111111111111oııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıı ı ı ı ıııı ı ı ıııııP529 -

Dört memura 
lhtİJaç var 

• tanıtbran müessesemiz ayni zamanda Islanbulun şe f 
remaneti ve Evkafın mührü albnda getirlen .. , 
Taşdelen suyunu Muhterem mlişterilerimize tebşir "' 
tavsiye ederiz. 

Umumi deposu: Abacıoğlu hanı 18 numarad• 
Nail ve Mehmet Ali 

Türkiye Ziraat bankası ız 
şubesinden: 
Mevkii Sokağı Cinıi No. 

Karşıyaka Hengam hane 16 31 
Bornova Topuz hane 37 29 
Karşıyaka Fevziye furun 39 ·35 
Buca Mecidiye hane 82 
Bayrakl Mdnemen caddesi hone 24 
lkiçeşmelik Asmalı mescit dükkia 175-153 
Karşıyaka meydan hane 7 
Darağaç Demirhane kutu fabrikası 33-35 
Darağaç Sepetçi pirina fabrikası 123-127 
Değirmendere nahiyesi Gökağaç çifıiğ 
Seydiköy mazğana mevkii 1 ·5 bine foıkoJo 

çifliK"i. 
Buca Gül bene 1 1 ·9 
" lıtuyon caddesi hane 77-21 
c Halk hane 23 4 
" istasyon caddesi hane 81·21 
Reşadiye Bahçeler arası hane bahçe 8 
Duağaç Tramv•y caddesi 7-24 hisse depo 123-121 
Darağaç Tramvay caddesi hisseli depo 123 101 
Darağaç ,, " 2-3 hisseli mağaza88 ·88-I 
Dareğ.aç Selimet arsa bila 
Darağaç Tramvay caddesi arsa 14 
Darağaç c " kabvehan 53 69 
Darağaç " > 1 6 hisseli ua 119· 117 

fabrikası. 
Kazancı , lmlicı, Ambalb.jcı Darağaç Piyade haııe 41 S 

olm~k üzere fi~ efendiye ve YekarıJa avsaf ve numaraları yazılı Yunanlı emvali 1 

fabrıkamızın yenıden açılacak 934 tarihinden itibaren gayri mübadil bonosu vey• 
iz mir satış depo.1unda bulun- para ile ve kapalı zarf usulile satılığa çıkar ılmıştar· 
mak üzere maaşlı bir efendiye ntıldığı seneye ait devlet ve belediye vergi ve resi~ 
lüzum vard1r. ıair masraflar milşteriye aittir. Kıymeti muhammenesi ı• 
Sahı depoıunda bulunacak liradan fazla olan emvalin ihaleleri iıtizana tabidir. Ib•1' 

efendi fabrikanın direktifi Teşrinievvel 934 Çarıamba günüdür. Taliplerin teklif 
dairesinde hareket edecek tuplarını bir zarfa koyup mühürJiyecekler ve üstüne ~ 

Haraçcı ':~zadelerin 
asgari dört bin lira teminat terini yazacaklardır. Bu zarfı teminat makbuzu ile b•I 
verecek ve teminat nisbet ikinci bir zarfa koyacaklar ve zarfın üzerine talip old 
yüksekliği nisbetinde . maaş malın. adresini yazıceklar v~ ihale günü saat 15 şe ~ t' 
verilecektir. müteselsil numaralı bir makbuz mukabilinde komisyoo•, Muhteşem Mobllyelerlni Mutlaka 

Ziyaret Ediniz 
Tiearethane 1.kincibey ler Sokak N o. 102 

Frengi 
VE 

Bel soğukluğu 

P. 633 

Telefon No. 

3778 

Müracaat mahalli: Nazilli Hm edeceklerdir. Taliplerin zarflarile birlikte ihale gl1°
1

So 
rakı fabrikası müdürlüğü at 14 30 da Z·raat bankaa1na müracaatları. 3 

P. 729 

A.tina'nıu ~uh ve guzeı Türkiye Ziraat bankası iz 
mizah gazetesi şubesinden: 41 

Tr•ıtomba (Sa- 17·9·934 tarihinde ihaleleri yapılacağı 12 9-934 de 9 
As11 13 9 934 de Auadohı 14 9·944 de Tic..-et ve 15 

1 k f . f ) de Milli Birlik gazetelerinde ilin edilen Yunanlı eoıf I 
u ru r u müzayedeleri bir ay milddetle pazarlığa b1rakılmııtır._ 
Gazetesi ve bütün Yunan 17 10-934 çarşamba günüdür. Malın ıabldığı seneye ııt 

gazeteleri let ve beled·ye vergi ve resimleri ve sair masrafları 

2 K teriye aittir. Muba ıımen kıymeti iki bin liradan fazl• 
UrUŞtSD emvalin ihaleleri istizana tabidir. Taliplerin mezkur 1 

K k P Aı yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte saat 14,30 d~• 
arşıyı a, asaport, san k _ ti p 707 395 I 

k . k 1 1 • d I aya muracaa arı. ----·-------ca vapur 11 e e erın e satı • 4 

Gibi hulaşık ha3-
talıklardan ko
rHıımak için mut
laka yanınızda 

maktadır. oı• • •• •oade?u 29 Eylüle k~d~r i 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~( Abone -adrese kadar gön· l~lerVe ŞUre Dubhn ve Glasgovıpo l 

derilmek şartiyle- Çelikel so· kası Limilet EG YPT t ~N yapuru ,,;i PROFILAN ~ ~ 
Tüplerinden bulundurunuz, Heı ecza.nede bulunur. P. 67l 

1111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111oıııııoııunıııınnuıııııııınıınııınınnnııııııwuııuıınııııııınııııııııııuıııııııııııınııııınıııııın11111111111111111111 ını 

:or. Operatör Tahsin b. hastanesi; 
::· f zmirin en lüks sıhhi ve emsalsiz hususi hastanesi olup 
:=bilhassa kibar ailelerin Doğum ve ameliyat için ye-= 
~gane tercih eyledikleri hastanedir · i 
= = E§ AdreıJ: iz mir Çivici hamamı civarınd• Müftü ıokağında Yemişçi beylerin mu~ 
E:aııam binasında . P. 690 :; 
ıııuııııııııııııııııııııııııııııııııımıııuıuııı•nınıımı 11111111111111111111111111111111111111111111111 ıuııııııııııııııııuınııııııııııııııııuuuıuuııınnnıı ı ı ı oııııııuıııııııııınıınıııııııııı 

kak 49 numarada evvelde Lıverpol veGI 
VAPUR ACENTESi Bristol battı tJD 

Jör Kolokoços Cendelihan Birinci Kordon PENT~SKER vapuru 0-t• 
. Tel. 2443 ltilde Brıstol ve Avano> 

Adresıae veya 2295 numara Tahmil için beklener vapurlar. Tahliye için beklenilen'' 
ya telefonla müracaat etmeli- Loodra hath EGYPSlAN vapuru22~1 
dirler. P. 732 YUVONNE vapuru 25 Ey- Liverpool ve Svvaa1ea-d-;ı 

lülde Londra ve Leith- e GRODNO vapuru 25 ~~ 
Anvers Hull ve Londr•. 

• -.- . - , __ -.;.: -'5~· - - .-., • 

Safa Oteli 
ICuynırıcnlar çar~ısı 

karr--ısında 
' Tüccar ve esnafın itine ve 

kesesine elverişli çarşıya en 
yakın oteli tavsiye ederiz. 

P. 714 

GRODNO vapuru 6 T. ev- THURSO v•puıu Teşr•'~ 
velde Londra ve Hull e lanğıcında Anvers, tf O 
ADJUTANT vapuru 16 T. Londradan. . 
evvelde Londre-ya Not: vürut tariblt'1 

Liverpool hattı vapurla 10 isimleri , ~~ 
GITY Of Lancaster vapuru değişikliklerden oıe• 0 

27 Eylüle kadar Liverpool ve kabul edilmez. P. 531 


