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Girit'te kanlı mitingler hazırlanıyor -
Çıkar yol: 
leooperatif ••• 
1ltiaa.t Vekili Celil Beyefendi 
'- İr'e geliyorlar. Muhtemeldir ~i 
~ •ıtırların intiı•rı günü şehrı· 

8
•de bulunmuş olsunlar. 

laLll fıreattan iıtifude ederek mOı· 
;ı'1l dertleri etrafında biraz te· 

aıot!!J ~llf mecburiyetindeyiz. Zira 
~ '. Beyefendi hu gün memle~e
V. ~ 1ktiudi mukadderatını ellerın· 
5lll0 \ hnlunduruyorlar. dertlerimizi 

10~ 1' dökm\!uıiz pek tabiidir. . 
~ ~ ..... EvveJA şa ciheti arzedelım 
~JI ~ Ort~da bir c f ı cir ınüıta~11l: 
~ ~ lrl~s eleai• vardır. v~ !::u lT'C8 el~, 
~!.,, > ıbracat tıcirlerının. D~şv~k 1 

g71r" ~ Hazretlerine verdıkle.rı ~za-
52, ~n doRmuıtur. İncir tacırlerıyle 1"- '-.j Jnüatahsilleri mutabakat ha· 
8 fJ 'e dtğillerdir. Birtaraf heeaplara 
9 ~.•t ederek bu günkil fı.ıtların 
.JI lı :.'Yet fiatını dahi karıılamıdıi_ını 

I~ "''• . . . • ti ~ ediyor, di~er cihet ııe ıocır 

1 ~~ ~•tının normal olmadığı iddia· 
I~ ~•dır, Bu iki zıt ucu birleştir· 
~ \ - biliriz ki - çok güçtür 
~ ~ite bu ıebeple makllll~.hmızın 

1;a-. ~1 Ve kat'i ıık.k.ına geçilmek 
·~ ~ eu vardır. 
4'r.tl \' letihaal ve ihraç ioleri dün 
~ ~İt nıüoakoı• mevzuu idi. Bu 

J ~ ~ •crbeet cereyanını ~tiyen 
4Y..1 ~ ~taniyen iki fikir zilmreeı dün 1'- lddialanna mesnetler bularak 
~ tıyorJardı. Bu giln ille - dün· 

1 ~llıiyeıinin ve tJf piyaaalar h.•· 
6'.ı l~yiki altında - kooperatıf· 

ıS noktaundı birleımiolerdir. 
v•li ?01tta ; eaaaen ıerbelt ticaretle 

~ tlanmıgı birlettir~n noktadır 
00ııeratif bir serbest müeue·e 

'lla beraber ayni zamanda batı 
• 1' mazbut bir teokillltır ... 
. llaleyh side incir babııiode 
.. ; •ide üzüm hahıinde de de
' latihaalde ve ihnçta koopera• 

lbelı: hususundaki kat'i zaru· 
~ilbıssa işaret etmek mevki· • •ı. 

old \ile . • · 
~ . nıı kıymet vermeli, ee.~ı-

e ~· \~lnı bahıi (iz.erinde d~ıl.is. 
oo• - '- lı:ıyınet vermiyen cemıyet : 
gno•llA ~~itlerden milrekkep kıymet· 

31(111 it lte-iyet demektir. Bu iti· 
· iatihsal Te ihraç işlerinin 
1'ttle~tirilweai fikrini kat'iyyen 
. etiı. Buna mukabil bu gü· 
1~Plannı göz önüne alarak 

11 birleşmeleri zaruretini de 
le lnudafaa mevJıHnd.-yiz. Bu 
llp ancak kooperatifleşme 

. de - fertleri birer hiç 
it.ine indirmeden, cemiyet 
'-tini de fert menfaatinden 

•11ıı 9 uncu sahifede-

:.: ........ t ~-<r 
. - . 

• 

Parlimentolar Birliği . ........ 
Birlik; Yıldız Sarayında içtimalarına Munta

zaman Devam Etmektedir 

Proğramda T3dii:iı Yapılmıştır 
Istanbul 25 (A.A)- - meb'uıu Necip Ali be-

Parlamenlolar birliği· ye vermiş ve alkıılar 
oin ıilihsız1anma ve arasında kürsüye çı 
emniyet muhtelit ko· kan Necip Ali bey 
misyonu bu 11 bab sa- ayrıca tamamını bil · 
at dokuzda içtima et- dirdiğimiz nutkunu irat 
miştir. Birliğin Türk etmiştir. 
ııurubunu Edirne meb'- Bundan sonra İogi· 
usu ve gurup umumi liz murahhas heyetin 
katibi Zeki Mes'ut bey den M. Davis ıöz ala-
temıil eylemiıtir. rak dünkü müzakera-
Komiıyon geçen Ni- tın dört nokta üzerin- Gün geçmıyor kı uzak şark ta ki mançurı ıımencuterlerine 

sanaa Cene ·rede ha- de :temerküz ettiğini bir suikast yapılmasın. Hemen her gün bu yllzden bir çok 
urlanan mukarreratın bunların da &ulh ve inaan kurban gidiyor. Resmimiz yeni bir suikasti teıpit 
ılk projeleiini 1011 bir ıilihsızlanma ihti- etmektedir. Üstte devrilen bir lokomotif, altta da yakalanmıı 
tetkike tibi tutmuı yacı ticari müba iki Çin'li maznun görülüyor. 
ve bazı ufak tadili ti• .Murahhasların. ziyaret eııigi delenin daha ziyade L e h Ta n k, 1 a r ı 
nihai projeleri kabul Ayasofya Ctımii aerbestlenmeıi arzusu, 
eylemittir. yapılmış ve ıimdiki reis M. işsizlik ve kooperatif, devletin 

Muhte~it komisyonca buglln Bouisaonon yerine Belçika gu- mlldafaaaı mea'eleleri~den ib~- Romen 
ıon ıeklı kararlaılirılan nihai rubu reisi M. Carton De Wi- ret bulunduğunu tavzıh etmış Ordusu ile Müştereken 
projeler yarınki umumi içti art rei! ıeçilmiştir. ve bütün bu meı'elelerin birbiri 
maların mevzuunu teıkil ede K . d • ile alakadar olduiunu söyle· 
cektir. onaey aynı zaman a nı- . . 

"b" 1 k mı, ... r. 
latanbul 25 (A.A)- Bir çok ~amnkame. m~cı ınlc~ ya.pı .abcab Bundan ıonra söz alan Le· 

murahhaı b tJ . 1 b" ıcra omıte11 izi ıgı ıntı a ı h" t h t" . ı· M Loven eye erın ta e ı . u an eye ı re11 . • 
üıerı"ne ko f .. hakkında preavı olarak m6d- h :I'. d 

D erans programın- d . b" R b' - Devamı 10 uncu sa ı.ıe e-
da bazı tad"l'"t 1 etı ıten omanya me usan·-•••••••••• ı a yapı mıt ve . • M S . b. 
30 Eylül Pazar gfinil toplan· lr.~ııı L . . vaenoaanb yerı~~ Dır· 
ması muka 1 k . ıge evıatan guru u reısı r. 

rrer o an om ıs yon S h ,. · ti"... . t k 
ların içtimaları Çarıamba ve . aven erz ıa na~~e ıgını e 
Perıembe n ı . I hfe karar vermııtır. g n erıne a ınmıı· 
tır. Bu suretle mali ve ikti· lstanbul 25 (A.A) - Parla 
sadi meı'eleler komiıyonu mentolar konferanıı umumi 
Çarıamba sabahı ıaat 9 30 da heyeti bu sabah 10,30 da Ha· 
adli komiıyon ile ırklar ve san beyefendioin riyasetinde 
~nıt .. emlekeler komiıyonu ay· içtima etmiıtir. Reis evveli 
01

• gun ~ıat. I~ de ıiyaa1 ko· umumi katip M. Buasye ıöı 
mııyon ıle ıçhmai k · . . 

omısyon vermıı ve mumaıleyh Yugos 
da Perıembe gllnü saat 18 lav murahhas heyetinin reiı 
de toplanac .. aklardır. vekilliğine, meb'usan reisi M. 

lıtanbul ı5 (A A)- Dün K K d" · t ı d .. • t• d oıta umau ıyı ve r an " 
umumı ıç ıma an ıonra Par . . .. 
lamantolar birli"'i k . heyehnın de ayan izaıından 

g onaeyı M B · kl.f 1 d" .. · · toplanmlıtır. Bu içtimada Is· . enneh te ı ey e ıgını 
tanbul konferansı- ile 1935 te b;ldirmiı ve hükumet tarafın 
Brükselde toplanacak 31 nci dan siyasi bir memuriyete ta
konferanı arasındaki mliddet yin olunduiundan dolayı kon
içio konsey reisliği intihabı feranıa ittirak edemiyen Mı· 

""""'"''"'"'"'"'"'' ıır heyetinden Ratip beyin 
yolladığı bir telgrafı okumuı· 
tur. Ratip B. bu telde konferan 
sa iıtirak edemediğinden mü· 
tevellit teesaürlerioi bildir 
mekte ve konferansa muvaf
fakiyet temenni eylemekte 
idi. 

Müteakiben reiı ıa:r.n Denizli 

GAZETEMiZ 

12 

Dava 
Ettiler 

Üzüm meı'eleıi etrafın
daki neşriyatımız üzerine 
ıahıılarına hakaret edildi 
zebabiyle Kııkıçlı Kizım 
ve Şerif Rı:r.a halefleri 
namına Salibettio beyler 
gazetemiz aleyhine diva 
açmıılardır. Bu divida 
gazetemizi muhterem 
meb'uıumuz Mahmut Esat, 
Baro reiıi Mustafa Nuri, 
avukat Kadıoğlu Bedri, 
avukat Kamil, avukat 
Ömer Fuat ve avukat 
Halit Natık ve HalitTevfik 
beyler temıil ve müdafaa 
edeceklerdir. 

Dünya şüunu: 
j aponya' da halk; 

yağmur yağarken o 
bavaliye mahıuı bir 
nevi ota bürllnerek 
tahaffuz eder. Ora· 
larda yağmur için 
şemsiye kullanmaz· 
lar. 

Resimde; yağmur 

yağarken T 3kyo be· 
lediyeainin cadde
leri yıkattığı ve bir 
jıpon'un viicudunu 
örterek yağmurdan 
tahaffuza çahıtığı 

görüliiyor. Bu otla
rın üzeri yağlı gibi 
kaygan olduğu için 

Manevralar· Yapıyor 

Leh Tanklarından Birkaçı 

Bnkreş, 25 (A.A) - Buraya ilk niimayif münakalit Naıın 
Leh tanklarından bir kıamı M. Frankoviçi ve umum erki· 
gelmiştir. Bunlar iki hafta nıharbiye reiıi Ceneral Anto· 
müddetle Romanya ordusu ile neıkonun huzuru ile yapıl· 
birlikte manevralar yapacaktır. mııtır. 

SAHiFEDiR içiae ıu ıeçmiyor· ---~:zlMt'.iıl 
muı Kıııa her evde ihtiyaten birkaç ot demeti de haıır bulunuyrmuı. 



SAYFA 2 

Tariht Bayük Te_frika 
~"VVVV'V\.~~,,~'''''"""'~ 

1 Plevne 1 
-ı - 16 - 1 

__ Prens Milin; vaziyeti 2örün-
ce Rusya'ya iltica etmişti. 

IZMIR POSTASI 

Lindberg'in oğlu 
·-·-· 

Çocueun katili sıf atiyle 
daha yakalandı 

Resimde görülen adam; 

maznun Hauptman'dır. 

Hauptman yakalanır. ya

kalanmaz ilk iş olarak 

polis tarafından parmak 

izi ahnmışbr. Resimde 

Hauptman parmak h i 
ahnırken tesbit ediliyor. 

Bu hususta dün Anadolu 

ı.. jansıoın verdiği 

malumat şudur: 

. 
ycnı 

Nevjersey 25 ( A.A ) -

Lindbarg'in çocuğunun 

kaldmlmas' mes' el esinde 

Hauptman ile müşterek 
oldağn itbamile james 
Bosry tevkif edilmiştir. 

Yıl var ki iiin 6ğiin (1) 16zllmüz bakaımamıt 
Pilrçeğimiz (:1) hanidir çiçekler takıımamıt 
G6ılln 1.eıilerdedir baylanım (3) yakıımamıı 
Anlaıal ı ayrılık eıenleşmeden (4) oldu, 

Sızalbm (S) yok kaçıan da bahçemin Alakuıa (6) 
Ilgarcı (7) da iletıem çıkamaz o yokuıu 
Oyaaıının (8) canıma bir gizli ok ıokuıu 
Umıunduaum (9) gönlünü henüz eımeden oldu. 

• 

Ç6lek (10) Yumrularına (l 1) Yırlıyarak (12) dald~ 
Çağ (13) oldum ae çağ oldum okadar kısaldım kı 
Kız bige (14) kız ezgimi (15) öyle yanık 1aldım ki 
Avcı bakınağından (16) Ceylan çtımeden oldu. 

Naııl vurulmasınlar boybeyleri (17) kaıına 
Glln kızıla reıık vurmuı kara yağız baıına 
Yurtluk (18) diye varışım bir karayer t.ıına 
Uıülme iç6zllmü (19) iller eımeden oldu. 

Cellıl Enver 

( l) Zaman, zaman. (2) Zülfümüz. (3) Levendim. (4) 
Helillaımadan. (5) Şikayetim. (6) Tavuıkuıu. (7 Adt 
pasta. (8) Gayri meşru dost. (9) Sukutu hayale u~li· 
mak. (10) Turfanda. (il) Küreyvat. (12) Şarkı ıiiJ • 
yerek. (13) Zaman. (14) Hanım. (15) Türkü. (16) Ma•· 

l zar. (17) Etraf. (18) Malikine. (19) Sır. 

1 

Şair Hiiseyin Avni Beyin dün akıam Halkevinde okll' 

--~~~~~~~!--~~~b!~~~~~,.~ 

Şark Misakı işte o ı:aman Sırbistannı bir Allah vardır, bir de siı 
ve bu hareke:tin yegane imi- varsınız. Isa hakkı için imda 
li olan prens Mili'nın feryadı dıma koşunuz. 
ayuka çıkmıştı. Gerçi Tüd, Diyordu. Almanya'yaraimen tahakk 
ordusu Çetine'ye girme-
mişti , fakat Karadağ kuvvet- •*• e~ecek gibidir 
leri de pe rişan bir halde dağ- Ahvale ve bizim mevınu- Cenevre, 4!5 ( A.A ) - M. Fransız mabafili 
lara ksçmışlerdı. Binaenaleyh tekaddüm eden bu vekayii Bartu buıOn 6ğle vaktı Şaı k deki mllıküllere rağlD~ 

b d b k k - l · · . k k dd sait neticelere vuıul 
um a ıraa ara goı ermızı mııa ı bak ınd• uzun m6 et k b 1 d .. b'ld'r . . ay oma ıgını ı ı 

lstanbula çevırmek mtcbun· M. Litvinofla görliımüıtiir. dirler. 
yelin deyiz. 

B 1 Tu••tu··n 
Su\tan Murat padiıah ol- 8 OD 

muştu. Fakat kılıç alayı bir y • ) S t ) 
tü•lü yıpılamiyor, bu yüzden arış arı a iŞ arı 

Serdarı ekrem Apıülkerim paşa ecnebi sdirler de [itimatname Varıova 25 (A.A) - Gor· Muğla 2S ( A.A ) - • 
O deıecede ki hududu ıa- ordusu güzelce mevzi aldı. i takdim edemiyorlardı. Bil- dou Bennet mlisabakaıında yet içinde tütünlerin b 

l:Ja'ıla11a geçen Timok orduıu Oıman paşa ilk iş olarak 1 hassa mabut Rus sefiri cene· ıimdiye kadar 1200 kilomet· y~zılııı bitmiıtir. Bu. b 
öğleyinden bir Hat ıoara Zay- hemen bugün Zayçar kasaba· i ral lgyan;yef ikide, birde sad- reden ibaret bulunan en uzuu gore umum reKolte ılıi 
ÇH kuarrlbıaa kendiliiinden ıını zaptetmek luuarını ver- razamı tehdit ederek mesaf1:yi ka etmiı bulunan milyondur. inhisar id•'' 
rlicat etaaiı •• Ttlrk toprakları miıti. balon Bolonya iımindeki Leh tütün kumpanyaları fa 
bilibldiıe botaltılmıı bulunu- Zayçar kasabası kolaylıka Memuriy . tim rumiyet il ti· balonu olup diln ıaat 16 da geçmiıle,dir. Havalar•• 
yordu. iıgaJ, edildi Leşyanın da te· skap edemkemiştbi~. ~altanat ~a Heltioginin 300 kilometre şi· gitmesinden tütüaler8 .ı 
Oı h t b amma a ı llı ır adam geup . . • . . senelere göre çok g • 

man paıa ra a ' ra at liıa düımüı ve muhasaradan oturuo c2 yı kadar burada kal· malı ıarkısınde karaya ınmıı hastahkıızdır. Eski ıe 
ilerledi. E'teıi aabab erkenden t h d k b • - t' L · d t k d ev em e ere ne nn sag maroda nıini yoktur. Rusya ır. enıngr .ı mın 6 asına a sultınden 1500 balya 
Sırp arazisine dalıil oldu. Pi sahilini derhal tabliye ile or- Amana dıişen pr<'ns Mihin ya oöaec~ğim d&n bet balon iamiıtir. Bu satılmıştır. Ambarlard• 
nak nelariain · ıaf ıalıiliade duyu sola geçirmiıtir. kendi ordusundan ümidi ke- bet balondan üç6n0n hOviyeti sene rekoltelerinden 

3000me•&İ alatn Skarp kad9 etlerimin Ayni günde Süleyman paşa silen prens Milin; müttefiki Diyordu. Padiıabın bunlar· maHim d"iildir. biç bir ıey kalmamıt 
me re arıııın a ordu· Ah E .. . . d h b . k z· • - • H l'b d M ı·-~· • ve met yüp paşa kuvvet- Karadag ordusuna da ıstınat an a en yo tu. ua sul· . . • , . ı ı ızar a tuccır e 1111' _Mı 

ıuau a•a 1aydı. Sarpların ıı· leri Belgradı zaptediyor, Sırp edeme:rdi. tan Murat ~kıp kızıl bir deJi Afganıstan ııı 'Ialebı balya kadar titün •' 

~ı;ı-n ba meaafe1I. ta!-mıyor· orduı~ Abkıinaç müstahkem Prens Milin; tekmil Avru· idi.. ~ultan _ Azi~io intabaı ı ha· Cenevre, 25 .(A.A) - ~illet· 
Topçaa•aa teliri ile 3000 mevkııne kaçıyordu. pa hükümdarlarına n:yazki· berını aldıgı gun sultan Mu Jer cemiyeti Afganıstanın 

metrede biç menbeıinde idi Aptiilkerim p~şa buna da rane birer miidahaele istir- rat b_ağıra, çağıra ığlamıı, cemiyete Jirmek bakkın.daki ~~kar~ 2~ (A.A) .-: JI 
Sefdan Tlrk ordaaanu teb· meydan vermedı. Sıkı ve u- hamnameıi yolladı. O me· bu yuıden esasen bozuk olan talebini almııtır. Acele içtamaa vekılı Alı, Zıaat v!~h 

dit için ilerliyen iki b616k mumi bir taaruzla Aleksinaç yanda bilhassa Rus impara· asabın• büsbütiin bozarak ak davet edilen a11amble bu gün beyler bu~ün ıehıımase 
Sırp ıU•ariuni iki alay Tnrk kaleıini de zaptederek Belg toruna çektiği telgrafh lını oynatmıştı. öğleden ıonra bu talebı tetkik müıler ·~ Htaıyonda 9 

ıl•ariıl defettikten ıoara TOrk radın yolunu külliyen ve kat'- - Sırbistanı kuıtarmak için - Devam edecek - edecektir. ler erkinı .. ve bfrçok 
yen açtı. tarafından karıalaamıı 

·~~~~~~~~~~~....:.!..:..:::.-=..!~ 
idi, fakat (doğuı itibarile basit sanlar, tabii toprak üzerinde reiıliii elde etmek, bu Allabın - Sen kalyona git, 

•Kara Korsanıııııııııııı• 
Kara Ali'nin Harikulade 
Maceralanndan Bir Safha 

• 

ve idi bir adam değildi . Is· yaıamak hakkını kaybetmif, bellıı adamla gOç bir mtica- ni tam olarak yap. 
panyanın en eski ve kibar kanun harici adamlardan mü- dele ile milmktia olabilecekti. - Peki. 
ailelerinin nisbeten fakirleftiği rekkeplir. Şu anda vaziyet Elbablido- - Bundan lıiç ki111tff' 
zaman diinyaya gelmit bir Bununçün bunlara emniyet· r'un lehine dönmekte idi. Ka· şey söyleme .. 
oğlu idi. Bir müddet ispanya· de caiz değildi. Reisler, bu rakoraanın lıpaayolları himaye _ Tabii a ı elD·· 
da yafamlf

1 
fakat gÖzÜDÜ do sebep altında daimi bir emDİ· eder gibi hareket etmetindeD ş t ·ıl rkefm' 

k 
· b' 'f f d k •d' ey anog u ı acı 

yuraca serveh l'e ır vazı e yetsizhk ve endişe içinde ya- iati a e mtlm il• ı ı. d k ,,1·ıU°' . . . yanın ao çı ınca • 
takıp etmekle, ne bır :ıengın şarlar; bu vaziyet de, siga k ... J. EUıablldor evveli, mahut •t • b tll 

YAZAN 
F ,,... . k d l ki t . d l k f k il • • 1 • ı· 'd' yona ıı mıı ve aru : • ~emsetı:n a ın ama a emın e eme- anma , tara tutma usu erını Şeytanoğ a gız ıce çığlrmıı ı ı. . t'! 

S 
· k dil .. b' mıt 1 

• • 
aatamarJada hemen berkea aeçtiği Y"n kamaraların ya· mıı ve umara ımuş ır ,..,ecburi kılmııtır. Ayni zaman Şeytanojlu, sebebini biç bil V 'f • i 6 dlkt•• 

uykuda idi. Sarıoilan da ı&· aından geçti. Kamaranın pea- adamdı. Kumar ve fazla seı- da, reisler elı knçiik bir ka- medlği halde, Karakoraanı biç ·~· ~··~ g r 
verteaio bir tarafında ayakla· ceresinden baflf bir ııık dışa· vet sahibi olmak hırsı onu babat için tek ceza bilirler: sevmiyordu. O. reiı olarak yine • 1k.ıncı kaptaaıa 
yordn. Halbuki Sarıojlaa;kor- rı ıilzlil&yordu. Fakat hiç bir nihayet korsanhğa kadar ıü Hemen öldürmek! çoktan Elllablidora ıeçmit idi. relmıftı. ot' 
•anlık hayatının hemen en ıey duyulmıyordu. Bu vaziyete rilklemiştil Korsanların kendilerine Şeytaaofla, bemea ikinci - Ne v~r,. Şeytall 
m&bim kııımlarını lldaci kap- göre Karakorsan geçen bidi· Senelerdenberi korsanlık et mabıus adetleri veçbile, reisin kaptanın yanına gelince: Emrinızı yapbal•• 
tauı tece1181 ile 1'9çirdi.a.ı selerden tamamen habersizdi. tiği halde, hiçbir kimse ile ölümü üzerine, yerine ikinci - Bir ıe1 arsa ediyorsun? - Peklli •• 

•• • B. · • r1o1 halde. bu gece, o••n tabyeye Vaziydten tamamen emin arkadaı olamamıı v~ kendi· kaptan geçer. Ve eğer Kara· diye aormaıtu. - ır t•Y mı 111 ~ 
kadar çıkbğlaı ve orada bir ve memnun t olan Elbablidor sinin hüsnü niyetile bir drfa- koncolos ecelile veya bir mü ikinci. Şeytaaoflunu kama· :: .~aitim ya, .bea 
buçuk ıaat kader kaldıktan kamara11na rgirdiii zaman, cık olsun güldüğünü gören ıademede ölmüş ve bu Kara- raııaa almıı ve kısa bir iza· ~e~ınızım, efendıler 
ıonra iaditiai 16rememlttf. kendi kendisine: yoktu. · korsan ortaya çıkmamış olaay· battan ıonra: rı?ı bealerler de... dt!' 

Ellıablldor, Sarıoğlaaın ya· - lıpanyolları görmek isti· Bu adam, fevkalade hırsı dı. llbablidor Santa Marya - Anladın ya.. lıpanyolla Elbablidor, haydu. 
nından yavaıça ve ayandır yen ı&klere uçmalıdır! kıskançlığı · ile de herkesin korsanlarinın tabiatiyle reiıi rın uzun yolculuğa çıkmaları sadHlı anl~m~ı •e elı•' 
mıdan geçti ve keneli kama· Diye mırıldandı. nefretini kazınmıştır. olacakta. ve bir daha d&nmemelf!ri li- altın vermııta. 
raıına ıirmezden e•vel, Kara **• Maamafib korsanlık Alemin· Ve Karakoraan çetin bir zımdır!. demişti. - D.evamı r 
ioraaaı• receleri 1atmak Dıre Elbablldor, vakıa bir korsan de samimiyette yoktur, kor adama benziyordu. Bununçlin - Evet ... 
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IZMIR POSTASI 

• 
Sandey Eksprese Göre Giritle Karışıklıklar 

ltalya'ya Karşı Halk, kanlı mitingler yau-
Grk- Yueosl-;v Gizli Anlaş- mağa hazırlanıyor 

Rasih Bey 
Hitabede 
Bulundu 

27 EYLÔL 193• 

Barselon 
••• 

Ticaret Mümessili 
Trabzon da 

Trabzon, 26 ( A f\) - Bar· 
ıelen ticaret milmeasili Cahit 
bey buraya gerek yumurt~ 

ve fındık işleri üzerinde tet
kikatta bulunmuıtir. 

·-· V 1 htanbul 26 ( Telgraf ) -ı Muhalefet reiıi M. Venize- Buıdur 26 (A.A) Dün 
~ ması armış. Atinadao gelen 100 bir tel- loıuo Giritte bulunmaıı Atina Antalya meb·uıu Raıilı bey N • f 

~bul, 26 (Telgraf) - Saudey Ekspres gazetesi yaz· graf haberine göre Giritte hükumetinin ıiddetli tedbirler belediye intihabı etrafında İı US sayımı 

tecrübesi bır yazıda· Türkiye ile Yugo•lavya arasında Italyaya karışıklıklar çıkmışhr. Zabıta· 1 • • · • V aydınlatıcı bir hitabede de-' -d b · v h lk a masanı ıcap ettırmıştır. a 
~ ıuya gizli bir anlaşma mevcut olduğunu iddia etmekte .,,n mu .•. aleaıne ragm«:_n a . . . miıtir : 
ldd· • 1 kt d kanla mıhngler yapmaga ba· ztyet vabımdır. Karışıklıkların R k tabı'Aı hakkınız· 

ıaıını ıspata ça ışma a ır. l k b" .. . el ._ ·'- lu ey verme zır anma tadır. uyumeetD en:aOIAU yor.. d B b Lk . d ElA . 25 (A A) v·ı · ,, ır. o aa a rıayet e •• aı.ız . - ı aye .. 

tikrü Kaya 8. Mısır Kıralının o·ı B d 1 ·ı ODU koruyan Halk Fırkasıdar. tin Pertek kazasında nufus 
anbul.'• lı.·lrelret etti Kavala l 1 ayramı 0 O:VJSI e Her işi muvaffakiyetle baıa· ıayımı tecriibeleri yapılmıştır. 
~ 4J • ... scya ıatı geri ~l raa Fırka önclimlizln ı&yle- Kazada istatistik umum mü-

kara 26 (Telgraf)- Da· k:tl<.lı '' • - • -;-M• -;• • b diği gibi ıimdidea ıonra da diri Celil bey, vali Tevfik 
e ~ekili Şükrü Kaya bey Istanbul, 26 ( T dgraf ) - Hakımıyetı ıllıye" aı va- mi!letine ~elıberlik etmeii ıi•r Strn bey, on kazamızıo kay-
~:ıku (dünkü) t~e~la ~s- Ceddi Mehmet Ali paıanın d d• -.» edıaecektır. makamları ve nahiye müdür-
bt a ~areket etmıştır. e. mezarını yaptırmak üzere Ka ZISID 8 De l}'Or ~ Elimiz~ geçen anayurt ba leri hazır bulunmuşlardır. 
• Y ıstasyonda harueth valaya gideceğini evvelce Ankara 26 (A.A) _ Haki bir bayrak gibi ulurak bat rap, bitkin bir halde idi. Ftr· Celil bey sayım hakkında 
~te uğurlnomışhr. bildirdiğim Mısır Kıralı Fuat miyeti Milliye Dil bayramı buğ11muz var .. lıte lıer yıl bir kamız yurdumuzu imar etm.e• bir de konferans vermiştir. 
~evk .. 

1
: '""Bey hazrctleri~io Atioa ve Kavala dolayısile buğüokü baş yaz • yol bu dil ba1ramını katlula· ~· güzelleıtirmeie azmetmıı· .. • 

"l seyahatı bır müddet için geri sında diyor ki: · yışımız bu dil savaıını baıar· tır. 
ı tyaya, hareket ettj kalmıştır. Dün olmuı 'gibi anagımda · mak ve amacımıza varmak Yeni belediye burdura fırka Zife'de 
"t'ııb~I 26 (Telgraf) - Sof- -• • dır. ilk dil kurultayının örünç- için ıetiftltimiz tUkllntln biraz prenıipleri dahilinde imari ga 
•efiriaıiz Şevki l:ey, Yu Yuıroslav lü güolerinden birinde idi. daha yakınında olduğumuza ye edinecektir. Relediyo N aınzetleri 

"Ya kralının Sofyayi zi T • • • Ulu başkanın göreli bakışla· seviniıimizdir. Bu bayramı di· fahrettı•n 
tiııde vazifesi başında bu- .. eDtSÇl(erı rında hı z ve güç olarak orada r~klerimi~de ?z ~?rk . kö~le- Zile, 

2
6 (A.A) - Cümhu-

~ L k U d'I · d d d" rınde tu ıt 1 b riyet halk fırkası belediye . •ıs: için Sofyaya hare et ç ınuç yapmak ilzere ı üzerın e söz e en ve e ı- b ok .rbe'm ıozkerı .. ılre~ Daca Hz. 
ftir. Şevki bey k rahn av- I ·t b I . len dinleyenlerden bir arka· ayra gı ı gerere o ıoz erı rı: y iza namzetlerini İlin etmiştir. 

k de Istanbula dönecektir. 8 a u 11 a gelıyorlar daş bir dilek ileri sürdü. Bu kurduğu ettiz düzenin birer Rab gilnii Tahrana Yalnız ka1alıa nüfusu 17,205 
.. !)..........___ .. • .. Isltanbul 26 (Telgraı)- Yu· kurultaylar Türkün dilini ka · ışık gibi tutuıturarak kutlu- Ha:reket edı".'~or itibar edilerek gösterilen iıa 

o · • go· avyanıo me b t · ·ı J .r 'ırlll'":ırlf' l J) Bayramı . "' . ' ur enısçı e- rışık Osmanlıcadan öz ve du· ayoruz. lstanbul, 26 ( Telgraf ) - adedi 45 ki•idir. Bunlardan 
_., rınden üç kııi teniırilerimiz- T" k ··t•• kt' • • .. ., 

1 
.. ~ ru ur çeye go ur ece ı. T • 1 Af b d "bf li tılitaııbulda parlak e uç mıç yapmak üzere Onun için ilk kurultay top emyız ran - gan D ut ı 1 - rey ılraıile 2 asil 2 d" yedek 

ı)IJ. d Perşembeye {bu .. ) h · · fında hakem olan Ordu Mü· Aza olacaklardır. 
l 

l'ette kntlulan ı . gun şe ramı- lantısı ilk gez olarak kutlu M hk • p ze gele kt 8 emes l fettiılerimiıden Fahrettin a ·• • • 
'~ttbuı, 26 ( Telgraf ) - ce ır. lanmıştır. Bu yıl ise ikinci ~~: • . ıa Hazretleri Salı günü Tah· 
,'Yramı şehrimiz Halk~- Af • t rult~~- ~oplrmt~l~rının verdıgı Rauf Hayrı Bcyın rana müteveccihen ıehrimiz· 25 flkmektep 

hararetli ve parlak b. ır ganıs 8010 ye. nı orunçler .•çınde daha ge Cezasıı11 tasdı'k ettı' den hareket edecek ...- 'tt d h d k ı ı A ve ora· Kayıeri ·25 (AA)- Vilayet 
bİ e ~utlulanmıştır. E~ıın: ArzUSU nış - ~ a erın ut u anıyo~. Istanbul, 26 ( Telgraf ) - dan hududa giderek tetkika- d hT d . d"I 25 k 

tllaeb usu ve Dil Cemıyeh Ülkusuoe varanların duyacagı K k I k d d 1 t b 1 ktar a ı ıo e ıoıa e ı en me • 
• b ıı;'ııı Saffet Bey radyoda lsta~bul, 26 ( Telgraf ) - büyük ve sonsuz sevinci eser- bi:ç:e:~ 1 hap::ç:.°abak~m 00i:~ a aı ıyaca • • ~ • • tebio küşat resmi önümüzdeki 
ı lıaı b' • t' Afganıstanın M'll ti · ı· · 1 t k d w K • 'd C b • t b d (lar• ır konferans vermış ar. . . ı e er cemıye- ıyı . a~ a ma egem ~azganın Odesa konsolosu Rauf Hayri ayserl e um urıye ayramın a ya-
,ali~ ~ ..........__ •, • • • hoe gtrme~ a~z~su, Konseye degıldır. Fakat ıuna ınanıyo· Bey hakkındaki karar. Tem- . . . . pıl•cakhr. 

f rı• f 'llr havale edıJmıştır. ~u talep ruzki, ülkü yolunda gönlü inan yi~ ';Dahkemesince ta1dik edil· J eolo.11 Tetkıklerı .... • '" 
• ~ '- • Konseyde mllsait bır şekilde ve yüreği ümit dolu yürüyen· mııtır. Kayseri, 26 (A. A) - Fran-
ıl: ~es'elesı karıılanmıştır. terin duyduğu taşkın duyğu- Kadastro ıanın Dijon üniversitesi Jeo· Altay idare 

'!:e~ tli, 25 (A A) _ Alman t .· 'l . İ ". larda ona varanların duyduk- loji profesörü M. Sapo ve h t• 
b • ü .. 8Ul 1 01'111 sk·tnl • • ' 1 b I il ' " " j 1 •• eye 1 ;.f. t •tat bürosu bildiriyor: ' ' . larmdan geri ve eksik kalmaz. Baş nı iifottı~ı Kars da ıta~ u oıvers~teıı eo o~ı 

d• ~ 'r'raı mecliai Sarre poliıi Cenevr~, 2~ (A.A) - Mıll 1:ı t• Dilimizin durulacağı ve yazı· Kars 20 ( A.A ] - Kars eaı~ıtnıli mlldliru Pr. Hamıt 
~ ''liçreden memur celbine l~r c~mı~e~ı .t•r~fında~ lr~k mızın eyncl düzeni Türk du Vıliyetinde yapılm•ka olan Nafız ~ey ~ı~arba~ı .kazasının I~ bölümii J:aptı 
'İ':'I ,/lakla kabili teklif gör· Asu~ı Jerıoın ıı~~oı meı.eleıı.r i daklarıoda Türk gözlerinde· ve kadastro tahrinini tetkik et Halethk koyu~de ıkı ay ~vv~I Geçea Cuma günu 21 inci 

·acl• tlt Milletler cemiyeti u- te~kık etmek . ıçın teşkıl edıl- Türk kulaklarında anlatılmaz mek üzere gelen tapu ve ka- bulunan lçllocu dev~e aı b1r yıllık umumi toplantlsını ya-
••,11' i ltatipliğioe yaptığı bir ~·! olan komıte bunların in- bir iz bırakacağı gü :ı lerben daıtro baı mufettiıi kadastro hayva.?ın _bulundusıu yerde pan Altay idare Heyetine SC• 

!". de Sar hükumet komis· gılı~ Güyanı v~ya Franıız garp uzakta olmasakta daha var reiıi ile birlikte tahrir köyle· Jeol~J•. tetkıka~ı yapmak fizre çilen zatlar aralarında Iı bö· 
eY :-. reyiim müddeti zar· Afrıkaıında .. ••kanları imkanı mış değiliz. Gelgelelim yolda- rioi teftiş etmiıler ve dün ıe~rımııe ge!m•ı ve bera .. ber· lümü yapmııtır. 

~ '>ır polisinin takviyesi bakk~oda ıkı rapor almıştır. yız. Her yllrüyüşte ve her sa· merkeze avdet etmiılerdir. lerınde maar~f müdürli f-!_uınll Reisliğe Avukat Nuri Sıtkı, 
'Ydedeceği kimıeleri Is- Komıte yuıw~ toplanarak kon· vaşta oldugu gibi gene başı- Bat müfettiı tahrir iılerinde ~ey b~lundug~ halde mahal- Umumi kitipliğe Kemal, Mu-

'cl, aramaktan sarfı nazar ıeye verecegı raporunu ve bu 'IJIZda bütün Türk budununun azami sür'at çarelerini müsta hne gıderek ılmt araıtırmal•r b • V d I w E 
i . h t k' t . 

1 
. . • . • l d asıp ve ezne ar ıga ezacı 

~· •rıuıunda bulundugu- uıuı a ı avııye erını haıır· başında kuruluş ehyle açılmışı celen tetkık etmektedir. yapmış ar ır. L f' w .. 
ildir . . hyacakhr. ~"-"'-"'-"-"'-'"'-"'-"'-"'V'V"V'-""'- ~...... nt ı, idare müdürlfigune M11· 

rnııtır. oı·ı Bayramı Kütahya'da cit, lzilığa Vedat Tevfik, u-
B 1 d t 

mumi kaptanlağa Fehmi, bi· 
"(' ~ • u var ve s a . . ayyare DIDeması -... Ktitalııya 25 (A.A) - istos- rıacı ~·.k·~ kaptanlığına Va· Dün gece Halkevinde hara- yonla ıebİI araıında yapılma· bap, akıncı ve üçüocü takım-
~Ylül Çarıamba güaüoden itibaren iki filim birdeo retıı• bı•r surette ku· tlulandı ğa başlanan 25 metre geniş far kaptanbklarıPa da Şeref, lt J ) D d ki ( M 1 ) lığiadeki bulvarın ve şehir Atletizm kaptanlığına Kemaf, 

Q ya l U 8 ar e 0 26 Eylül Dil bayramı dün gece Bahribabadaki Halke•in- stadının toprak dOz itme itle· Güreı kaptanbğına Sabri ve it AD N POLiS OLUNCA de parlak bir surette kutlulanmııhr. leri devam ediyor. Şehir mec· Denizcilik kapta hğına Vasıf, 
~ fi'\. J Halkevi salonunu baştan bat• dolduran halk arasında liıinde batlı mühim caddelerle Bisiklet kaptanlığına Mustafa 
~Çeıa sene franıada yapılan fılimler araıında nıüı- valimiz Kazım paşa ile Manisa meb'usu Refik Şevket b .. y buğday pazarının nakleccgi Beyler seçilmişlerdir. 

d"' bir mevki kazanan ve büyük Fran1ız ıioema de ~uluouyorlardı· ~aat 20,3~ da .iıtiklil. marşı ayakta din· yereçıkan yollar geniıletiliyor. Bu arkadatlara yeni işlerin• 
O~' VIKTOR FRANCEN ilen dilber yıldız G ABY leodı bunu mandolın konserı takıp ettı. d ff k' ti d'I . 
l~ Y ve P1ERRE BLANCHER'in temsil ettikleri Bundan sonra muallim Mitat bey tarafından Dil bayramı Trabzonda Fırka nam- e muva • ıye er 

1 erız. 
filıni hakkında çok alkışlanan bir konferans verildi. tl · te b" t l"ld" 
tı--rTL UDAKLAR (MELO) B k f . F 'k S lih t. b 1 • K ze erı s 1 et 

1 1 
.tJ. \J Y AI.ıl D • u on eraostan ıoora aı ve a t hn ey erın e· 

~ TAM _ MEN FAN SIZCA SÔZLÜDÜ R man ve piyano kenseri salondakilerin alkıılnını topladı. Trabzon, 26 (A.A) - Fır-
, il fili111de Parisin en yükıek moıistealerinia verdik· Bunu müteakip Hüseyin Avni• Ömer C&vkaytar ve Celi ka ve belediye 1eçimlerine 

'llfe
1 

bir konserda dinliyecekıiniz. Eover beylerin okudukları şiirler dinlendi va çok alkıılandı hakmak üzere buraya gelen 
KADIN POLIS OLUNCA. Celil Enver bey tarafından eski ve yeni dil kaıılaımaıı Gireıon meb'uıa M&nir Bey 

i~ah edildi ve marasime nihayet verildi. çalıtmalarına devam etmekte-
Şarkıh, daaılt fevkalide bir komedi dir. Dnn akıam Mtınir Beyin 

Teşrin 
Bu Tarihe Dikkat Ediniz 
4 Birinci reiıliğinde bir toplantı yapıl · 

mıı ve belediye için çalııkan 
ve it becerir fırka namzetleri 
seçilmiş ve liıtesi teabit edil 
mittir, 

iz mir 
Postası 
lzmirin ve garbi Anndolunun 

1
.-en çok 11atılan, en çok yayılan 
eu müteklmil gazetesidir. llin
lıırınızı lzmir Poıtaaı'na veri. 
niz. Bu ametle kendinizi d "· 
ha kdıaylıkla, daha geoit ,mık· 
yaata, niıbeıaja derecede dııha 
çok kimmelere daha çabuk to· 
~ıtmıı olur1unuz .• 
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Uşak tab da Belediye 
••••• 

: Sovyet Rusya .......... intihap 
Neticeleri 

935 Panayırına da 
Edecektir 

iştir alı iktisat Vekilimiz Dün Uşak'ta Tetkikat Yao
mıştır. Bu Akş&m Şeh i · e Bulunacaktı 

- -•<ı-C.-• ----•H•------- -. 
Dahiliye: vekileti, belediye· Belediye Reisi, Konsoloshaneye Te~ekkilf 

Ma den Muta ss ı y 'da I~ intibabatından r--alınacak 
neticelerin kabil;olduğu'kadar Mektubu Gönderdi tttib•d' 
sür'atlc,.vebircr· ·raporla'bildi- 934 J seneıi beynelmilel 9 Sovyet Sosyalist . 

iktisat vekilimiz Celil 
beyin dün gece saat 19 

da şehrimize!;gelmesine in
tizar edilmekte idi. Filvalıi 

Vekil bey Sah günü öğ· 
leyin Ankaradan hareket 

etmiş; Çarşamba sabahı 
tren Uşakta tevekkuf etti· 

ği zeman L'şak'ı gezmek 
ve iktisadi tetkiklerde b11· 
lunmak arzusunu ızhar et· 
miştir. 

Uşak, iktisat Vekilcti
nin hazırladığı ıanayi pi· 
Jinında mühim bir yer iş· 
gal ettiği ~ için Vekilııöbey 
dün akşama kadar Uşakta 
tetkikle meşgul olmuşlardar. 

Son dakikada aldığım malumata göre Ik· 
tisat Vekilimiz Celil bey bu sabah Uşak'tan 

lzmire müteveccihen hareket edecek ve bu 

akşam saat tam ~,57 de Basmahanede bu· 
Junacaktır. 

Vekil beyin Izmirden sonra Aydına git· 
meıi ve orada maden mutahassıılarına mü· 

liki olarak Ergani'ye gitmeıi muhtemel gö· 
rülmektedir. 

·ı · · ·ı.ıı. ti - bt • eylül panayırına iştirak etmiş Oiimhnriyetlori tzıuir oeııe 
rı meıunı vr aye ere emre mış- 1 S t R 935 ~ 
. B b b 1 k o an ovyc usyanın rnl Konsolosluıtanl\ tir. 11 ususta azn anaca p d d h b'. "k Eı 

1 
ad 

. anayırına a a a uyu "' t S ı· t ttti 1" raporlara şu noktalar ılave . . . v. "ovyo ~ osya ıs . iti 
d ·ı kt' . mıkynsta ış t uak edecegı mem· o·· ı . ' tl . ı "'k~ ınetıll e ı ece ır. . ti b b l t nm ıurıJ e en rn n ti' nua1ye e a er a ınmış ır. ;~ 

1 - Bf'lediyc sınırlnı :çin· 
8 

h b _ . 
8 1 

d' 935 rılı Pıuıanrımııtı dfl ~ ~ 
i e belediye aıi nisabrn• eses . ~ B ah er uszel~hıneb e e hı>.e rak ~deceıtini. vili\vot yeke'. 

reısı e çel a ı ey, şe rı- ' .. • . . r•ıı' 
tutulan nufua.. miz ceneral ~ konsolosluğuna m:ıkamrndan ogrendıl\. ·ıe• 

2 - Belediye intihap hak· b' kt ~ d k P yırımız hakkında Gii:ıtcrı 
1 h . 1 I ır mc up gon erere ana· flrf 

kım aız o an arın sayısı.. h '-k d .. t · ı yiikRek aJflknt>a billıas~!\ " . yarımız a" ın a gos erı en • " Jt' 
3 - lotıhap olunmak hak· yüksek alakadan dolayı teşek- teşekkiir ederim efendilllı 1 

kını haiz olanların sayısı.. kürlerini bildirmiştir. Bahçet derin saygılarımla. . 
4 - intihap encümenlerine Salih beyin g6nderdiği mek· Dr. Behçet Sal1 ~1 i 

yapılan itirazların sayısı.. tubu neşrediyoruz: İzmir Belediye ~ 

liğ~-ya;::~~ki:i7::.:r;n~'~:~::.~ ~~--ıswçvELIAHTf-~ 
Usrık Seker Fabrikası 6 -' intihabın ~ kaç günde • • • • • 

takasiyle Comaovası ·civarında maden araş- yapıldığı.. Ye Refikaları İ zmfrc Geleceklerdir 
tarmAsı yapan nJtı maden mutehassısından 7 - Kaç rey atıldığı .. ! Atinayı ziyarette bulunan lsveç Veliahtı Güstav RA~:i• 
mürekkep heyet dün sabah Aydına gitmiş- 8 - Kaç reyin usulsüz abl- ve refikaları yakında Ankarayı ziyaret edecek ve eı 
tir. Heyete 1JekirVehbiB. riyaset etmektedir dığı. cumhur Gazi hazretlerinin misafiri olacaktır. 
Maden mutahassısları Aydın ve havalisinde 9 - Yedek hariç,~ kaç izi Veliaht hazr~tlerilc refikaları Ankar•dan sonra Ist•0' 

üç gün kalarak demir, kö:nür, linyit ve alttn seçildiği.. bul, Bursa ve lımiri de ziyaret edecektir. ırl 
madenleri tetkikatı ile mt p·ul olacaktır. Bu !nallere icevap verildik· Bu mühim ziyaret münasebetiyle dünden itibareD şe f 

A dın tetkiklerine iktisat Vekalt-ticce bil- ten sonra bf lediye meclisleri· rimizde hazırlıklara başlanmıştır. lsveç Veliahtı GQ5t• 
y . • . • d de "iza olarak seçHenlerin baz.retleri Gazi konağında misafir olacakhr. Gazi ko0~ 

yfik bır ehemmıyet atfedılmektedır. Ay ın- t h .1 d l . d •1.. d' b l T k 
1
• t ı· d b•' 

a sı erect erı e ı ave e ı· ğının hazırlanması için Istan u o at ıyan o e ın en 1 
Bununla beraber 

malOmat yaktur. 

daki tetkikler bittikten sonra heyete dahil lecektir. memuru mahsus şehrimize gelmiştir. Ziyaret Teşrioie•'' 
bu huıuıta resmi bir bulunan iktisat Vekaleti altnı arama ve iş- ~ ayının ilk günlerinde olac " ktır. 

letme idaresi müdürü Hadi Galip liey h:- Memurlar ...... "-"-"""""'"'""""'V'VV'. ~d-
mubabirimizdcn şu tel· mire döuecek; burada iki gün kalarak An- Mabstıl mınta alarııı 9 

karaya gidecekti, . İyi ~1 namele Edecek 
Dün gece Uıak 

grafı aldflı: 

Uşak: Fabrika 26 (Hoıusi)- iktisat Ve· 
kili Celil beyefendi, refakatındaki zevatla 

birlikte Uşakı ıeıeflendirmişlerdir. Vekil be
yefendi akşama kadar tetkikatla meşgul 
olmu~tur. Yarın sabah iz mire hareket ede · 
ccktir. 

Mutahassıslar heyeti Aydından sonra h- Vilayet makamından devaire 
/ 

partaya oradan da muhtelif maden mın~a· ve ~uıbaka~· .. gönderilen bir Mubayaatta bulunan müesse 
kalarında tetkikatıoi genişi. terek Ergamye tamı ..n de; kuçuk memurlardan 

1
, 1 

gidecektir. bazılarının esbabı mesalihe iyi seler ine yolda vergi verece.,. 
Ergani bakır madenlerinde yapılan l<e· muamele etmedikleri ve ba- T" k' ' h 1 t k mınlarda seYf; 

şifler madenleri:ı işletilme işi ile alakadar- zen menfi cevapla başlarından 
1 

udr ıye bma sutt mbınla .•· muayyen ~ade mek 
10

,,til' 
. . . . . . arın a mu ayaa a u unan memur gon r •*• dır . iktisat Vekili Celal bey de lzmırden savdıklerı bılduılmıştar. ve mubayaa ettiği malları ec· icra ed"n müesseseler, '( 

Şehrimize gelerek Torbalının Hortuna mın· sonra Ergani seyahatına çıkacaktır. Vilayet makamı, esbabı me· nebi memleketlere ihraç c-
3 

_ Türkiyede bir kodl1o' 
1 • • • M salibe iyi muamele edilmesi den ecnebi müesseseleri~ lıa- yoncu marifetile ve bir ~,, 

Ş a Ş a 1 le S 1• sat 1 ı 1 z ve işlerinin kabil olduğu ka- za.nç vergi~i . hakkın~a b1r ta~ misyon vermek mukabili .. 

1 
dar acele bitirilmesioi ehem· mtm gelmıştar. :ramım~~ b~ b 1 • · ı k · gibi müesseselerın vazıyetlerı mu nyaa yapın ar... ·•·il 

---• mıyet e aydctmcktedır. " • b d'I k d' Bunlardan birinci ve ı• ıJ - - -· • ._._ şoyle ıza e ı me te ır: ısı' 

Himayeietfal Cemiyeti umu i Talebe yurdu kı.brı·t 1 Türkiyede bu busu· ta:zda yapılan mub•Yıl,. 
sun temini için şube eıçın ve muessesclerce resen yap ... -

d . h • • ıd· c· ·ı~ ti d 1 ·r 1 d .. e P" rel.Sl• u· D ~e rımıze ge 1 ıvar vı uye er en zmı Ji,,iatlari indi depo ve mağazalar tedarik sayı acıgın an ona gor tf 
• • . ':r . lise ve orta mekteplerinde Birinci Teşrin ayının ilk etmek suretile yeri, şen mü ameleye tabidirler. Şube ~· 

Him~~eıetfal Ce~ıyetı u,mu· Dr. Cevdet, kı~yaker. Mem- tahsil görmek üzre gelen ta gününden itibaren büyük ku- esseıeler. depo açan müessesler 'fO',,. 
mi reısı Kırklarelı mebusu duh, muhasebecı Nebıl Be~· lebenin adedi faılalaşır.ıştır. tu kil>ritler 60 ~üçük kutu 2 _ Türkiyede mubayaa· de mubayaa ~ettikleri oıef ,, 
Dı. Fuat Bey. beraberinde ler dün ŞaşaJ me~baına ~ı- Bunlar Talebe yurdunda iba- lar 50 paraya satılacaktır. hnı, mahıul mıntakalauna dı buralarda depo etoıe~ ~ı 
~imayeietfal wmuha1ebec~ıi Ne- der~li su!u mahalhnd .tetkı~ telerini temin etmişlerdir. lllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!! ya bazı tiltüı1 şirketler•" el' 
bıl Bey ~ld~gu hal~e .dun ıa· etmışlerdı~. ?a~alda Hımaye~ .. Haıiçt~n gelen kız hı lebP. Esaslı surette tawir ve tezyin edilerek lzmirio en= olduğu gibi, tiltünün se\'k si'! 
bab şebrımıze gclmıştır. etfal Ccmıyetı tarafından ycoı ıçın de bır kız talebe yurdıı = 'f . . 1 h 

1
• • 

1 
- nasında boıulmama11nı te '~ 

ı . 1 k Ş l k K . d b . =zarı . en cıcı ıa onu a ını a an = 0,11 Dt. Fuat Beyin ımir seya- teaasat yapı aca ve aşa açılaca tır. arantıaa a u iŞ k ( EGE) s· = aen yaprakların tasnifi, ç ; 
bati, Şsşıl suyunun Himayei sı;yu Istanbul, Ankara ve A· için bir bina . aranmaktadır Karşıya a ınemas~ ve bozukların ayıklaooı;_. 
etfal Cemiyeti~e devrile ali- danada satışa çıka~~lacaktır. ~·atebe yurdunda ~u. s ene = Şiir ve aşkın ilahi zevkini hassas bir incelik ve çok= ma~ı~ cin~ ~in.s baly .. • b•i~ 
kadardır. Vah Kizım Paıa. Dr. Fuat Bey duo akşam hsan kursuna ehemmıyet ve· kudretli bir temsille bihakkın yaşıyan ve yaşatan sene = getınlmesı gıbı, 11naı o>.'I\,~ 
Dr. Fuat Bey, Sıhhat müdürü Çocukyuvasını ziyaret etmiştir. rilecektir. nin en nefis ve ;:: a!zetm~ycn ve valoız bırı:ııl 

• - • - TAMAMEN FRANSIZCA SÖZLÜ = nıften ıbar~t olan ~u • , 

Resmi binalar Seferihisar lmtıhanlarda Genç RUS kızı~ yeiennc;~r~ut:~e:sd:!:i:~· ~ 
Re~m.i binalar!~ Beleoiye .•e Yolunda, ~bir facia l\i~ıY~tffak olaınıyaular =: s~oai o:ıüesseılc~ v?cud~ ~~ 

hususı ıdare~er bınalannın ın· Dün sabah Seferihisar yo- L~se ~e orta. ~ekteplerde ( E ) _ rır ve .. mubayaa ettıkle.rı f'~ 
şaat ve tamıratı bundan son- lunda Ulaıuş kahvesi önünde Eylul ıkmal ımtıhanlarında ARiAN _ bu muessede .başka bır 

1
,tf' 

ra Nafia Vekaletinin müraka- bir kamyon kazası olmuş; Sa- muvaffak olannyanlardan ha- Filmi ile Bugün muhterem Karşıyakalılara k rı pılarını=: kalb~dertk .. ıbraç eder J 
besinde yapbrılacakbr. Bu lib isminde biri kamyondan ztları M arif vekaletine mü· açıyor. = vergıye ~abıduler. .

1 
'· 

h kk d b. t )' t dil k w tt l t d k · t'ı. - == . · · w · · = Komusyooca vasıtası e '' husus a ın • ır • ıma - ıer~ . agır sure e yara a .. n· raacaa e. ere ım ı~~n. e.vra Başrollerde : Fransız sınema ıahnesının en degerblen := . . . ..
1 

-;o' I 
me hazırlanmıştır. mıı; ıkı ıaat sonra da ol" kının yenıden tetkıkını ıste - = GABY MOREAY _ VICTOR FRANCEN 5 tedauk ~dılırs~, komu .

0
(, 

nal t b · ti • b"t mü•tür. mir.lerdir. Maarif vekaleti bu = ı =: ovn aldıgı komusyon Oze~,JY.~ n•a a sısa arı umumı u · Yf v: • = - · t b' t t ı 1 
y S f 'h' B 1 d' · 't h ı k - b = vergıye a ı u u ur. 

çedcn verilen binaların mllra· 1 e ~rı 11ar düe e ı~es~n~ a~ se~eye ~a susk o bm~ ~zre u Zongin il:1 veler : = alım muamelesi yapaol•' ti 
kabeii vilayetlerde Nafia Baş 0 

an 1 •mkyo .. n n s5afa 'hizmı- murac .. aa _arın a u unu muva- 1 - ~r\JHÇE TANGO ( A YHllıl K ) - lira mukabilinde ruhsat~'' 
mu"hendisliklcrine aittir. re ge me uzere . e erı sar· fık gormuştür. ::::z - • se1ı .. 

. ~ . dan hareket etmıı; yolcular· • • _ MÜNlR NURETTİN beyin en son nefis eseri _ kercsı alacaklardır. •f' 
Beledıyeler veya ?usul~· ~·- dan Salih, kamyon üzerindeki N zım .. 'hey ~ j - PA UA MUN'l' dünya lıavadi~leri = memurlar vuıtasile oıub,~~ 

reler inşaat. 50 bın ıraaan b f UJ k h · - t == - yapılırsa ruhsat teskef .. ı• .. k oı ıçıyı amıı a veıı o· . . . . . . . = . .. t10r , 
faıla olanların fennı evra ı nüode kahveye atıp bırakmak Sanayı ışlerını teftış ıçın - DUHULIYELER : Birinci 25, ikinci 15 kuı uı - liızum y• ldur. Koınu•ı '' 
Nafia Vekaletince tasdik edi· istemiştir. Salih Efendi mu Kulaya giden iktisat vekaleti DIKKA T : Pazartesi ve Salı günleri birioci deliletile yapılan ınub•~ı-
lecek; ondan sonra iııtaata vazeneıini kaybederek, bu fe- sanayi müfetti1i Nazım bey 15, ikinci IO kuruıtur. _ tarda ruhsat teskeresi ıı 
baılanı ca ktır. ci kazanın kurbanı ol muştur. ev det etmiştir. İiİlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll dır· 
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YAŞAMAK 

İSTİYORUZ!.. 
-Hissi, içtimai, aşk romanı-
21 - 9 - 934 39 - A. AfJNAN 

Kendisini çok sever ve bü
Yiik bir hiirmet gösterirdim. 
'hana A)'nen şunları söyledi : 

- Kızım lsmAt hanım, 
8en lıeniiz pek gonçsin .. Vü 
eııdunda çalışacak kuvvet 
"ardır. Belki de gazetelerde 
0knmuşsundur. Ateşli, imanlı 
'l'iirk çoonkları birer birer 
Ankara. yoluna düşerek 
len l'vetli bir teşek k ü 1 mey
dana getirdiler. Ordu ha· 
~lrda. Diişmandan yurdn 

lcıırtarmak için büyük bir 
''"aş başlamıştır. 

Ben iki giine kadar on
~ara iltihak edeceğim. }Jğer 
18tereen, sen de beraber gel .. 

lurk aııkerinin yarasını sarmak 
'l'ürk çocugnnun ncıJarını 
4iııdirınek, bu toprakların zaif 

kı?.ını:, vazifedir. Ümit ede · 
t' . . 1tn ki orada sen daha ıyı 
~~lışır, milletin6 şükran va 
~ıferı i öılersi n .. 

lliç diişiinmedim Pakize 
hanım .. 1 kinci gi.inün akşa· 
ttlı giin kararırken tzınirden 
•'trıldık. Tren bizi Al~şebire 
'dar getirdi. Oradan hır çeçen 
''aba~ile Uşak'"' geçtik. Kı~ 
'a D' t .. . aulatayim... hr gun 
l. k Çtnde Aııkara'yı buldu · 

Beni seyyar .... 11 inci 
~0lord un uıı emrine verdiler. 
~'vaş biitiin heyec&nile baş-
1'1lııştı. 

Çok heyecanlı giinlerdi 
~tılar... Oephe gerisi, harp 
. eyecanını duyan insl\nlar 
ıçin öyle giiç ki, (iyle güç ki! .. 
Qıldıracaktım az daha ! .. 

berk°'s bütün sevdiklorim, 
1) 1 

tdonun hiitün genç ve dinç 
Ç()CUkları cephede kan oyu· 
tııı oynarlarken, ben ıeyyar 
?tdu ha~tanesinde bütün 

~·ite~İınle çalışıyordum: ~~-
ıe hanım bize t11davı ıçın 

fetirilen m~rt Türk çocuk· 
ltı ekseriya bir kölçe insan 
'~aaı halinde idiler Ye ek· 
'eriaiuin tedavi imkanları 
%~ & azdı, 

~-~nunlaheraher, onlar ölüm 
~Şeginde hile giilerek opera 

ta tesliminefs ediyorlar: 

., - N o zaman iyi olacağız •• 
"ti • 

ı"ınan kollarımız tutacak .. 

dt l>iyorlardı. Bazan veca için· 
"- lıaetane köşelerinde kına-

'- }'arahların içli halleri beni ..... 
'•ııep ediyor, sabahlara ka-
~ taykumu kaçırıyordu Bun
.... • hu nevi hastalar, gerilerde 
-,:~··u tı ~1 lerini bırakan, Fatmalı-

Ilı b 11 . . "1ı.r ağ aralarında e ennı 

Ölüm, savaı halinde bulu· 
nan bir milletin çocukları içi; 
bu kadar korkusuz, endişesiz 

bir akibet olduktan sonra mu
vaffak olmamağa ne sebep 
var!. 

Harp aahaaını bakadar ar
zu ile benimseyen , bir ırkın 
çocokları neden muvaffak 
olmasınlar... ~[uvaffakıyet 

mutlaktı. Hunu bizim gibi 
herke& de b~yle görmeli idi. 

Nihayet 26 A ğustoa sa
bal11... Bütün bir ülke ye· 
rinden oynıyor ve bütün bir 
millet çoluğile, çocuğile, 
genci ve ihtiyarile bu sava
şa iştirak ediyordu. 

Ok gibi yaylarından fır
hyaıı yağız atlar İzmire 
doğru ilerliyordu. Heye· 
canh Türk c;ocukları tozu 
dumana katarak lzmir, 1 z· 
mir diye inliyordu. Niha
yet İzmir kapılarında idik. 

* • • 
Heyecana kapıldım Pakize 

hanım, iizrüme bakmıyacağınızı 

ümit etoıek isterim Ordu İz

mire girince ben de doğduğum 

topraklara. SeterihiHra yüz 

sürdüm. Çocukluk hatıralarımı 

taııyan yerler hil4 olduğu gibi 

duruyordu, Çocukken nişan 

koyduğum bağ kütüğü olduğu 

gibi yerinde idi. Ve Çocuk 

zevkimle kütükler üzerine ça· 

kılarla bıraktığım yerler h414 
duruyordu, 

Ne diyordum, eonra İz mire 

geldim Bu haetaneye yerleştim 

Büyük bir heyecanla görü· 

ıen hemşire İsmet durmuştu. 

Çehresindeki hatlar onun. bü· 

tün bir Gmfir olan mazisindeki 
iyi hatuaları canlandırıyordu 
İsmete ıöyledlm: 

- Hemşire İsmet; dedim. 

B<iyle mariz, muztarip in

unlara ömrünü feda etmen 

doğru mut Başka bir iş 

yapamaz mısın. Daha iyisi 

köyüne diinemez misint .. 

- Hayır, dedi. Köy yolu 

ban11. karşı çok uzaktır. Ben 

~ehirlerin sevgilisi oldum. 

Burasını daha çok seviyo 

rum. Oeruiyet içine karış· 

mak, cemiyetin acılarını 
tedavi etmek daha zevkli ... 
Esasen, görec6ksiniz Pakize 
hanım... Şehirleri kurtara 
cak olan köylerdir. Köy 
yolu, şehre ışık Terecektir, 
Bu yeni Türkiye için 
böyledir. 

~ bir vaziyette bırakarak 
•ıailıeyc koşan mert Türk ço· 

1-rıydı, - Devam edecek -....................... ~~----.......... 
Yeni Millt Romanımız 

Bozyaka Geceleri 
.Ronıanımı2dan bir parça: 
"Beıul, bulutlar artUında kaybolmak ÜJıAre bulunan ha

'1(1 kartalına uzun uıun baktı. Orada, o hava kartalının 
İçirade onun ruhunu ıaran, hayalinin bütün incelıklerini 
Qtlllçforı içinde bulı.nduran bir varlık 11ardı. 

Beıal anlamııtı ki, gece uçuıları:ıda kendüine perva
"eaile •elam gönderen haı·a mülazimi (.emil, inklil' edi

~lrıiyecek kadar lcendilini teshir etmiııir.,, 

- --- ---~ - .... - ----:- ---- --- - ---- --- --;-------
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ı öldUren Aşıklar Orta Mektepler 
Çok Sevilen Bir Kadın 

•• Birer birer ka1)anacak mı? 
Nasıl Oldürülür? Orta mekteplerin bazı ka· dırlar; ciddi bir tetkik ne· 

zalarda Iağvı cilıetine gidi- ticesinde elde edilen bu ka-
Üliiuı, genç ye ihtiyar, 

güzel ve çirkin, kadın ve 
erkek hiçbir kimMenin iste: 
mediği ve sevmediği birşey 
dir. Bir inıJan da en sev
mediği, en fena bir halde 
görmek istedigi diğer bir 
insan i9in, en fena bir akı-
bet, en biiviik bir ceza ol
mak üzere ·mum diler. Ka· 
nunJar, en büyiik ceza ola
rak üliimü kabul eder. Çün
kü, öliim, hııyattan, hayatın 
zevk ve saadetlerinden mah· 
rumiyet demektir. 

Öliimün biiyle olmasına 
ve bciyle tell\kki edilmesine 
rağmen bir çok aşıkların 

sevdiklerini öldürdüklerine 
tesadiif etmekteyiz.81'kspearın 
ölmez faciası olan Romeo 
ve Jölyet, aşk aleminin 
ebedi düsturu olmaktan bir 
törlu kurtulamamaktadır. 

Büyiik şehirJerin zabıta 
raporları arasında «Aşk fa
ciaları> büyük bir yekun 
tutmaktadır. Namus facia-
larını bu aşk facialariyle 
karıştırmamak Jttzımdır; bi· 
rincisinde katil, c Bana hı· 
yanet etti, onun için öldür
düm!> der, fakat ikincisinde 
de «Çok sevdiğim için öl
dürdiim!> dor!. 

«Sevdiğim için <Hdürdüm• 
ne kadar manasız bir hiyle 
de~il mit Öliim, bir insan 
için hayattan, hayatın zevk 
ve saadetlerinden mahrumi
yet <lomek o1dağuna gfüe, 
sevdiği kadını öldüren 
katilin zihııiyeti çok sakat 
demektiı 1 

Vakıa, a,ıkların bir kıemı, 
yüz bulmamak, veya pek fazla 
eza ve cefa görmek yüzünden 
katil olurlar; pek ziyade eev
dikleri vücutları, hu bunaltıcı 

vaziyetin icharile öldürürler, 
fakat. .. bir kısım da, sırf sev
dikleri i<;in sevgilisi.ui öldür
mektedirler. 

Bunun sebebi, kıekançhk, 

fazla eza ve cefa çekmek gibi 
sadece hotk4mhktır; fazla sev· 
giden doğan bir nevi haeta· 
hktır. 

Paris zabıtasının bir ista· 
tistiğine göre, Ağustos ayın · 

da Paris vukuat plfı.ncoımnda 
630 aşk faciası vardır! Bu
nun 360 adedi katmerJi, 
yani hem aşık hem m~şuk 
kanına malolmuştur! 

Şayanı dikkattir ki kü
çük yerlerde aşk faciaları, 
"""""~-"""'"""''"""'""'-~ 

Besni 
Haberleri 

Besni, (Hutıu~i) - Bele· 
diye intihabatı faaliyeti bit 
mek üzeredir. Rey almaga 
ve rey vermeğe hakkı o1an· 
ların cedvelleri dıva.rlara 

asılmıştır. 

Bu intihapta, eski BeJe
diye reisi Mustafa beyin 
yeniden kazanacağı tahmin 
odilmektedir. Bu zat, Bes
nide birçok eserler vücuda 
getirmi~ ve Belediye işltJrini 
ıslaha muvaffak olmuştur, 

Trahom müoadelesi kuv
vetlendirilmiştir. Bu hafta 
nahiye ,.e kUy muallimleri 
kaza morkezine celbedilmiş 

ve bunlara bu hastalığın te
davi ve korunma usulleri 
kurs halinde gösterilecektir, 

ekseriya hiyanet veya bü
yük kıskançlı~& istinat 
eder. Ve niabeten az olur. 

Fakat büyük yerlerde, 
bilhat11a Parilil, Berlin, I..ıon · 
ra gibi şehirlerde, aşk cina
yetleri pekçok olmaktadır. 

Ve bu cinayetlerin kısmıa· 

zamı sebepsiz olarak yapıl-
maktadır. · 

Sinir doktorlarından ma· 
ruf bir zat: 

Büyük şehirlerde cinayet
ler çoğalıyor, bunların önü· 
ne geçmek için adli ve in-

zıbati birçok tedbirler Rhnı· 
yor. Bırıızlık, yol kesmek, 
batakhanelerde adam <Hdür-

mek bu tedbirler sayesinde 

hiaaedilecek kadar azalıyor. 

Fakat cinayt\tler 

diyen çoğalıyor ... 

Çünkü büyük 

miitema· 

şehirlerde 

Rinirleri bozuk olanlar ço

ğalıyor, bunlar, sırf sinir 

işi olarak mütemadiyen 

İMıan doğnyorlar, bunlara 
da zabıta « aşk faciası > 

deyip geçiyor. Ne şay~m 

teesıürdür ki hırsızlıkların, 

yol keemelerin, batakhanelnde 

adam hoğulamaların önüne 

geçmekte olduğu halde, a~k 

cinayetlerinin önüne geçilecek 

bir tedbir bile ittihaz oluna· 

mıyorl. > demektir. 
İşte.,. cKıskandığım için, 

cefa~ma tahammül edeme· 

diğim için, israfiyle beni 

felakete ıüriiklediği için, ni· 

hayet... çok sevdiğim için 
bahanesiyle, fakat; hakik:üte 

sinir bozukluğu iledir ki in· 

sanlar sevdiklerini yaşamak 

hak ve zevklerinden mahrum' ... 
bırakıyorlar!. 

Jeceği söylenmektedir. Me
sel!\ Borg1tma'daki Orta mek 
tebin iinümiizdoki tedris sa-
nesinde 18ğvedileceği ihti-

mali çok kun·etlidir. 

Kazalarda lıalk tarafın

dan biiyük bir ehemmiyetle 
telakki edilmekte olan bu 

lıaborlor hakkında tetkikat 
yaptık. Aldığımız neticeler 
şanlardır: 

Orta mekteplor, çocukları 

hayatın hemen hi9 bir kıs

mı için lıazırlıyamamakta-

naat üzerine, orta mektep
ler tedricen Iağvedilecek ve 

buna mukabil ilk mektep

lere iki sınıf ilave ve lise· 
lorde de iki ihzari sınıf 

ihdas olunacaktır. 

Bu suretle çocuklar, ti~ 
mekteplerden doğrudan doğ

ruya liselere gire bilecekler 
ve liseyi ikmal edon bir 
genç te, hayat yolunda ken
dine bir istikamet temin 
edecek ~ekilde hazırlanmış 

bulunacaktır. 

ıırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınnm11nıııuı11111111111111111 

~ Doktor = 

! H. Fahrettin :: 
1 lzmir Memleket Hastanesi Rontkeo MUtebassısı = 
1 Her Devi Rontken muayeneleri ; 
= lJltra - Viole v: Elektrik tedavileri yOrilyemiyen ve~ 

=bilhassa Raşİtık çocuklara talbiki ve rontken ile! 

Kel tedavileri yapılar. ~ 
= = 
=: ikinci Beyler sokak fırın karıısı No. 25 Telefon 2542~ 
ffiiiiıınııııuuııııınııınıonıunııınumuınnnuııııınıı11unıııı111uuuıurııınuuıuııınıınıııııınıuıııuııııııııuııııUK11111111u 

ŞAŞ AL 
ve hakiki 

Istanbul Memba Suları 
Yedi seneden beri muhterem lzmir balkana halis 

ve taze Şaşal suyu temin eden ve Şaıal suyunu lzmire 
• tanıttıran müesseıemb ayni zamanda Istanbulun Şeh

remaneti ve Evkafın mührü altında getirlen saf 
Tatdelen ıuyunu Muhterem mütterilerimize tebşir ve 
tavsiye ederiz. 

Umumi depoıu: Abacıoğlu hanı 18 numarada 
Nail ve Mehmet Ali 

Karşıyaka Lüks sinema il 
ve Tiyatrosunda 1 

Atina'nın ~uh ve güzel 
mizah gazetesi 

Tritomba (Sa
bık Fru - Fru) Menim münasebetile bngün 26 Eylôl Çarıambadanl 

itibaren i>üyük filimleriue boşladı 

ÇELik ADA 
Henüz bir eşi daha yapılaınayan }.,ransızca 

sözlü ve şarkılı klymetli şaheser 
MlimeHilleri: Jan Murot Şarl Boye Danyel Parola 
Seanı ıaatları: Cuma ve Pazar 15 17 19 21 
Diger gilnler: 19 ve 21 

BUGÜN LÜKS SİNEMASINDA 
' Çelik Ada Filmiyle beraber 

Münir Nurettin beyin ALLl YEMEllf 1 
Kıymetli ıarkısını dinleyeceksiniz 

Gazetesi ve bütün 
gazeteleri 

Yunan 

2 Kuruştan 
Karııyaka, Pasaport, Alsan· 

cak vapur iskelelerinde sabi· 
maktadır. 

Abone -adrese kadar gön
derilmek ıartiyle· Çelikel ıo· 
kak 49 numarada 

Jör Kolokoças 
Adresine veya 2295 numara 

ya telefonla müracaat etmeli-
dirler. P. 732 

ELHAMRA 1. }!İLLİ KÜTÜPHANE SİNEMASI 
Bu gtın : 2 büyük ve güzel filmi birden takdim eder 

1 - macar marşı 
MAOAR muaikiıi... MACAR dansları ..• MACAR atkının ilahi kudret ve mestiaini 

harikalide bi,. muvaffakiyetle yafayan ve yaıatan misilsiz eıer 
Baırollerde : GUSTAV FROELICH - CAMILLA HORN 

2- artist kanı 
Dllnyaaın en bilyllk 5irkı (CIROVE SANTI) nia fıyanı hayret numaraları araııada 

çevrilen MEG LEMONNIER'in tamamen Fran11zca s6zlll b8yDk filmi 

Seaoı ıaatları Macar Marıı: 16,15 19, ve 22,40 da Artist kanı: 15.17.50-20 40 ve22 de 
Cuma ve Perıembe gllnleri 13·30 da baılar 
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- Oğlum, maksadım, bu Adeta bayılıyorsun.. Ağzın. 

gece dışarı çıkıp ~ıknıadı- dan dC>kiilen sfrzleri hep 
ğını anlamak istedim ve bu- ıçıyorsnn.. Söziin : kısası 

nun için böyle geç vakıt onun yanında kendinden 
odBna geldim. Görüyorum geçiyorsnn.. Ona gelince: 
ki, uyumamı~sm, o halde SanR bakışları Ben gelirken 
yapayalnız ne yapıyorsnn,. kızarıp bozulması ve he~·e

Tevile, sükuta lüzum 
yok, seni temin ederim, be
nim gibi tecrübe görmüş 

yaşlı bir kadın senin kalbin· 
de olanları yiizünden oku
yabilir, oglum... Sen artık 

delikanlı oldun ve benim 
gibi bir anne do senin için 
dünden fazla dü~ünmek mec
buriyetindedir. Şimdi kaç 

yaşındasın, bakayım '· Aksi 
şeytan, yaşını bana hep büyle 
unutturur... Fakat sen be· 
nim gözümde heni.iz mını 

mini bir bebeksin ... 

- Fakat oğlum, bu halin 
çok zamandan beri b<>y le 
devam ediyor. Sendeki sır, 
bu kadar müthiş midir ki, 
hep saklamağa çalışı~ orsurı,. 

- .Maksadın bana naz 
yapmak i e.. Fakat oğlum 
bu nazın bana büyük elem· 
ler veriyor. Yanına sessizce 
girdiğim vakıt sende bir te
la~ hissediyorum. }]minim, 
sende bir hal \"ar. Hele şu 
masanın çekmecesini bir aç 
bakayim. Yine eminim ki, 
bu çekmecede dolu bir ta
banca, belki de yazılmış veya 
tam amin nacak bir mek1 up, 
evet sen de fevkalade bir 
hal var... Bunları ben yü
zünden, tıçık ifadeli bir ki· 
tap okuyor gibi okuyorum. 
Bunları benden saklama 
oğlum. 

. . . 
- Maksadın intihar et· 

mek midirt Rir müddetten
beri seni takip ediyorum. 
Sende bugünlerde fevkalAde 
artım bir keder var ..• Oğlum, 
sen Adeta dünyaya ktistiin! 
Geçen sene sen buraların 

en şen, herşeyden hinbir 
eğlence bulan genci idin. 
Şimdi hasta ve nliJ, yort,tun 
bir ihtiyara bt'nziyen bir 
genç oldun. Ne oldunt Ne
ler geçti1. Sevgili oğlum 

haydi söyle.. Kederin nedir 
bana da, anneciğine de 
s<iyle. Dert saklamak ... 

- ... 
- . .. Derman bulma

mak demektir. Hele benim 
gibi ilıti~·arla.mış ve sana 
şef kntı cil.ıanlar kadar bü
yük olan a .nene s<iyle ••. 
Acaba, aşklar bir güçlüğe 
mi oğr.Hlıt Tabii, kocalı 

bir kadının n~ 1·0, değil mi,. 
A en ba sarı~ın mı, yoksa 
kumral nııt Şüphem yok 
tur ki hu kadın mavi g<>z· 
liidiir, ve ben... Bu kadını 
arıluılım... Nesrin beyin 
hare mi... 

cana diişmesi gösteriyor ki 
o da sana karşı al!ikasız 

degildir. Fakat oğlum bir 
do ~tnn haremile Revişmek 

iyi bir şey değildir, şimdiyo 
kadar sanıı hu hususta bir 
ŞAY Riiylemek taraftarı de
ıtildim, fakat son ~iinlerile 

NeRrin beyi haremine karşı 
fazla me~gul ve müteyekkız 
g<>riiyorom, ve bir felAkete 
mani olmak Hiznmnnu his-
&ediyorum. 

- Sevgili beyim, dünya
<h ırnvecek, Mvişecek başka 
bir kadm hnlamadın m''· 
Nesrin heyin hareminden 
bu günlerde hirıız o?.ak kRl
mıık, sana neden hu dorgun
la~o, bu keder ve 11tırabı 

versint Ona benzer, yerine 
gfüe ondan da giizel başka 

bir kadın bul... Hele genç 
kızlar, senin gihi bir gence 
- bir kadın oldngnm için 
biliyorum • bayılırlar .. . Bel
ki böylece Nesrin beyin ha
remin! unutursan... Ne o,. 
Ba~ını 1allıyorson. . . Sana 
g<isterdiğim bu kurtuluş yolu 
zamana muhtaçtır demek 
istiyorsun. O halde bura
dan da gidelim, biraz geze.
Hm... İeviçreye mi,. İepan
ya veya Parise mit Nere
sini istiyorı4un. . . Gelecek 
hafta, yokRa hemen yarın 

mı gidelim ... 
F. Şemsettin 

- Sonu Yarın -

inhisar idaresi 
-- +-•-.....__. 

Ödeınişte Hurda İncir 
.Almağa Ba~ladı 

Ödemiş, 26 (Hususi)- Öde· 
mi~ incir müetalıeili sevinç 
içindedir. Miiskirat inhisar 
idaresi Ödemişten ü9 küru~ 
on paraya 250 bin kilo 
hurda incir almıştır. 

Yerilen teminata güre 
inhisar idaresi hurda incir 
mübayeatını yalnız Ödemiş· 
te bir milyon kiloya iblağ 

edecektir. 
Mii bayeat devam etmek

tedir. 

Yeni ,Jandarma 
Tayinleri 

Aydın, (H osusi) - Çine 
jandarma kumandanı Rifat 
bey sorgun kazasına, S<ike 
jandarma kumandanı :Mu
ammer bey birinci umum 
müfettişlik askeri müşavir· 
lik nıulhaklığına tayin 
edilmişlerdir. Bozdoğan jan
darma. bölük kumandanı 

Hiisnü bey eitaj g<irmek 
üzere Harbiye mektebine 
gitmiştir. 

IZMIRPOSTASI 27 EYLOL 

Meml k Posatası 
Sütünlarda Bir Tavzih 

150 evelki hayat 
Karşıyakadau aldıgınıı~ 

bir mektup iizerine, Sin\e~ 
Diki~ Makinaları ~& 1~ 
Yurdunun yeniden a9ıl~!\. 
sını temenni etmiştik. sııı 
ger Şirketi hu temenniye çıı 
cevabı vermiştir : 

Saygı değer efendıı11; .. 
11 

Gazetenizin 17-9 9:J4 gııtı' 
lii sayısında ( Kar~ıyakll 
lar Singer Nakış Yurdorı 0j 
tekrar açılmasını iıüiyorl1'r. • ııı 

başlıklı yazınızı mmnnll ~· 
-rcıt.le okndıık . f;ı ic:ıhı 6 
• y b~ 
yahatta bu)unmaklıgıın r 
sehile ancak hug iiıı ce\""1• Yeıohilınek iwkaııı bftılıl 0 

mıı~tıır. ·w 
Biitiin gay('si mii~terı ~ 

rini memnun hıraknııı~ ıi· 
hanunlarınıızın nakış ı!'jo 
yac;la.rını tatmin ot.ıııt)k ıÇ~ı 
bugüne kadaı old ıığu g\, 
bondaıı sınıra da ayni yııl'-· 
yiiriiınek isti,·on kuınıH'~of • , r 
ıuı:t.: gerek muhterem ]\9

1 

~ıyakn kalkımn ve gere~~ 
saygı değer gazeteniıdrı 
lımrnetaki samimi anr.ıt t 
dileklerini yerine getirıı~te 
yine kendisl ııc vazifo ed111 

t~te size .Aydın 'dan bir [manzara ki mlım~ goruyornz. rek mekteplerin açılJJlıı· 
Aydın'ın neresine ıiit oJılıığnnu elimizdeki Burası 150 Elene evvol herhalde bir Pazar lıasehile kısa. bir z::ııll9 

kitap maalosef yazmıyor. Yalnız kitabın mahalli falan olacaktır. 1$alınjşinlerin, oy· için nakı~ derslerine de1~~t bir. t~rafırıda ~.ir ç~k y~rle.ri~ıde .Aydm tmaları? zaraf~ti. hakikaten Tiirk zevkıettli· ed~meıniş ~e hu def~~ ~~ 
dedıgı halde~ Gn;r.ollıısnr ısınıııı de kullıı · mıne bırer~alııHırler Burası ne giizel yermişt şıyaka .. hal~ından gorılrıo 

"""'"",..._,..._,..._,..._"""'""'""""'"""""'-vv-vv'V"V""'~""-"'~~"""""""'·~"-"'-~ ı·ag bet tızerı ne nakış sal o 

Al • 1 k El k • Karşıyaka Bankn sokağıt1d11 

aşe ının e trık ~::~::;.a:ı~~~"t~~:~:~~~r 
YERiNDE .. BiR DILEGI Kazası ~.:kı::~::n~~·şi';~';:~:.:::ı~'.~, 

Tek.irdağında l 2 yaıında bir lerıne devam eılıldıgı nı 
Alaşehir, (Husm~i) - Ala

şelırin şarkı şimalisinde ve 
şehrin hemen kıyısında ol
mak iizere lnegöl, Buldan, 
~alihli, hmir yolıınu bir· 
Icştiren hir yol vardır ki 
400 metre kadar uzamamak
tadı r. Bu yol giin geçtikçe 
bozulmakta, yıpranmaktadır. 
~ ...... "VV"VV'V ~ 

Uşak 
Şeker kulüp idare heyeti 

Uşak: (Hususi) - Teşek· 

küliinii geçen mektubumla 
bildirdiğim Uşak şeker ku
lüp azaları bugün umumi 
bir toplantı yaparak nizam· 
namelerini tespit ve idare 
heyetlerini seçmişlerdir. 

Mehmet Kıza bey reisliğe, 
Kenan Asaf bey rcisvekilli
ğine, Afif Hasan bey umumi 
katipliğe, İbrahim Ziya. bey 
muhasipliğe, Yuımf Ziya 
hey veznedarlığa ve Savni 
bey de umumi kaptanlığa 

intihap edilmi~lerdir. 

Yeni idare heyeti çalış

mağa başlamı°' tır. Bu cuma 
Binicilik şubesinin biiyük 
kır eğlencesi vardır. 

Yeni ~Iektepler 
Bahkesil'İn Susurluk mer

kez kazasına tabi Yıldız 

k<iyii ile Göbel nahiyesinin 
Ümit'ili kiiyünde yeniden 
iki ilkmektep inşaaına baş
lanmıştır. 

1 

Biiyük taşlar toprakla i>r· 
tülü olduğu halde arabala
rrn, otomobillerin ve sair 
nakliyat vasıtalarmın ge<;
nıeRini pek çok müşkülle~ 
tirmokt(Jdir. 

Bugibi nakliyat Yas ı taları 

bu kısa fakat belası u:ırnn 

yolda fena halde eskimek· 
tedir. Arahacılar, ~oförler 

bnradan ge~erken bin bir 
kııfiir ~avurnrak geçerler ... 
Tabilılir ki, herkes malının 

çabuk oskhligini istemez. 
Hunlıula. beraber şehir hal
kı <la ayni vaziyettedir. E
ğer bu yol yapılırsa İnegöl, 
Boldan, 1 zmir yollarının 
geçidi olan Alaşelıirde daha 
far.la faaliyet görüJecrği şüp 
lıesizdir. 

Bursa-Yalova 
Yolunda bir otobüs 

kazası 
Evvelki akşam Borsadan 

Yalovaya giden bir otobüs 
Demirtaş civarından geı;er

ken l<lris İRminde birisini 
çiğnemiş ve iHdürmiiştiir, 

Yapılan tahkikatta İdri· 
sin parası olmadığı için 
Genıliğe kardeşinin yanına 

yaya gitmekte oldoA"u anla
~ılmıştır. 

çocuk elektrik telleri direği dirir ve keyfiyetin bU F 
retle tavzihini dilor btı 

üzerinde yova kuran kumru· f. sile ile de gerek KarR.ıY t 
ları tutmak için direğe tır· 

manmış . fakat telleride tuttu· 

halkının ve gerekse g11t
6 

nizin kump uıyamız bllk~1 

da g<>~terdiği yakmiıgrı 90 

için şiddetli cereyana kapıla· saz teşekkiirlerimi;d ı:ıuııt1 

rak kömür haline g~lmiştir. efendim. 

~ 

KUçUk ilinl r 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı1,ıııı 
Kiralık Evler iş aranıyo 
GÜZEL YERDE - Güzel bir MUHASiP usule vakıf, 

yerde, her türlü konforu havi rübeli bir muhasip ti'' 
8 odah 180 numaralı bir ev . ~te 
kirahkbr. Arzu edenler Mat- hanelerde iı ısteme 
baamıza müracaat etmelidiıler. Arzu edenler matb•' 

GÖZTEPEDE - Tramvay mllracaat etmelidirler._./ 

caddesine iki dakika bir .. me- BEKÇl Odacı ve po~1 

safede gayet havadar, buyük lık gibi bir hizmet isteı>1 

bahçeli ve her türlü konforu A b · ı ı .,,, 
haiz bir ev kiralıktır. Borsa z ır mıaı • ça ı,.. 
sarayında Simsaroğlu Fehmi Malfıldur. __./ 
beye veya 3039 numara He 
telefonla müracaat. 

Mezarlık baıında inkilip 
sokağında 22 numaralı ev 
kiralıktır. lstiyealerin Safa 
oteline müracaatları 

Al!\ylıeyde Kız Muallim 
mektebi bahçeBi clirseginde 
40 numaralı iki katlı, kar. 
gir, konforu yerinde, 9 dö 
nüm bag ve zeytinliği havi 
bir ev kiralıktır. 

tzmirde Hüklımet cadde
sinde Hacı Hasan otelinde 
emlak simsarı Mehmet. A Ji 
beye müracnat. P.12 D.8 

Daktilo 
Daktilo "le biraz dtı 

hasebe işlerin~ va]rıf 
hanım iş aramaktadır· 

tt' İzmir Postası gaıe 

D. Y rumuzile ınür11c"' 
P.11 D.l~ 

Satılık 

- Bunu baua bulduran 
keramet değildir; a~iz ço· 
cugum ... Fakat senin .Nesrin 
beyin baremine aşık oldu
ğunu anlamamak için kfü 
olmak Jazım... Haklı sın 
oğlum. Rn kadın cidden 
hoş ve sevirulidir. Sen zaten 
onun karşısına. geçtiğin va
kıt, herşeyden evvel durgun 
fakat güzel bir denize ben· 
ziyen mavi gözleri i9inde 

Türk 

Ilfila JJey Iek Harbı 
IJeylek harbı bitti diyo

ru;r, amma, hal!\ şurada, bu· 
radl\ meçrnlı leyleklerin 
geldiklerine tesadüf edilmek · 
tedir. Evelki giin, boynu ve 
başı kanlar içinde bir ley
lek Borsaya gelmiş ve Hi 
lalialımer binasının damına 

inmiştir. 

~ı:usiki Mua1Jiıni 

..Aranıyor 

DOLAPLIKUYU CAC 
SlNDE - 103 ve 105 ~ 
rah iki dükkanla- üstüod~ 
odalı ev ucuz fiatle ı•t~ 
Tlllip olanlar Çukur 
Tahir bey kitibi Sabri 
diye müracaati. 

Hastane arkasında V 
cık caddesi No. ( 1 ) 1 

Tütllu ve müskirat ıı' 
bulunan dükkan devre" 

Çocuk gazetesi 
Çok kıymetli muharrir ve muallimlermizden Xuıuf 

IKemal beyin haftada bir çıkardığı bu Çocuk gazete• 
sini bütün çocuklara tavaıye ederiz. 
j Müracaat yeri: lıtabul - Galata Kara Mustafa paşa' 

1
caddesi Marmara hande 1-2 numaralı yazıhane. 

ı l 

Kartal muharrbesinin bu 
mecruh gaziKinin, h~bii bir 
hisle Hilaliahmere müraca
atı çok calibi dikkattır. 

Bergama Halkovi bando-
Run u idare etmek üzere 
bandolarda çalışmış bir 
musiki muallimi isteniyor. 
lstflkliler Bergama Halkavi 
reisliğine yazmalıdırlar. 

P . 10 D. 5 

hktır. 
~ 

Taliplerin içindeki 5
9 

müracaatları 
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Sinema Ve Çocuk 
--·-· 

Sinema sahnelerinde en 
~irade hoşa gidon üç sınıf 
Yıldız vardır: 

Geçenlerde Amerika'da 
bir fılm idaresi bir ço
cuk aramış ve bn ta-

Sahnede gelin ı·e güvcAi iki bebek 

l - Bebek yıldızlar 
2 - Komik yıldızlar 
3 - Güzel yıldızlarrl 
Oeki Koga

lıın filim sah· 
lıeJerindeki ~öh 
tet ve mevkii 
bi,, b. k t 

~ ır va ı 

İiaro}t I . .ınit, 
~'rli Şaplin<loıı 
~Şagı olmamış-
~r. Ve diyebi· 
lır· h ıı ki en ınak . 
lll filiınler de 

ç00tıkların rol 
~~dıgı filimler· 
'{l r. 

h· Bir Yakitler 
ır k .. t aç ınus-

68na. hf' bege 
... ij 
1 nhaeır ka -
batı bu kısım 

tı .. 
.... gun uıııu-

1Yet kesbet- ~

Iebe tam 200 çocuk mü· 
racnat etmiş ve film idare
sini tamamet .şReırtnn larılır. 

... iştir Harolt Luit :er:cesi ve çocuklu• ile beraber 

' 

Şarli Şaplin 

Sinoına aleminin me~hur ve sevimli komiği Şarli Şaplin, 
Holi-ç-ad ile olan alftkasını büsbütün kesti. 

Şarli Şaplin, ken 1 isine mahenı atelyeıinde yeni bir fi· 
lim hazırlamakla meşguldür. 

Resmimiz, Şarli Saplinin seoaryoan :iizerinde tetkikat 
yaparken nlnımıştır. 

---~~...,._,....,._,.,...,..,...--"J'..,,...,.........,.....,.,_..._,'V"'.J~~V°'J'V°'J"..,....,.."""-

Leni Rif enstal --·-· Hitler'in Propaganda Filmini 
Vücuda Getiriyor 

Geçe giin sinema sayfa- mış, Almanyada kalmış ve 
mızda, Hitleri teshir eden az ..zamanda hem Bitlerin 
ve Alman sinema alemini 
diktatörlüğii altına alan si· 
nema yıldızı ve Yahudi dil· 
beri J,eni Hifestal'dan balı 

setmiş idik. 
İnkar kabil değildir ki bu 

genç ve dilber Yahudi kızı, 
Hitlerle münasebeti ile şöh· 
ret bnlınazdan evvel de si-
nema alemlerinde kendini 
belli etnıi~ bir yıldız idi. 
«Da~laı-m esiri», c Buz da · 
gmdan imdat!, gibi filim· 
lerle yüksek kabiliyetini gös· 
termi~ti. 

Hit!erin Nas~·onal Sosya· 
list hareketi Almanyada tam 
bir galebe kazandığı Yakıt, 

Leni de diğer bazı san'at
karlar ve sinema yıldızları 

gibi Almanyayı terke ka· 
rar vermişti. Fakat kim bi· 
lir hımki şeytani düşünce 

ile, kendisini fedctkar ve 
mutaassıp bir Nazi göstere
rek arkadaşlarından ayrıl· 

hakimi, hem de Alman 
sinemasının diktatörü ol
muştur. 

Bugün Almaoya'da Leni 
Rifenıtal'in muvafakatı ol
madan hiç bir film vücuda 
getirilemez. Bitlerin bn genç 
kadına itimadı va mecltl• 
biyeti o derecedir ki Nazilere 
ait en mühim bir propa
ganda filminin bile vücuda 
getirilmesini bu yahudi kı
zına emretmiştir. 

Bu fılm, f'inema Aleminin 

en meşhur v~ en mükemmel 

bir fılmi olacak ve yahndi 

dilberi bn film i9in Almanya 

imparatorlugnnnn her vasıta 

ve kudr~tinden mutlak bir 

istifade müsaadet4i almıştır. 
JNlim 2400 metreden iba· 

ret olacaktır, fakat bu ka· 
darlık bir filmi elde etmek 
için 50·60 bin metre filim 
sarfedilecektir. 

Marlen Dietrih 
Meşhur Pantalon Modasın 

Japonlardan Mı Çalmış?· 
Cinsi cazibesiyle A vrnpa 

ve Amtırik'lnın p:ırRSJ çok, 

Marlen Dit:trih Erkek 
Elbi~esiyle 

veya mevkii yüksek erkek
lorini çıldHtan, sinema rnii . 
tehassıslarını se· 
nelerce meşgul 

eden, &enelerce 
sinemalarda "his· 
si cazibe,,yi ha
kim kılan Mar
len Dietrih, ma· 
lt\m oldngn üze· 
re, erkek elbise· 
si giymeA'i moda 
kılan fettan yıl· 
dızdır. 

Marlen, geçen 
seneler Paris ve 

muştur. Ve ... bu moda, cin
si Iatif arasında çabuk Ye 
çok taraftaT kazanmıştı .. 

Fakat. .. Şimdi diyorlar ki 
Marlen Dietrilı, bu modanın 
mucidi dogildir, ve bu moda, 
J a ponyada, ve bilhassa işçi 
ve hizmets i kızlarrnca çok 
zamanlardan beri mal1iındur 

ve en pratik bir kilot ti · 
pidirJ 

Mes'ele, Marlen Dietrih 

bu modayı icat edip etmedi· 

ği değildir. .As1l mes'ele, 
Marlen Dietrilı'in kendi 

modasının gitmeğe-:başladı • 
ğıdır. Çiinkii cihanı. titreten 

giizol kadın, artık unudnl · 
mak devrelerinn ırirmiş t ir. 

Londraya bu ye
Di elbiıesile gel
di~j vakıt, erkek 
ve kadın biitiin 
moda düşkün· 

leri arasında kı· 
yametler kop· 
masına sebep ol- J upun işçi dilberi de iş lı iloıu ile .•. 

Yirmi beş senelik yıldı$ 
Herni Porıer 

Evlendigi için Meryem rolünü yap 
maktan affedilen Klara .Maiyer 

Parasız i' ilanları 
la:111ir Postasının Bu Y eniliii Okuyucuların Çok işine Yarıyacaktır - Tafsilitı Okuyunuz 

lııel~ınir Postası, kıymetli okııyııcularına bir lıiz-ı. 7 - E
0

v, dükkan, arsa ve bağ bahçe ıatmak veya almakıl4ıı.m•a, beh~r defas1 .için 2 kuruş da.~~a pulu ~önderilcce~·ıir. 
tı mahsusa olınak üzere bir ı•tıyenlerın Te~ekkur, zayı, evlenme, olum, doguın, ııışan-

1 
3 - Otomobil, kamyon, veleıpit, kayık, ıandal, mot&r, canına gibi ilanlar ~imdiki halde resmi ilanlar 

·ı~ P ARASJZ LANLAR d~kiş ve foto~raf makineleri, radyo, ·ev •• eıyaaı,_ gramofon, Lirnitet Rirketi tarafından kabul edilnıektedir. 
~\(t kıtap ve mobılye almak veya •atmak ııtıyenlenn ' . . . . . . " 

llnu açnııştır. 4 _ Aıç1ı ev hizmetçiıi olmak veya almak iıtiyenleriD, Ay sonra mukavelemızın hıtamıuda bu gıbı ılan-
. Gündelik ha yat ihtiyaçlarından olan 5 - Mürebbiye, muallim, maıiki ve ruim muallimi ve ları da meccanen neşredebileceğimizi şimdiden 
ış ıaire iıtiyenlerle bu itleri ·yapmak istiyenlerin bildiririz . 
. ' hizmetçi müşteri bulmak için karile- 6 - Usta, marangoz, ~ahç.iv~D, ya~ıcı, boyacı iıtiyenlerin! Mu·· racaat mahalli . lzmı·r Postası ı·ıa"nat 

tinı.. 7 - Çırak, kalfa veıaıre 11hyenlerın, · 
l ız bu sütundan çok istifade edecek- 8 - Yazıhanelerde muhasebecilik veya muhaıiblik veıair servisi Posta kutusu 238 
erdir : memur istiyenlerin 

l 
ış arayanların gönderecekleri illnları meccanen aeırede· fon 3952 

...... E l v, dükkan kiraya vermek veya kiralamak iıtiyen· ceğiı. Veyn dogrudan doğruya ikiden dıJrde kadar Ga~ibulvarındcı 
trha 814 itanfor 3 - 4 ıaıın sermiye~lf ve ytılm~ kof <Jefa nBfri Ticar~ı Maıbaan fevkirJde ı~rnir Paııo•ş idarehane f 

Yahut Tele-
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il Mali v_e Ticar~ Haberler il • ~ 
l.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill~ 

1 Bu ırünnkü satışların hulasası 10 uncu sabifemizdedir 
25 Eyltil 934 Salı günü yapılan üziitn ve jncir sat.ışlarının alıcı ve satıcılarını gösteren liste 

o-z OM incir 

Kambiyo Nevvorkta 
pamuk 

fngiliz lirası 618,02- 621,20 25 - 9 - 934 Telgraf 
F. Frangı 8, ı ı - 8, 12 Teşrinievvel teslimi maıt.ı 

Çuval Fi. Satıcı :A.bcı 83 Elleme 6,62,5 
5-6 

Şe~oel Krispin 
(( 

~ı:. A8er 
' 

Mark 50 _ 51 12 senR 54 penstir. 

Liverpolda 
Pamuk 

1 L Muhtelif 12,50 ~I. Nuri Mikrtclis 86 Paçal ~1.Firn1a 

57 « 12,50 Şerbetçi z. Cevahirci z. 11 O « 5,62,50 Melek zade 
5,12,5-9 İ. Şinasi 
11,50-12,50 Zeki Şükrü 

H. ŞeRbes 
' ' 

Florin 
Dolar 

85,07- 85,17 

123 - 124 

Liret J0,31 - 10,33 

hviçre frangı 41,00- 41,05 
Belçika frangı 5,35- 5,37 

Kuron çekos. 5,05 - 5,15 

16 « 13-14,50 E. Nusret ~fikriclis 7 4 Süzme M. Firına 25 - 9 - 934 Telgraf 
Teşrinievvel teslimi mall•'1' 
beher libroei 6 pena 72 .,ıı· 

timdir. 

21 « 11-14,75 Foçalı C. M. firma 17 « « 
K.Kazıın 

M. Firma 
10 « 13-14, 7 5 Mikalcf Şınlak z., 17 3 Muhtelit 5,25-7 R. ~"'ranko 

20 « 14,50 R. Kohen Mikridis 111 « 6,50-11,öO M.Alnlof 

22 « 15-15, 7 5 R. Kadri 
9 « 14,50 R. A 1i 

37 « . 13,50-15 Ayvazoğlu 
21 « 14:,50-14,75 ,J. Kohen 
16 Muradiye 16,50 İstiklal 
11 Muhtelif 18,50 Kuşakçı z· 

M. Niyazi 
Paji 

M. firma 
Paji 

Trifonodis 
(( 

(( 

56 Elleme 
636 ~luhtelif 
770 (( 
1198 (( 

7 J ak Barkı .Alazraki E!lllllllllllllllllll•IWiin•IDlllllllDlmlllllDIDıınnnımBUDllDllllllDI 

A.n.Barki tTiro ~ Akşehı·r bankası 
4,50-10 Kaptanzade A.Haydar = 
5-12 

5-12,50 Ali Haydar Naınına ~ Sermayesi: 1,000,000 Tiirk Lirası 

T ı b • • ~ IZMIR ŞUBESi 
at 1 adem ıÇI ~ ikinci kordonda Borsa Civarında Kendi Binasında 

522 Kilo 49 Yağeı zade Kethüda zade = Telefon: 2363 54 « 14,62,5-16,50 Muzaffer 
8 K. pa~a 21 M. l~. zade Solari 767 (( 

(( 

48 « <c Y ~ko ~\~ncoya !İ Her tiirlii Banka Muamelatı ve I~mtea 
6 Muhtelif 12 R. Kolıen Mikridis l:i60 46 « « Tnfo111dıs = Komiisyonculuğu .. 

38 « 13,50-14,50 Mikalef 
6 -< 17-18 E. Nusret 
4 « 13,50 R. Ali 

10 (( 

14 
15,25 
12 

.Ata z. 
Koheıı Bi. 

(( 

~ınlak z. 
f( 

(( 

Cevahirci z. 

354 (( 46 « « K. Kazını =:Müsait şeraitle mevduat kabul ediliı 

Büyük Mükafatı Kim 
Kazandı? 

= Hububat, Üzüm, İncir, Pamuk, Yapak, Zeytinyağı 
- Afyon ve sair emtia komüsyonculuğu yapılır. MaUarıo 

vürudunda ıahiplerine en müsait ıeraitle avans 
§§ verilir P. 586 _.... 

Zeytin yağı f abrikalarınıJI 9 Ey161 bayramı mllrıasebetile asri ve ıon sistem 
makinalarla teçhiz ettiğim fabrikamı muhterem hılkı-

25 Eylftl Salı günkü zahire satı~ları mıza göstermek için bir ay müddetle parasız elbise 
ve ııpka boyamakta ve temizlemekte olduğumuzu 

Buiday . ilin etmiıtik. Bu müddet hitam bulmuı isede birçok 

nazarı dikkatine: 
Ticarethanemizde yerli mamulatından her boyda Aftt 

mallarından daha dayanıkh örülmüt ot yağ torbalar•' 
mevcuttur. Fiyatlarımız lnl torbalardan daha ucu:zdur. /. ~67 u,ak ~ 25-4: 30 Giilmez zade H.Süleyman M. müşterilerimiıio bu fnsattan istifadeye imkan bulama· 

21 
' ' , ·. . dıkları her gün fabrikamıza müracaatla bu müddetin 

« 4.öO « ra?snı Pıyale , :: daha bir ay olsuntuıat.lmaıı hakkındaki rica ve israr· 
35 « 4,37 ,5 « ~\dil zade !arından anlaşılmaktadır. Binaenaleyh bir ay içinde 

edenler nümunesini ticarethanemizde görebilirler ıabf t• 
itinde teshilat giSsterilir. 

halkımızın fabrikama kartı gösterdiği rağbet Vt: te· 

Arua 
fzmirde Keten çarıı No. 2 Karaoğlan zadeler 
Ticarethanesi P. ~ 

Vagon 
13 Afyonda te81im 2,65 Konyalı z. Albert 

hacnm o kadar çoktur ki hem bu itleri yetiştirebilmek 
ve hem de bu fırsattan mahrum kalan muhterem 
mlltterilerimizin haklı dileklerini yerine getire.bilmek 
için bir aylık olan iliaımızı Birinci Teırinin sonuna 
kadar uzatmağa mecbur oldum. Bu sebeple Birinci 
Teşrinin son günü aktımına kadar [beş para ücret 

o 
D 
A 
L 
A 
R 

1 Z M t R 

Ankara Palas 
s 
o 
lJ 
J.{ 17 Yerli 3,50 M. Hıfzı K. Hkvri ., 

~95 Uşak 3,31,25 Djnar H. Paji almadan] kadın, erkek, çocuk elbise ve şapkalarile 
perdeler ve oda takımları gibi sair bütün ev eşya 
larını, rengini atmıı koltuk takımlarınızın kadifelerini 
bilumum eıyalarınızı arzu ettiğiniz renkte boyamak 
suretile tamamen yeni bir bayat vere:ek sizleri büyük 
masraflardan kurtarmağa muvaffak olan fabrikama 

SA B 1 K s 
lJ 

300 Yerli 
70 (( 
40 (( 

5 
ö 

5 

Bakla 
Karaoğlan zade 
Filbeli Ali 
Yuda Karaso 

Kum darı 

A. Malamo 
(( 

(( 
göndermenizi ve bu suretle Türk gençliğinin ran'at 
sahasındaki muvaffakiyetini bir kere daha görmenizi 
tavıiye ederim. 

Adres: 

ASKERı OTELi 

D lzmire Gideceklere O 
A . Siıe en temiz en kibar en lükı ve her E 

tllrlil Konforu havi R 
S BU OTELt E 
I Tavsiye ederiz Tam merkezi vaziyettedir. y 

17 
50 

4:,75 Dinar hububat 
5,37,5-5,50 Şerbetçi zade 

Al bert 
M. J. T. 

lzmir Kemeraltı lğdelikabve 

karıısında 8 numarada büyk 1 
1 latanbul istim boya fabrikası 

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

K 
lımir Kemeraltı bilktimet konağı karşısında N' 

Telefon No. 3438 P. 668 1 _.,,,,. 

Ol• • •• •badehu 29 Eylüle kadar-, 
IVlerve ŞUre Dublin ve Glasgov için 

Susam P-648 Sahibi Ihsan 

1-----~--
22 Dinar Hububat .Artorlafon SARDA Elbise Boyahanesi kA L. •t t EGYPTlAN vapuru ıt 

ası ımı e evvelde Liverpol veGiaıtt0 
lzmirin en iyi boyahanesidir VAPUR ACENTEsı Bristoı hattı 

· Cendelihan Birinci Kordon PENTUSKER vapuru ~ 
Kabuklu Badem 

21 
18 

10 
10 

Konyalı zade 
Celep zade 

42 •••elik tecriibe ve ameliyat ile nihayet Avrupa- Tel. 2443 lalde Bristol ve Avaadl"" 
nın en bliyilk boyahaneleriade sekiz sene tahsil gürüp Tahmil için beklener. vapurlar. Tahliye içio beklenilen v•P

1
1 

Kadı zade 
(( 

ıahadetaameler almıı olan boyahanemi:ı mutabass111 LoDdra battı EG YPSIAN vapuru22E1 
muhterem milfterileri için teminattır. YUVONNE vapuru 25 Ey· Liverpool ve Svvansea-d• 

Bih1.mumtesisatınıiz asri ve nıih aıdki<lir. lülde Londra ve Leith· e GRODNO vapuru 25 E~1 
Kabuklu Ceviz 

1710 kilo 11,25 Yaı•·cı zade o Siileymanoviç Temizlenmit boyaamıt ve: ütülenmiı elbiseler, derin Anvers Hull ve Londra· 
bir ihtisasla ve ıon aiıtem makineler ile fenni ftkilde GRODNO vapuru 6 T. ev· THURSO vapuru Teırill 

velde Londra ve Hull e lanğıcında Anvers tıol1 

'J&pılmaktadır. ADJU~ ANT vapuru 16 T. Londradan. ' . 
Acı badem içi 

8-1 Kilo 38 Yağcı zade K. KAzım Muhterem müıterilerimizi istifade ettirmek maksadı- evvelde Londre·ya Not: vürut tarihler• 

25 Birinci 38 
25 (( 38 
10 (( 38 
30 (( 38 
30 (( 38 
25 (\ 38 
25 (( 38 

5 Kaba 38 
15 (( 38 

Pamuk 
Lütfi Sabri 

(( (( 

Yahya Kerim 
ş. Bencoya 

(( 

Ç. Taranto 
(( 

Yahya Kerinı 
B. Mayor 

mız '/az için ayrıca tenzilit yapacağımızı da bildiririz. L' ı h tt ı1ı ıverpoo a ı vapurla 10 isimleri " 
ADRES Sarda boyahanesi Saman iskelesi GITY Of Lancaıter vapuru değiıikliklerden meı'ııl 

Pamuk mensucat 1 'felefoıı şirketi kar~ısında No. 21 P. 988 27 Eyinle kadar _Liverpool ve ka~al edilmez. P. 531_.., 

şark sanayi -----'-- -----·------- ölçüler kanunu Manisa Ote 
(( (( Amatör Mucibince 11ğlam, güzel ve Müsteciri: SALll-4 
« « Fot~ıır;..raf her çeıitten teraziler yapar ve lımirde en ferahli, te~ 

Pamuk mensucat , .. x. sipariş kabul olunur. ucuz otel Manisa otelid 

Ş e Arzu buyuran zeva• tahri- defa misafir kalan dai111' 
ark sana"i J 1 • 'f h " c erı ren v~ya ,. a en : . • teriıi olacaktır. 

Panınk mensucat Y luu r de - Tepecıkte lldııat F' ti 25 35 50 kot' 
C b k T · U · · 14 b · h'b' ıa ar ' ' ,.ıa u emız cuz ~ terazı ıma .t aneaı aa ı ı . ı..• 

Şark sanayi Refik Lütftl majazaaı bökUmet civarında P. 658 Ahmet Şevki mallıoğluna mnra Adres; Keçecılerde 
« « .. ____ ,________________ acat edebilirler P - 640 ııamaı karıı sırasında. f , 
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liiiiiiiiiiiiiiiitsiiiiiiiiiiii ............. No •• mıruııınııııııııııı ... daha aıagıya tutmadan - kabil Bir Ziyafet Verdi 

ruu fabrikasına, Fransız maden ocakları ko- o;:ı::.~i:· fert itibaiyle; çok. lıtanbul, 25 (A.A) - Bele- ğuna flpbe yoktur. iki bllyllk 

Umumi Harbın Esrarı 

• • h d A h h pek çok zayıftır. Onun bu saalın· diye reiıi Muhiddin bey ba cih . nın birleıtiği noktada 
lbıteSJ grev ZU UfUD a mazur, arp ZU u· dan yalnız eeneı detiJ; han akıam Tokatliyan otelinde bir muhtelif medeniyetler!n inki· 

d b • • oyanları yapmauaı becerebilea ıiyafet vermiı ve ıiyafetin ıafına hadim olan hJaabal runda evam mec urıyetınde kalmak zekada iatif'ade ediyor Ye ba gbWı ıonanda ·••,;,ıdaki nutku 161· ıehri bukadu inıan1 ve t.ari-
alım, ıatım ıartlan uıl mal .. bi- 5 üzere taahhüdata niri•micti bine malına bir fiat iatemek hak- lemlıtir: b1 bir hizmeti kendiıne ıar~ 

5 'I' -. kmı dahi Yermiyor. lltltnuaı\ u- Parllmentolar birliiinin ota• edinen btıknk heyetiaiıia · · 
la 

• .. • • .. • mf ; eermayeeiai memlekete daha ıancu konferanıı mnnaıebetile mllzakereleı iae ıahne olmak· 
af l Franıız meb'aıu, mediıle yokl diye b tırmala mecbur kemeaine veren de benim, bu faydalı tefe,bbialerde de ftletebile· ıize kolla ını &mit ve aevgi la derin bir iftihar duymak· 

ıı all•rı' "'-•ata devam ederek de- kalmııtır. me1'uliyetl bili kabule bazı- ee~oe göre; ma.tabaıla kat'iyen ile açan lstanbul ıehrinin te• tadır. 
ır _,, ~tirki: M. Bartb, harpten evnl rami muhtaç değildir. Fakat milatahaıl; llm ve ıaygılaranı arzetmeUe Bu ıerefti vazifeyi ıizin 2 

d• '-i Al b gerek İ•tihaal krediainde Ye gerek ~' Gene beyan e ıyoıum • ma~ya~ıa ~caı ar.p. mevad· "Maznunla ın ikametglbla- malının hariçte pHaya tahuv6lil bahtiyarım. Jnsanlara verile• yükıek Oalll ve değerleriaiıa 

da 

bGyUk d<SkOmhaneler llo dı iphdaıyeıı almaıı ıçın Fran· randa elde edilen mubaberat itinde _ kooperatifi olmadığı cek en gllzel bir eser olduğu• layık olacak ıurı tte ifade &· 

ltaini tesir ve iıaretile, bil- ıaya mltemadiyen pabahya ve vesailca n•zaraıı: için - bu aıoıfa muht•ç ve - a· na f6pbe bulunmiyan ıuthun d .!bilmek tabiatla en biiytlk 
lbtt askeri reiılerimize baıp mevadı iptidaiye verildiğini ı - Almanya FenorSilici· çıkça - bu aıiufıo eıiridir. dlvaıı uğ unda asiline gayre- d ikkat ve itina ile bezenmek 
•ıında kullanılan BıieJ i~htermittir. . Bundan ronra ilm cevheri te.Hm edilecek. Kooperatif dediğimi• saman Zira- tiaida Dllnya mr dcniycti IDU· bütiin cömertlijinin bahıettiji 
•ı,11 i fabrikalarının bom· demittir. ki: 2 - Bu maddelr Krup'un at Baokaaının kredi kooperatifleri vacebeainde ki kıymet ve e- bu güzel ıebir iokilipçı n 
d i t El d h gibi tetckküller kaıtettigimiz acha· d •nıan edilmemeain emre - ım e arpten birkaç talebi tizerioe fabrikaya ttı hına datenleri görmekteyis. Bu lıem.niyetini huzurunuzda uzun liyık Tiirkiyenia biti• um e• 
tıııiıtir. Tayyarelerimiz mB· sene e•el Krup Alman ıilih Jim edilecek ve aeferberlik gibil~re bildirelim ki kredi koo· boylu izah ~tmeği yuindtı bir ledne tamamen uyjun olaa 

L ..... •diyen iıliyen çelik d6kil~ · fabrll.aılle yapılmıı bir muka zuhurunda tulim tacil oluna- peratifleri birer kooperatif olmak· ceıaret sayıyorum. mcıainizin muhtaç oldaiu ea 
'tlerini tahripten menedıl fele vardır ki ; ba bllyilk top cak tan çok uzaktadırlar. Kooperatife MDme11illeri ııfıtile mirlet- milıait muhiti temin ~• ea 

ltir. ~a~rikaıı ba ıayede mevaddı 3' _ Alman yada bulunan mh•al ve nilmane olarak Aydın lerin mukadderatına iıtikamet ıamimi havayı yaratmak ba· 
liııp eınliUnda, FranH ma· ıptıdaiyeyi ton batında o\O Fr•nııı acentelerinin Ruıyaya incir müıtabaıllan kooperatiliain vermek huıuıunda haiz oldu· ıuıuadaki ıayretiniıi bluel• 

dökllmcülerinin derebey· mark aok1aaına almata mu• ba madde tulhni taahbOdll daha geoiılemiı teklini göeteririz. ğanuz çok genit ıalA.hiy~tleri tireceğini ve bu ıaretle mil· 
l bDk6 ff k 1 kt .d Kooperatif' ; yukandaa aıa~ya milletler arasında akıbeti va hı·m vaıı'fenı·ıi kolavla1ıı1braca-• lıoda kalmıt ve va a 0 ma a ı i ! menedilecek, :yani Fran1an1D olamas, afAAıdaa yukarıya tansan ı ... 

ı en fıaruri maaraflar da itin en fedl ıadur ki bu mOttefıki bu ıaretle ihtiyaçla· ilk euııır. Binaenaleyh iatedJPois him olabilecek ~ibtilAfla tanıı- ğtnı lmit etmekteyim. 
en büyilk maaraflar yap · makaveley _ lmıa koyan Fran- nadan mahrum kılınacak, kooperptifieri biaaat mtıatabaıl kur· ma fikir, teatiıi ve anlatma M6~kil meaainizden beıcri· 
•ıradı, çelilr, d6kme ve ıı&lar, Krupan harp için Al 4 _ Meıru mazeret olarak malıdır. Hilkumetin bundaki rolil ; yolu ile do.tane bir bal çare· yet için ve beynelmilel mede· 
1 fi 1 1ı· L • memJe d bl ön ayak olmak ~e bu koopera- ıi olarak kullanmak beıert niyet için yeni Abideler •• r at arı ıçuır · manya • r top •• mermi bir grev zuhurunda mal teı· 

iht • ili t k d liflere k11• bir milddet için aıaletı'a en .,n.kıek miıali ola mlle11e1eler do,;,ma11m t•mu· •e hiçbir taı e ıur · ı o u •ilca • ı•tirdijiai kat'i limi tehir olana bilecek fakat 1 u • 
1 d d k rt tt b·ı - kredi kooperatiflerinioki gibi ~ak tecelli etmeldedir. ni ederken kadebimi ytlk .. k .. 1 erece e çı mı ır. ıare e ı melde idiler ·, daha· ilri devlet araıında harp zu· d ·1 1 • i L 1 w· 
E b et• - ••••• • Yeya pea as ıa ' Bugtla ıulh uğrunda Labey bey' etinizin bDylk ıerefiae ~ 1l kuvvetli maden ıa 11

• ıı va.r efendil•r, bu zevat ba kb~ru me
1 
ıra kbir

1 
mazeret teı- bir iptidai eermıy• temin etmektir. bllkOm mabkemeai ile millet· kaldırır ve muhterem ıaluala• 

t lbızın düıman itgali alhaa harbin de 1914 te patlak ve- ıl etm yece t r. Mazbut bir kooperatif'; ndeai kı.. • . . I ld :c..... il· 
~~llleıi 6zerine çelik, d&kme receiinden haberdar idiler t lıte cinayet mahkemeıic e da oba borcunu kuaaçtan çok ler cemiyetı gıbı mlleeın· rınu ~ meaıup o clu.-aı m 

demirin kıımı lıa~ını~ (gOrllltlHer, alkıılar !) akıed~rı mea'elenio mahiyeti çabuk ödiyebilir. Bunu temin ... aeler yllkaek beyetiniıin bu !etlerıa bir kerre aha ıellm · 
tereden ithali mecbarıyetı M. Rene VJyoyani - Bu it bu idi. dedinde kooprratüe ortak olıcaklarm aıan fildrleria mabıulil oldu· arım. 
1 olmu•tur. Me1ell demir einayet mahke-eıine •erı·ı . timdikl borçlarını ia•ihaal ve ka-

" k ... ... - Arkası tarın- sanç miktarlarına göre oiıbetli bir Adı• Öd • 
il Iagiltuede fiatı 29 fHD mittir. Ve bu iti cinayet mah- tekilde timdiden takaitlnclinaek ıye emış 
il F ranıada d6ktımhaneler - mühimmeaini ileri ıdrebiliris. Aui K d .... , T .. k. z· b k 1 • Nezaret.inden açıyor 11 Beledive~ı11in Borcu fer h_.,. teıi taraf•ndaD h

0

6ktlmete ur ıye ıraat an ası zmır takdirde fatiJıa•l Ye ihraç koope• "' 
_af :• f ı A "fi · · d · ı · · Ola Adlive neıaretinde bir Ôi:lemiı beledlyeıinin Ziraat • O"':; tanga ver im ıtır. ra- ratı 1010 ; ıcra aıre enam Ye ma· ı 

:-, lllütbit kira dikkat la· şe besinden: liye tqkilitJDJD matemıclt bir ma· bldlae olmuttur. Muhakeme bankaııaa olaa eıki borca 
~ ır. Bir teıekkOIDn bot· Mevkii hatabı olmaktan baıka malaiyet ik edilmek &ıere nezarethan•ye yeni bir anlaıma ile takıite 
O ı. b kii Solratı Cinıf No. Muhammen K. tiaap edebilmeai kafiyyen beklene- retirilen Arif oğlu Tahir la· bag"' lanmııtır. Ôdemiılbelediye· qiını tatmin için 6 · Buca meci Jlye belediye dOkk'a 26 300 
....,. d o dtle mes. minde bir mevkuf, gafletten ıi her sene 10000 Ura 6demek \.J ' mevcu iyet m ca • < • • dilkkln 21-19-5 500 fıte, muhterem Celll Beyefendi-
1{ ~ lcaç milyon feda edil· " K6p ili • dllkkln IO 300 oio tehıimisde bulwuoalanndaa istifade ederek kalabalık ara· ıuretile bu borcu 6diy<cektir. 

" !!· . " Belediye cıddeıi " 3 17 500 biliatifade bisim yuacaklanmuı 11aa karıım1ş ve kaçmıya Bôu borca karıılık olmak llıre 
s U6ktımlıane komiteıı, o " Sulh 3 1 600 bunlardan ibareltd. ~anaatlerimi- baılamııtır. demit belediyeıiain rllmrllk 
lJ t kuvvetli bir teıekklll Bornova Topaz ba:e 6 3300 zin dognıtupııa inandıtamız için Uyanık bir zabıta memuru varidatı g6ıterilmlttir. Bele· 

~l Fran1anın yıralh tren· " Şadırvab çarı• dtıkkln il 1800 ıarih yoldan ytlrilyoruz. olan mGddeiumumilik poliıi diyenin 934 birinci llç •1lık 
C hı bepıine hakimdir ve " Bedevi araa e 7 30() 3~0041044 Hul6ıi efendi, mevkufun ar- hi11eai olan 2168 lira, Ziraat 
:E di keyfine g6re flat teıbit " Han ardı araa 33 300 - • • .. • kaıına dlterek bllkOmet ko- ban"••ına verilmek &ıera 
B "'ie tamamen muktedirdir. " Yathaae araa 3 1_1 500 Borsada Dün- aağı kap111ada~y~~alamııtır. mahsubu ya~d!ı!tır. 
E talı.at harbın Hlnıadaa " l{llçll çay hane 43 51 1000 A YHİ Doğan Bey 
y ... b:r rapor mudbince, " c " hane 25 ·17 21 1000 kü Muameleler Dört memura C.H.F. Villyet idare heyeti 
A. "•• için çok kunetli olan c lıtaabala otla hane 11-11-15 3300 ZEYTINYA~I lht• . reiıi ve Yozg•t mebuıa Avai 
N ~•ıııite, Almanyuın •• ••· Taraa Maaemea cedde1i dııkkln 36·195 4500 oaa Bor .. ya 52770 lıilolak IY aç var . Doğaa bey dlln Berıraaıaya 
l ~ diSkllmbane ıanayn ve c « " bahçe araa 173 5000 zeytiayağl ıabp kaydettiril- Kazancı. lmllcı, Ambal1tJCI gitmit ve d6omtııtür. 

--~ '~illeri paıtasında çok " " " araa 209·8 200 miıtir. Bu yatlar 24, 75- 29 olmak Ozere llç efendiye ve .. • . .. 
~ •e acizdi; meaell Fran~- " " " hane 92 4 6()0 kurar araıında ıatılmııhr. Ay· fabrikam111n yeniden açılacak Hırsızlık 

'-il Met.1 • Geaellıcbof! a .. • .. hane 102·143 600 rıca iki bin beı ytb kilo po· lzmlr ıatıı depo•unda balan- Gaziler mahalleılnde Sebtay 
,1~&tnn ci~an maden ıı- " : .. hane 93 2 800 aa da 11,69 kUUftaa maame· mak llzere maaılı bir efendiye oğlu Neaim efendinin evine 

tına nafız olan teıek· " " araa 91 ·8 200 le o6rm•·t"r. Baalarıa aha J& d giren bir hırsıı 135 lira kıy · 
gll& k b n " 208 8 900 • -9 • zam var ır. 

'e ilde her va ıt oya i " . " araa · •e ıabcdan yannkl nllıhamı · Satıı deposunda bulunacak metinde bir çift küpe ile 50 
il ie mecburdur ( en ıol· " Ş meadıfer caddeıi araa 139-69 600 zın iktiıadl ıltanaadı glıte• f di f b ·kanın direktifi lira kıymetinde bir çift altaa 
lt,'lluılar ) ,, Menemea c~ddeı araa · bili . 300 rilecektir. :a~:eıhıde • ~areket edecek b~leılk ve 20 lira lnymetiade 

8ırtb, Fransadaki d6· • " .. hane dllkkin 164· (65·94 ~ AFYON. • • i bır altın madalyon çe\mııtar. 
~•lltl rl Uifliğini ve « " kahvebaae 246·73 2200 · aıgari d6rt bın hra tem nat • • • 
lekı· er Al re d ki d6· " lıkele caddeı 7 96 bi11e kahve 231 ·2 200 Dlln Boraıya 1984 kilo .1!f> verecek ve teminat niıbet Yangın 

'at ın manya a .. Menemen cadd • b 197 32 2300 gıam Afyon ıabtı kaycleltıril· d 
q•t1el •• in h ıiri eıı •ne yllkaeldiii niıbetin e maat Tem•tabkta Selvilitepe ıo· '"d• beri •:n~Jlın F 111• Yakarıda evıafı ve numaralan yazıla Yananh emvali IS 9 mittir. ' bu ıatııtan 1586 kilo verilecektir. kağıada bir evden kazaea 
ı..,llıuıu ~i: u!:::~ r:dde 934 tarihinden itibaren ~çık arttırma ile satııa çıkanlmııtır. ıanaa ~ereceıi 12.75 dir •e Bakkaliye, hırdavat ve tu- yanıın çıkmıı ve ıö:ıdilrillmllt• 
'"ilik r . 1 d MahD ıatıldıtı ıeneye aıt Devlet ve belediye veril ~·· re- dereceıınin flatı 78 kuruıtar. b f .b. b' . 1ı·b· bu· t 
t •e 'ı ·ıka bıle Alf~an bil'~- ıimlerile sair masrafları m&ıteriye aittir. Kıymeti muham· 217 kilo 600 gramlık Afyo- la ıye gı ı t•Jıer 0'' d:~:, ı Tire rur. 

çe ı aaaay nın &· • ·kı b. ı· d h ua clerecul 10 50 dlr ve de· anması ıar ı , ' -----llt d , .ki meneıı ı ın ıra ve a a ziyade olan emvalin ihaleleri n ' 
8 

d K d B d ' /1 J 
~ • .,"'. 

1 olduğunu ı.veıabı e iltizana tabidir. ihale 15· IO 934 Pazarteıi ıtınlldtır Taliple· receıiain fiab 66,419 dar. Oa ayın "k' uı• aıı vte urt ur llm/f r'OStOS/ 
t ııpat etmit ve ana 1 · ki kil 500 am Afyonun da fabri amızın top an ıa ır "' L lk d Si )lkı k b. k ria iba e fllal ylbde yedi buçuk temiaatlariıe birlikte ıaıt ıe 1 0 ır 

1 
d t .... t 'lit tek tiıe Glndeli& bıa 1 Ye yaı 

' ~--·- ,. e ıyanete anca 14 30 da Ziraat bankaaına mtlracaatlan 3823 P 889 dereceıi 9,25 dlr. Banan ela ar a yap ııı enıı . ı • Guete 
,• Çok para kaıanmak ar• · · dereceıinia fiah H 419 karat lerde yapmak ıartıyle mıaıh Salııbi,. urauml Nlfrlyıı Amiri 

,~'" ıebep oldatana 161 tar. Satıcı lıtiklll ıirketidlr, mllme11ile ihtiyacı var. RAŞlT HALiL 
Lltl ~.lttir. ı· ı a n alıcı uyaıturuca maddeler İD· Arıa g6ıteren zevata g6•· lamir - ~asi BalYan tubaft 
li t• '' lqY•et, M V aadel baıı 1ı· id ·dı tereceti teminata 16re maaı yecıler prııaıada 

' • Jltt ile • ııar areıı r. . .k Telefon Numaraın 
tebO"'. 1 

1 
llladen oc•kları e1ha· ... • • verilecektir. Temıaatın mı tarı »••• 

aioa' :,b~, Almana toptan aat.ıl- D 1 t d • )J 1 • • Zeplln ile ıekli bildirilmeli~ir. . . Abone Bedeli 
... •ıab ederkeb, Soıyabıt ev e emıryo arı DCI ıı- Friedtlcbıhafen 25 (A.A) - Mllracaat mahalh: Naıılh Seneliği : 1200 Kara, 

'tb'uı, yerinden: lefme mÜfettjc)İ;c,İDden• Kont Zeplin balona 107 yolca Madran Rakı Fabrika11 Altı Aylıgı: 600 ,, 
, .\ılcolıun enternaıyoaa· . -. K • ve 137 kilo posta ile bu ıe· M&dürlOtD lsmucle Ticaret 
:·· Naıır efendiler bizden lımir Alaıebir, lzmır·Soma araıınde Cama ınnleri iıliyea nenin sekiıiDci cenap Ameri· P. 729 matbauında buılmıtt•r. 
'1•ıi gitmiıler, baberimiı tenezJllb trenleri bu ıene için lltvedilmiıtir. 4081 P. 741 ka111a ııferind en daamlıtlr. 
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Parlamentolar birliği Valinin Riyasetinde Toplantı ........ 
Birlik; Yıldız Sarayında Içtimalar:ına Monta- Trabzonda Tayya:e··c:miyetine Yardıın 

zaman Devam Etmektedir Dernekleri HazU'lanıyor 
Prog..,,, ramda Tadı·ıa4 t y ı 1 ~r•.bzon 26 ( AA)- Vila- uğrunda büyük bir faaliyet bir toplantı yapıldı.Bu topl•"' ( a pı ffij Ş ) f yetımız~~ Tayyare cemiydine ve gayret baılamıştır. Hanım- tıda bllUln Karadeniz mıat'" 

yadım ıçın çok faydalı teşeb lar umumi bir toplantı yapa- kasında cemiyet varidab•" 
- Ba~tarafı 1 inci sahifede - büslere gİl'.İfilmiflir. Tüccar· rak iı programlarıaı laazırlıya- artımına yardım edecek 1118• 

~~n Türk hllk6metiyle, birli- mül bulunamamııtır. Bunun' Milletler cemiyeti müessesi larımıı, çiftçilerimiz cemiyete caklardır. Cemiyet hanımlar him kararlar ittihaz edildi. 
fln Ttırk gurubuna, geniı mi· en bariz delili henijz bir çok milletlerin ıulb hakkındaki u· yardım huıuıunda daima ile- derneği için kendi binasında ~~;;,;.r; 
safirperverllklerinden dolayı memleketlerin bu buhran izti· mumi arzularından doğan ride gidiyorlar. Trabzon ha- bir çalııma odası yapmııtır. Belediye reis• 
tepkk&r etmi1 ve Gazi Mua rapları içinde çarpınmakta maddeten ve manen büyük nımları arasında Cla cemiyet Tale\Je ve gemçltk arasında B h S l 'h b d" bala 
t f K 1 b ti • • ld k ... ._ d e çet a ı ey un sa • • ema azre erının ese· o u !arıdır. bir eser olmakJa beraber .... a yari:lım deraekleribazırlan 8 1 d' 1 'h E .. i-' 
riae derin hayranlıklarını bil Bir çok konfeıranslarda mü· kendiıinden beklenen llmit Felatnn Bey maktadır. . ~ e ıye o~ı a~ • ı ;cumeDırf 
dirdlkten aonra Türkiye He teaddit mütehassıslar umumi edilen neticeleri daha verme- Bornova ziraat mOcadele Trabzon 26 ( A.A ) - Dfin rKıyaıet ~tmış, 'dog ekenK ao d" 

L b. t d k' Ü b h • 1 . • b' k ı' t . t F l"t J' R'f b • . . 1 arııyaıs:aya gı ere ar}•r e 11 an araıın a ı m nase· u ranı ıza e ıçın ır ço ted miştit. Milletler cemiyetini • asyo Ju asıs anı e a un va ı ı at eyın rıyaach a tın . . . ,. 
batın ı~mimlyetini tebarüı b~rler teklif ettiler. Fakat h r kuvvetlendirmek için yapalan ~eyi.o .vazifesine nihayet ve· da belediye ve tayyare m6fct- ka~a ıçtıma halı~~e ~uluaer 
e~lrmiıtır. tedbir ooune geçilmiyecek teşebblialerin akim kalması rılanştrr. tişlerinin iştirakile fevkılide lotıhap Eacilmenı ışlcrıle 111 

Mamaileybin bu c6mlelerl müşkülat ile karşılandı Lon 'b' • 1 Jb t ft - gul olı.nuştur. 
konferans lılıının sürekli al- dra k f b h t • gl 

1 1 vaz~ykezdedr su. an ar· ~I. K a ndas ne dedi? umumi M. Kaleninı refikala- -------~--
on eraosı u uıus a arını mu e -er etmekle be· hl' • y • A • kd 

kıtlarlle karşılanmıştır. Hat;p parlak bir wiıal addolunabilir b b bü "k lh ü Bnodan sonra kürsüye Fran- rının ta ıyesı zımmında M. eni mert P 
b 1 la d • • k" r• er u yu ısu m esse· h · d P I' t f d · b d'I 
1 Ki arba emı~tı~ ı : d'k Şimdi ki vaziyete bakarak ik· sinin btyoelmilel bir müesse sız MeyetKın e Guandelup meb- .. a~tıl arap1nl an ız alr eb' 'ı~-~ KODSOIOSU 

iti iamumının şayanı ı tisadi kalkınmanın ye iden J k d' f . u1u . andas çıkmış ve ra· umı ere ar amento ar ır ıgı 
kat npora lzerinde cereyan serbest mübadele usulün: rucu ıe o ara . mbevtlcu ~lyt: _ıoındg~ porunun sarahat ve vuzuhun· Konseyinde tamamen iıtirak Şehrimiz Amerikan Ceat' 
d •- k t d çen asra nıs e e ı erıye og d d 1 1_ .. 'b' etmekt ld v b t' _.ı. 

e en m~a era ın ıemere ar ile kabil olabileceğinden ümit- ru ehemmiyetli bir adım ol· an. o ayı . •.atı ı umumiyi . e o. ~gu~u eye ı umu- ril KonsolosluğunaMisterLevr: 
olmam lçıa ıa v~ya bn ~em· var değilim. duğuoa kaniyiz. tebrak eylemıştır. mı~eye bıldırmıye . ~ezan ol· isminde bir zat tiyin edildi 
leketlerin amumı teşkılitını Milletlerin 914 ten evelki H tt k d k 1 Bundan sonra Layik ve dugunu beyan etmııtır. t' M' t L . A 'kı 
t kit t ktenıe her h t' a a ya ın a arar arı ı C h . . T" k' . IA S .. L ] hl ar. ıs er evıı men ea e me eye ı vaziyetinde bulunmadıklarında k" . 1! k t um ~nyetçı ur ıyeyı se am· on soz e ı Jn ura ıa.. t h . . ·ı . d di 
murallbaıanın kendi memle · .. . JDev n ı~raya J'i.Oy~ca vası ~ · lamı ve Gazi Mustafa Kemal anınmış arıcıyecı e11n eD 

k 
~-d 

1 
. t şuphe yoktur. Ve o tarıbten lara mahk lolacagını da fimıt ş sın111 • • ... 

e~ .. e yapı an ıcraa ve gay- b · d 'll 1 . 'k . d. . hazretlerinin yükıek dırtleri {"' Jnı d I{. ..... i "f d t . d b . • en e mı et erın ı tısa ı ve edıyoruz. Milletler cemiyetine . .. Son olarak ıöz alan Lehia- .;eşnı'3 ' <lll arma 
rener ı a e • meıı a a ıyı b k ki n b 1 · d · ~ altı .da .aon senelerde vucuda Ç .. k L 

1 kt D 1 ti h b • u u munaae et orıne au mensup mıUetler bu yüksek .. .. . . tan murabbası M. Suanski erme Jandarma bo'ü • 
o aca kırü. e• be er b adr eb~·~· bir çok nazariyeler meydana müeaaeaeyi tenkit elmcekteu g~leo bluy.u~ ınkışaf _ve terak- bazı memleketlerde görGlt o mandanı Fethi bey, terfı sil 
meme zere u aa a • ırı· ıkm tı kı estr erının metbu senas• nı d 
birleriyle rekabete devam ede · ç ıt r . . . ise iıllh ve muvaff<!kiyeti için 8 mı tar ( Alkı lar ) ikfüıadı iyileıme allimine rağ· jını görmek üzere davet e 

Şunu demek Hlıyorum kı .. k" 1 d l y p ' . ş b' ·u- b b" .• • d . r F tb' b 'k' b 
bBirler. bu mutalealar iıtikbalde mil' :: ~umk t~nı.e. 'dyapms dl ır ·~: Türkiye ile Franıa araaın- me~ ır. ~lı ~ oldd ~nhgın e~b- mıı ır. 'fe .ı d ey •, ı k 

M. Lovenberz bundan ıonra 1 1 . h d b' em e e ımızı i are e en ı daki münaaebatıo ananevi ıa- resıne gut mıı o ugunu tatrı sonra vızı eaın en ayrı aca 
• • • . et erın ayatıa a ırer yer d 1 · · ht ı f · ı ı ı · .. b' · k d' • ıalbaa taraını açın manevi ai- t t kt M ı· T" k Jı"kO er er:ımız mu e ı vuı e ere aıimiyetioi tebarüz ettirdikten dmış ve eger ır ınaan en ı İ ••: 

lihuzllnmaaıa ehemmiyetini u at'ca üıtr. dde'ste a ur t u .. söyledildeıi nutuklarında Tür· sonra Kandas Tiirkiye için memleketinin iktisadi inkişa- krarnıyelcr 
• • qıe 1 m ea 1 ve acı ecru· k' · lb .. 1 t f d'" lll ti · · k" f Ik · · b kk k d tebar&z ettarmıt ve ıulla •Ffu· b 1 d k d' 'ht' ıyenın su ve musa eme çok şayanı iftihar olan ırk ve ını ıger m e erın ın ·ışı ına ram1yclerı ta a u e 

aanun ve nlba itimadın halk 1 e er en tıoknrbaül endı ı kıya·çı· nlkiisüne ne kadar tar ftar renk müsavahnı tazim ve bür· bağlamazsa bu inkiıafı vücude mütekaitlere ikramiyelerİO 
k 1 1 • d . k' f aramıza e a e ece mı • oldugv u u 'f d t . l di t' D • t' ' it e en araıın • ın ııa ına 1 t' · · b 1 ·ı 1 · ı· n ı a e e mış er r. metle anmış ve demiştir ki: ge ıremez. emış ır. mahsuben avans verilme 

1 k b• l'i' h • e ımızın eyne mı e vazıye ı- Memlekettes sulh dün ada • . . . 
ça ııma ır ı ın er iza11nın ne avabilecek memleketin r ' y Bu memlekette insaolar Hahp aynı zamanda Lebıs- batlanacaktır. Bu husus ıÇ 

t b' "f "d" d · ' sulh t h' b' d" · b · · manev ar 9811 eaı ır emıı umumi refahı aeviyeıini yük- · .. . . . derilerinin renklerine göre de- anın ıç ır ovız ser ıestııı Ziraat bankasına havale g 
Ur ftte Turkıye Gümhurıyetı- 'bbad · h' f t d'·' · • seltecek surette aanayicilik . . . ğil fakat :zeki ve kalplerine pıenaı • 0 ın ıra • me ıgını nıitlir . 

Hatip nutkunu Lelıiatanın ittih•z etmiştir. nı~ ne azız ~ost?d.ur. Tü r kıye göre ölçülilr. (Alkıılar) kayıt ve Lehiatanın Alman ve • • • • • 
rerek dahilde rerek huiçte Bugiin hiç bir memleketin ~ılle~ler cemıyctı.nın mu~aff~- Hatip parlamentarizm reji- Sovyet Rusya ile yaptığı 1'ayin 
b&&a d ı ti ı · · ü kıyebne b'öyle bır baletırubı- 'b' d'.. d ı tI ·ı ı- · •1.uD ev e ere en ıyı m • yalnız zirai bir memleket gi · . .. . . minin balen geçirmekte oldu- gl 1 ıger ev e er 1 e ma ı Ôd . , be .. 1 B de-
naıebat teıiıini temin ede- bı' k ı k k f h · · ye ıle çalışıyor. Turkıyenın en v k 1 L l d "k d ve ticari mukaveleler yapmaya emış e g 1 a a ara az ço re a ıçın .. kk' gu araraız l& er an mu e - Ad 'd b ı d" t bı 
cek bir ıiyaıet takip etmekte d 'bt' r l az ar.ıuu yüıuyen tera 1 ve d b' b h • f k hazır olduğunu beyan eylemit ve agı e e e ıye a 
oldutunu ıaylemekle netice- de .. ~laı~mb'ad~ı Bı ama '.t m)etvcdu medeniyetin unsurlurından bi ber ır ~ealel a set~ış abat tir tine Dr. Nazim bey tl 

egı gı ı ır. u ıeraı a ın a . 1 k . . 1 b'I kt' azı ma11zur arına ragmen a· · d'I . . 
lendirmittlr. bizim gibi yeni tesis ile meı- rı ; 7ka ıçı? çka 1.1• 

1 b~e 1 ·~·. kikaten kuvvetli hükumetlerin Reis Hasan bey öğleden e 
1 mıştır. 

Jıtanbul 25 (A.A) - Parli· gol olan milletlerin biç bir a an muıa •.1şte ! e ır ancak parlimenhrizm rejimi sonra murahbaaların emirleri --+-• ·-•-1•H. •--
mentolar birliii konferansın .. taahhüde tabi bir serbest mü e'Del ve böyle bı~ programı.n ile vücut buiac klannı izah ne amade tutulacak otobüs· Meznnıyet 
daki marahhaı heyetler lziıı badele usulüne taraftar olma- mu?assalasıdır .. ~ılletler: c~mı· eyleaıiıtir. leıle şehirde birgezinti yapıla Zafer mektebi muallimi"' 
bv rlla 6ileden ıonra mih- latına ihtimal yoktur yetınin rehberhgı altanda ımza M t d b t 'k cağını hatırlatmit ve aaat 12· den Emine hanıma bir buf 

d la f k t . d ı · edilecek bu gibi misakların · ~•n as eyana ının ı - • . . . .1 . . 
maa ar rıaın re a a ın e o a· Emim ki müuaıebetleri güa . • . .. . tisadi kısmınd k' l'b 1 20 de celseyı tabi etmıtbr. ay mezunıyet verı mııtır~ 
rak mllzeleri Ayaıofyaki ve d .. t "t t '·t mılletler cemıyetıoe dunyadalu a es ı ı era -------

en gune ezayu e mea e o· 'f . . b'l .. b ektebiude Jd v .. ı 26 E 1 :\} p t · ·· k" .. .. · · clifer bazı camileri ziyaret 1 •11 ti . . 'kt' d. vazı esını tea ı etmesıoı n m n o ugunu ıoy e- v 1t azar esı gnn ~u nznın ve ıncır 
an mı e er ıçın ı ısa ı va- tfi k t' . 1 • k mişrir " 

etmitler ve ıehirde gezinti ziyetlerini buauıi mukavele· n. UYfe ımız e ümıt etme • • satışlarının hulasası 
Japmıılarc!ır 1 1 t . t k b n..;;;ı teyız. Macar M n ra h hası ...... . 

· er e anzım e me ug\111 n • .. U •• • • 
Necip Ali Beyiu Nutku ihtiyaçlanna ve hakikate en }1. 6binsonun nutku Bunda~ ~ODU soz alan Ma· zum ıncır 

ı.tanbal, 25 (A.A) - Patll- ziyade tevafuk edecek bir Müteakıben Amerika Birle .. car hey ehnden M. Lutaca Çuval K. S. K. S Çuval K. S. 1'· 
mentolar birliji konferanıının tedbirdir. şik dewletler murahhasların· baasatan ekalliyetler mea'ele- 216 1. T•lit 13 50 14 75 355 Ş. Remzi 5 8 
ba sabah ki celnsinde Necip Son zamanlarda kendini dan M. Robinsoa ıaz almış sini mevzuu bahıctmiı ve 128 Taranto 9 50 13 50 177 K. Kizım 5 12 
Ali bey tarafından ı&ylenen g6ıteren milli cereyanları geç- •e Amerikada tatbik olunan Avrupada ve bassatan merkezi 119 Cevahirci 11 25 12 50 133 Alazraki 5 50 11 
nutkun metn eudur: mit zamanların cebren kabal ve yeni ıiıtem tesmiye edilen Avrupada tarsini itinde bu 101 Bencuya 14 50 15 50 122 Franko 5 25 9 
Huımlar, Efendileri ettirdiği şeraite tetabuk et· usuller haklcında izahat ver- mes'eleaio mühim ehemmiyeti 127 Kooperatif 14 50 18 50 101 A. Muhtat 5 50 12 
Yalıız baıı memleketlerin miyor. Bütün milletlerin en miı ve ayni zamanda miili olduğunu söylemiştir. 68 Süleymano. 13 25 67 Ş. Riza 5 25 5 

lktiaadi faali1etlerine dair ia- baıit ve en normal eaaaler ve ~alkınma iıiaden bılııetmiş· Isveç ınuı·a.hhası 89 Mikridiı 11 50 19 48 H. Şeıbeı 5 37 5 3 

tatiıtiklere iatinıt edilec~k vasıtalar üzerinde mutabık tır. 1 hb 1 d 83 E. Cazim 15 16 50 45 F. lızi 6 ô 
ol1V1a insana neş'e ve emniyet kalmalan her milletin bey11el- Reiıicumbur M.:Ruzvelt tara M spveçl'mbura a'I ar1ıoı. ani Ddı . . 67 E. Bankası 15 75 16 75 41 J. Kunyo 7 1 

k b. . ld d' 'I 1 - b t kt . f d l 'k . • b' ı au ı azı mem eaet er e R 7 8 1 werece ır neltce e e e ıle- mı e muaase a ı no aı naza- ın an a ınan ı tısah tet ır- J • t .. . . k 54 L. ecyo 12 50 1 43 encuya 6 
6 

rJ 
bilir. Filhakika bu veıikalara nndan ahenktar ve normal terden bahsederken hatip ay· par ~~enta~zml •J~mın•.;1;0 44 M. Kibar 13 50 15 75 35 A. Baydar 6 25 
bakarak bütün Dünyanın muz- bir tarzda iktisaden inkişaf ni zamanda mazi ile hil ara ve ıger azı arın a a ıo 25 Ar:liti 18 50 18 50 17 Franko 13 13 
t • ld v 'kt" d" b h edebilmesi 'için bfitün millet- d k 1 d d b intihap usulüne olan itimadını 20 M N • 11 14 16 Taranto 13 13 arıp o. ugu ı ısa ı u ranın 

1 
. k sıa • mu ayese er e e u- . iyaıın 

azalmağa başladığına bfikmet erın en ıadı v~ en .. no~mdal lunmuıtur. saraan siyaıi buhrandan bah- 12 Klark 12 13 50 8 Kethüda 9 9 

mek kabildir. Fakat bu buh- ::::!b:kve k:i:!ia~:n• uz:~hts~ M. Robinıon bütün ba ha· setmiş v~ kendin~n bun.~ ~·~- 12 Trifonidls 14 75 14 75 1208 Dünkü satıı yekfıo&J 
raaın baz• memleketlerde or- tedir. reketinde Teıkilitı Esııiye :~n parıiment~rızm reJ.ımııuln 7 S. Gomel 14 75 15 Zeytı•n.yag"' I 
tadan kalkmaıı maalesef bey Bu hususta en aalihiyettar kanunu daireılnde kalmış ol· aı_ma yn!ıyaca.gı~a emın ° · 1172 Dünkil aaht yek6nu 
aelmilel iktiıadi vaziyetin zevab t klara tetkik şu duğunu ve balkın büyük ek- dugunu soylemııtır. Af K. S. 1'· 
ıtaclen g&ne =-•llha doğru netice;e ;:'.':~ıştır: seriyetinin taıvip ve itimadı ~undan so~ra Dr. M. Pauli yon 62770 K. M. Alıcı 24 25 29 
ıittiiini 16rmek pek uzıktır. - Iatikbalde beynelmilel na dayanarak iş g6rd6ğünil esinden .P•.rlamentolar konfe- 1984 Kilo lnhiaar 66 41 78 2500 .. " 11 69 11 

Daha açıkça ıöylemek iı· iktisadi mOnaaebetlerin sabit tebarua: ettirmiştir. ran~ına ııtırak ederken bugiln Bu satı~Jarın alı~ı v& satıcılarını gösteren 
terim ki ittihaz edilen bütiin ve normal rejimi tahdidi şe- Hatip s6zün6 fÖyle bilir· bıpıate olduklarında~ dolayı liste yarınki nüsliamızdadır 
tedbirler nihayet mevzii bit raite tibi olmıyan bir serbest miıtic: bunu ya~mıyao meb uslar~an -----· 
mahiyeti haizdir. Bagline ka· mlibadele olmıyacaktJr. Amerika birletik devletleri babıetmış ve To~yea m~b uı- b ) d• • d 
bar savalh beıeriyetin baıt•n Milletlerin iktisaden inkiıaf ıaadetinin diğer milletler ile lanodan M. Kal ıle refıkala- Bornova e e ıyesın en: 
dap muıtarip olduğa bu bey· ederek ıulbun ve beynelmilel sulbperzerane ve dilrilst ~ir ra?ı. s~r~eat bıraka~a~ları il· Bornova belediye tarafından yaptırılacak halin ihaleıi 21 

nel.Uel buhran laaıtalıiını emniyetin reaaaet bulması için teıriki mesaıi ile tevem oldu· mı~ı~ı ~ıhar ey~e~ııtır. 934 Pertembe giln& ıaat 17 de pazarlıkla yapılacağıad 
orta•a• kaldırabilmek için tabii mecraıına gireceji mu- ğuna temamen kanidir. ( Al- Katıbınınnnunın Cevabı taliplerin Bornova beledjyeıine müracaatluı ilin oludut· 
9imdiye kadar hakiki bir for· bakkaktır. k19ler ) Bu eınada eöı alın Kitibi- 4024 P. 724 

• 
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Haraçcı ~ Zadelerin 
Muhteşem Mobllyelerlnl Mutlaka 

Ziyaret Ediniz 
Tiearethane İkincibeyler Sokak No. 102 

Frengi 
VE 

8eısoğukluğu 

P. 633 

Telefon No. 

3778 

Safa Oteli 
l{nynmoula r çar~ısı 

kar~ısında 
Tüccar ve esnafın itine- ve 

keseıine elverişli çarııya en 
yakın oteli tavıiye ederiz. 

P. 714 

Tilkilikte 

Kırkaiaç Oteli 
Her yolcunun iıine elveritli 
ve Basmahaneye yakın olan 
bu otelden istifade ediniz. 
Fi ı- tlar 50, 40, 25 kuruıtur. 

Müsteciri: ALI 
P. 715 

Operatör 
Dr. C~vdet Mustafa 

Uludai) 

MADEN SUYU 
Maden snlarınıu en lezzetlisi 

Bit tlefa, tccriibe ediniz 

l)eposu: 

1 ~nıir Sıhhat eczanesi. 1 
P. 713 ----------Hatuniye camii karşısında 

Tilkilik biçki yurdu Zehra 
Gibi hulaş1 k ha3-

tahklar<laıı ko
~ııunak için mut· 

8 1aka yanınızda ( ~;::~!a~~rkez hastaneıi Hasan Müessesesi 
her gnn ağteden ıonra T l b ka d na de t kt d · ık· . 

8 1 s N 
78 

a e e y ı vam e me e ır : 

Ceor 
rLefİ• 
uoıW 

·kaDa' 
endir· 

J{. 

delllf' 
babt'" 

tifi' 

ir 

PROFILAN ıncı ey er o. o. Hiç dikit bilmiyen hanımlara bir senede biçki ve dikiş 
Kıymetli vilcudunuzu yıka- mükemmelen &ğretiliyor biraz dikiş bilen ve makas öğrcn-'l'iiplerinden bulundurunuz, Heı eczanede bulunur. 

llhı111111111 n111111u111111111u1111uum111111111u •nnınumnııııııııııııınıııııııııııınııııııı 11111111111111111111 nıı k 
• • h • h ama gı·de mek iıtt.yen hanımlera pek az mesariffe ve ehven şeraitle ma ıçın angı am .. . . . .. v • • • 

..... . d .. li .. l 6 ayda makaa ve dıkıt derslelerı ogretıhyor. K &ydolmak ıs· 

P. 67t 

Or. Operatör Tahsin b. hastanesı= 
cegınızı . uş. nmeyıaıı . teyenlerin bir an evvel mUracaat etmeleri. 
M~mleketan en . temu, en Geçen ıeae yurdumuzdan 30 hanım:muvaffakiyetle diplo · 

5§ 

tzmirin en lüks sıhhi ve emsalsiz hususi hastanesi olup 

sıhhı, en Hiks bır hamamı ma ve tehadttname almıthr. Muhtacimuavenet olanlardan 
olan Keçecilerde Llle sine• ncret alınmaz. 
maaı ittisalindeki Yurdun atefyeıinde cehaz takımları İflenir ve ııpaıış ka· 

Tevfik Paşa 
Hamamı 

ilhassa kibar ailelerin Dolum ve ameliyat için ye-= 
Ane tercih eyledikleri hastanedir 1 

~ 
Adres : lzmir Çi•İcİ hamamı civannd• Mtıftn ıokağında Yemişçi beylerin mu ~ oa teşrif ediniz, her9eyiıı i 

Uam biaa11nda. P. 690 e takdirle avdet edrceksiniz. 
~UlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllUlllJllllllllllllllllllllllll\lllllllllll\llllllllllllllllllllllllllllllll\11111111111 p 659 \ttııteciri: Ali Rı~a 

Eylül panaymoı ıiyaretden ıonra } ol bedeAteninde J\'o.3 

Etem Ruhi'nin · 
~4RT POSTAL- Depo ve methrrini sıörlin6z 

ARTIS ı : Ko:ekıiyoaları. 
YAGLI BOYA~: Çiçek, ırtyH , manıa a , hayvanat 
IZMIR : Manzaraları 150 ç ~ şi t . 
ASARIA TIKA : Yora o, Sar l . Efes, Bergama 
9 EYLÜL : Merasime ait. 
SULU BOYA : Tabii manzara. 
TEBRiK : Bayram, Nitan, Düğiin 
MEŞHUR TABLOL AR: Resim modtlleri. 1 
HAYVANAT: Vahtiye ve rbliye. P.635, 

'l,optaıı ve perakende İZMİR 

Pasaport karşısında 

Cumhuriyet Salonu 
Salonumuz timdiye kadar yafnız kıraathane iken 

lbubterem mllıterilerimiıden g6rdilğilm6z rağbet üze· 
ti11e bundan böyle hem k1raatlıane ve hem gazino 
~tlinde iıliyecektir. 
l Her Uirlil meırubal gayet taıe, temiz ve mliaait 
fiatıadır. Lütfen ziyaret ederaeniı memnun kalacağı
tlııdan eminiı. 

Mildllriyet 

IWlllUUllHUlllllllllllllllllllllllllllll~llllllllllllllllllllllllRlllllRIOIIlllllllllllllmmo111ıınıı••-I 

i Doktor Ali Riza i - -- -- -- -i Doğum Ve Cerrahi Kadın Hastalıkları ~ 
~ Mütehassısı Telefon 2987 ~ - -- -
~ K ostelli caddesinde 62 numarada bergün ~ 
l Hfrnt 3 den sonra baAtalarını kabul eder. ~ 
llll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l llllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllll l l llllll I lllll llP5 29:= 

ilk mektep mualllmlerlne 
müjde 

YAVUZ VE MEKTEPLID~J 

ilk mekteo kitauları 
Yurt bilgisi dahil olmak üzere tarih kitavları, bütnn 

ilk mektep kitaplarımız gelmıştir. Bu kitaplarin lzmir 
vemülhakatında toptan sabş hakkı müabaıiren klitilpha 

nelerimize verilmişti. 
Kitaplarını tamam almak iıtiyaenlerin müessuemize 

milracaatları. 
Keıııeraıl tına ınekepli kütüphanesi 

ikinci beyler sokağında 100 nnınarda 
Yavnz ki.iti.ip hanesi 

ilin 

bul ediliyor. ipekli dikiş ve kabartma karyola bı kımları .ııa 
bhyor her gün 9 dan 14 e kadar müracaat ka bul ediH) or. 

Türk 
Pazarı: 

Hacı Silleyıiı~ 

Mahdumu 
lBRAHlM 

Hanımların 
Nazarıdikkatine 

Mevsim dolayısiyle Istan· 
bnl Beyoğlunnn yüksek 
terzilerine diktirmi~ en son 
moda iizerine manto par-

desu ve roplarımız gelmi~tir 
Meraklı ve menfaatini is

tiyen hanımların k nmaş 

almaclan ve terziye uğra
madan evvel bir defa ma
ğazaınıza uğramaları kafidir 

Adres: Odun pazarında 
kaatçı Nafiz M nstafa ya
nında No. 3 
Hacı Süleyman mahdumu 

Telefon: 3726 

P. 683 

İbrahim 
P. G02 

Bahçavanlara 11 Göz rAsıst 
Selim ! . . . Dr. İsmail Selahettin 

Fraasanın Bordo tıp fa-
Ege havzası balıçavanlarının k 6 

1 
1 ........_ P. 723 
6 ı' ....... _____________ ~'!"----

ylbünll güldüren ve yalnız bu illtesi göz ıeririyatı ndan 

t • ı•"" • d havzanın değil fakat gayreti mezun ask eri hastanesi 
iŞ tgtD eD: . . ve fedakirlığile Türkiyenin _·göz hasta lıkları mütebas· 

Devlet demiryolları ve li
manları 7 ci işletme müfe~-

13 
13 
9 

Afyon Oturak ttdahil" arasındaki istasyonlardan Sabhh iz· en fenni en in,.nıhr tobam tk! !Dbayİneban~: 
mir "<iahil" arasındaki istaıyonlara nakledilecek buğdaylar mağazası olan iz mirde Hüıe· ıncı ey er 1

• o. 9 81 
hakkındaki 1015 No. lu ve Yıldırımkemil' Tumlupıaar v.e yio Avni beyin "Meram., ma· •• • 

Halk jc jdareh&Desİ Oturak iıtasyonlarından lımire nakledilecek buğda,lara daır tazaaın• mevıimlik partiler1guzel kalmak 
l6 olan 1029 No. lu ikramiyeli tarifeler 1 Eylll 193t tarihinden ve bu meyanda bir çok yeni 

• • 31 Mayıs 934 tarihine k ,dar temdit edilmiı ve bu tari.feler aletler de gtlaıiştir . . İstİy~n)ere 
Polis noktası karş1sında <lall'eı mahsusa mucibince nakH meşrut olan buğJay miktarı yüzde 10 ıkra- Malların' mevsimlere taksim " • • • 

rrelefon: 2037 miye için 1125 ve 15 ikramiye için de 3750 tona indhilmit· etmek ıuretile her zaman Keçecilerde 3 kath yeni 
~i~tlkarada: bilumum vekaletlerle . turayıdevlet,. ~azanç ve tir. Fazla. ~~liıınat almak işti yenlerin iıtasyanlara müracaat mağazasında taze mal bulun· binadaki Minik kadıo berber 
'~t·' ~trgileri temyiz komisyonları, giimrük ve ınhısarlar ve eylemelerı ılan olunur. 4023 p · 725 duran ve mevsimi geçmiş mal B. Şemsettin Sıtkı ondfile 
~, 't•t dairelerile mahkemei temy~z ~e .•~ir devairi r~ım~ye Aydın demiryolu umum mü-I tiaakliye abnacek.tır. derhal i °;'ha etmeği uıui .. e~i- muvaffakıyetini diplomalı yük-
~~t ~-•uıiyede görlllecek her hangı bar • ııı ola.n veya •!ende pürlüğünden: § 2 8-1934 tarlhınden Teı· nen Avaı bey ancak bu durust sek bir san'atkıir olmakh:ı n 
ı~ ... '•lar itlerini kolayca ve ucuzca takıp ve ıataç ettırmek 5.9 934 tarihinden 31 12 rinievvel 1934 sonuna kadar bareketiledirki Ege havzası b k .. . b' f 

.. a o· d D · 1. t cak 1 ·t· aş a mustaıt 1r oto ve 
~ ııcak, . . · 934 tarihine kadar mer'i ve _ ınar .. an enız ıye aıına babçavaalarınln sarsı maz ı ı 

--lltı NKARA' da: senelerden berı bu ıtle metgul olan ve muteber olmak ibere Nazilli uıümun beher tonundan 500 madını kazanmııtır. re11am oluşuna medyundur 
~~~~lıaın teıkilita malik bulunan (HALK iŞ iDARE HA ve Ku>:_ucaktan lzmire taıına· kuruş iicret ~hnır. .. Bilmiyenlere değil ; fakat Sıtkı bey her çehı eye ya-
~ ile vermelidirler. .. cak soganın be~er to~undan A~dın demıryolu umum mu mtııterilerini bu yeni mallar· raşan tuvaleti intihapt a bunun 

'"" 'bilir ve emtia kumibyonculugu, yaıı ve terclme ve buna 1170 kuruı ücreti nakhye ah· dilltlğnnden: d h b d t .. k k d'I . • i b. k l'kt· 'qlba ·ı . I kt 
18 9 34 

t .h. d 31 12 an a er ar e m.. ma sa ı e ıçın eş! z ı r zev e ma ı ı r. 
~ it bilumum İtler yazıhanemızce yapı ar. naca ar, . • arı ın en . k f' f ) 'l 'Ji J ( k l dre•hnlıe bilballa dikkat edilmeıl rica olunur. § 5·9 934 taıibinden 31 · 1 934 tarihine kadar S&ke, Söke ey ;.r.e 

1 .~•!g:. :;• e 
1 

n teh er. ~ai~a .gen1ç v\ güz~ ti ~: 
iDARE HANEMiZ 934 tarihine kadar Aydından Kemeri ve Moraladan lzmire t1aronu eram" 0 um ma ıstıyen e~ u1vd e erını 

(lcabeden itlere aaranti göıterir'.) P. 678 hmire taşınacak haşhaşın be- taşınacak burçağin beher to· mağazası Telefon u347g" Sıtkı beye yap ırma 1 ı r 
0 her tonundan 625 kuruş nere- nundan 375 kurut alınaeaktır. P. 726 , P. 718 

Ankara' da 

" 
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Altın damlası ~ =-
= == 

Kullanmadınızsa ilk tecrü· ~ Reklam· yaoıyorum, : 
= ;::::: bede muhakkak = == 

ı Ben Bu Kadar Latif Koku ~Size bir şey öğreteceğim~ 
1 kuııanmamıştım ~Bu u.sul reklamı OstatKemal 
J)J1]MJDl{TEN KEN- - = 

mNızr ALAmY A- iKAmll bey de beyenecektir: 
CAKSINIZ ~ 1 

Çok Latif ~ = = = 
Çok Sabit i 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111B1tOooınıuıınnınm:Uııu~~~unııın~ 

her hususta çok mii- v.· tı•k K e<;ecil er' de 
kcmmel bir kolonyadır 

25 
60 
75 LÜKS 

100 
180 

!Kuruşluk am· 
balajları 
Yardır. Bil· tecrübe sizide perestişkarları ara
sına sokar. Eczacı başı Ferit beyin 'şaheseri

dir açık olarak başka yerde satılmaz. 
'faklitleri çok adidir. Ret ile Ferit isim ve 

etiketini görmeden alrnayınız. 
M. Depo S.Ferit Şifa Eczahanesidir 

Kadı hamamı Şahadetname 
Memleketin en temiz, en Husususi Darülirfan mekte 

iyi hamamıdır. binden 326 ıenesinde aldığım 
HertiirlU tertibatı mü- ıahadetnameyi yitirdim. Yenisi 

kemmeldir. Nezafet ve ta- ni çıkartacığımdan eskisinin 
baretine ıon derece riayet hükümsüzlüğünü ilin eylerim 
olunur. Fiatlarımız mote lzmir Postası gazetesi 

muhasebecisi 
dildir. N. 185 Kemal Kasım 

Kadınlar kısmı, sabahtan 
alıfama kadar açıktır. 730 

Aydm Dem1ry0Ju Uaıum 
MüdürlDğilnden : 
6 ·8 1934 tarihinden 31 12 

1934 tarihine kadar Sarayköy 
den lzmire tatınacak kumda 
rıoın beher tonundan 900 ku
rut nereli nakliye ahaacakhr. 

§ - 18. 1934 tarihinden 
21 8.1985 tarihine kadar mu
teber olmak nzre Tireden iz. 
mire taıınacak tiitiloün beher 
tonundan (780) kuruı iicreit 
nakliye alınacaklar. 

İçilecek en lezzetli sn 

Foça Suyu 
dur. Hazm11 kolaylık verir 
t çimi gayet Jeziı ve hafiftir 
Bu suya devam edenler 
fÜcutça çok fayda gör
mektedir.Bu bir hakikattır. 
Kemeraltı cawii karşısında 

No. l 
Telefoa: 3190 

P. 712 

Ticdret · 'Matb'aası. 
•( ..... 't ;. .. . . ~ 
IzmıP 

En son sistem tabı lsvazımına malik, Garbi ıyeıefon : ~952 ı 
Anadolunun en mükemmel müessesesidir elgraf: T;::~t Matbaall 

Her boyda y~~;,;;;;, Kitap batılır 1 ADRES: 1 
~-... Ga~i Bulvar No, 82-84-86 

R ki• k • Her türlü hiMe senetleri, etillet, tiGari evrak Qek, poliçe, fiş mak-
en 1 ve ren sız buz emsalsiz bir ~kilde yapılır. 

1 1 
Resmi ve ticari defterler 

Ucuzluk, nefa1et, ıür'at, in 
tizam m6e11e1enin ıiarıdu. Ucuz, sağlam ve güzel kasa, defteri kebir yevmiye, 

Her talebe hemen lher t.ürlü Belediye Köy defterleri basılır. 

,.._ ~vap •• ,;ıı, Bir tecrübe ile hakikat anlaşılır 

AKICI EFE 

1 Devairde ve müessesatta işlerinizi ciddi 
surette ve muvaffakiyetle takip ve int~ 

etmeği deruhte eden 

Mehmet Ali ve Rif at kardeşle 
Aşa.ğıda yazılı kısımlardaki muaınelat ta 

başlıca meşgalelcridir 

TAHVİLAT VE EMlu.\.K 
BONO İŞLERİ 1ŞLER1 

Mübadil, gayıi mübadil 1 k blll 
bonoları, b~r nevi esham · Her .türlii ~mt' i ~r 
ve tahvilat alım satımı, satımı, ıcar ve ıs ıcar 
bilhassa bono alımı her amelitı, bankalarda, de• 
yerden 1 kurut fazlasına. vair de İl takip ve imtac•· 

.Adres; Kemeraltı Hacı Hasan oteli N o. 52 
P. 73' 

Muhterem Müşterilerime 

_Ötedenberi mazharı teveccühünilz olan maiazamı bu k•~ 
tevsian Yeni Kavaflar çarıııında l9 numaraya nakI~tt lı 
Gerek beynelmilel:9 eylül panayırında takdir ile seyrettıtf"' 
karyola çeıitleri ve teminatlı ıomyaları ve divanları ile ,, 
türlü portatif etya çeıitleri ve portatif karyolaları bu)ac~f 
nız a-ibi, nikel, nikellj, bronz llzerine herlilrlii mobilye •1 ~ 
riti kabul eder ve günü güniiae ıiparişabmı teılim eder tA 
mahalline kadar bili arıza 1evkederim. Ayoi zamanda ~ 
tün sergilerde birinciliği kazanan doktor Halil ... u:ai ; 
fabrikasının çelik üzerine bilcümle karyolaları, ıomyalır• ' 
çocuk karyola çeıitleri, tel çelik paspaslar perakend~ 
toptan olmak !izere ıahlır. Fiatlar reko1bet kabul etmeJ • 
recede ehvendir. Muhterem mnıterilerimin bertiirlii mor:ı 
ve karyola ihtiyaçlarını temin etmek üzere yeni mağ•..., 
teşriflerini rica ederim. ~ 

Yeni Kavaflar çarıısı 20 numara Lüks mob 
ve karyola ıalonu Hüseyin Hüsnü P 728 

- -- - -- -ıd d. - . t k~ 
Aydın demiryol uumum ıaman yu en ıgı • · '( 

.. .. .. .. vagon hacmının yüzde elb~~ 
nıudurluğuudeıı: den fazla konan miktar ıv: 

Mürs:lleıin vagonlara fazla tarifeainden yüzde oo teo;,I: 
kuru ot ve Hman yükliye-bil· 1 kt 

yapı aca ır. , , 
melerioi temin için her hangi Bu tarife 23.9 .934 tarila1~ 
bir vagona bacmı iıtiablıinin den it'ar• ahire kadar oıot 
yarısından fazla kuru ot veya berdir. 

IKTI 
bu mühim eseri Ticaret matbaasından kit~p 

halinde tedarik edebilirsiniz 
650 SAHiFEDiR 

Fiatı 100 Kuruşur 
F oraıa toolayıo ta ciltletmek İstiyenler bize formaları 

den hafif bir cilt yaoarız, 

tiyle tedarik ediniz. 

Ki ta olar ciltlidir. Kitap 

gönderirlerse 15 kuruşa beı 
, 

mevcudu Dek azdır. Va1'' 

Telefon: 3952 


