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Cuma 

28 
Eyliıl 

1934 

Taymis; Almanyayı tehdit ediyor 

ağcılarımız Bu Rekora Mut· 
laka Kırmalıdırlar 

Bir Salkım 56 Kilo 

't •Jfua fel&ketiDde ahalııiDdeD 364 kiıiıial karbaD •er•• 
Jıpoa1a'aaa Rloto fÜrlsadı bir IOkak.,. 

••• 
Arap diyarında 

• 1 Meıbur Aia Han; Milletler 
Maveriyııeria Emiri Aptul· cemiyetine Hintliler murabba11 

lab'la Hicaz K1ralı lbni11aut f ti I . r ık t kt d" 
ara11ada ıulh lmzalaamııtır. il • '1 e 1f ır e me e ır. 
Emir Aplallab budur. • • .. 

GAZETEMi 

12 
SAHiFEDiR 

istifa 
Etmiyecek 

Aakara, 26 (A.A) - Maa
rif Vekili Abidin beyefendinin 
11hbi ıebepler dolay11ile istifa 
edeceiiae dair gazetelerde 
ı&rllea haberlerin hiçbir aıd 
•• eıa11 olmadıtıaı beyana 
ADadola Ajaa11 liemur edil· 
mittir. 

Romen hey'eıi reiai nuıuk 
iraı ediyor 

Almanya' da Broclwa ıehri Poıta aaerkezlade .. Bir claml 
elektrikle ıeblrdea .. bire sBrmek ,, tecrlbeleri yapdmak· 
tadır. lraalit: 7 metre taliladeld kııa elektrik dalıalarlyle 
Berlin telıiz kuleliDdeD yapılmakta, reıimde ılıdltlall& 
baıuıi arabadaki makiDa tarafaadaD Brockea ıebriatl• 
alanmaktad1r. Ylai meıell Ankara telalz kaleli misak 
halindeki Millet mecliıiai Yerecek, lıml' Wla .. mecllll 
olduja ıibl ı&deriyle derhal slteceldlr. F•ı akıl-n .. 
daraca• acltmlarla UuU,... 



SAYFA 2 IZMIR POSTASI 

~~ italya'da Al 
-,· Plevne ·, Bir Çocu~un Doğumu Birçok 
_ Mahousları Sevindirdi 

; - 11 - 1 Napoli, 26 ( A .. 

Hürriyet aleyhtarları sokak- A_ > --: Evveıi~1 

gun Vehaht•n bu 

lara yafta yaoıştırttılar 

•ınııKara Korsanııııııııııııı 
Kara Ali'nin Harikulade 
Maceralanndan Bir Safha ? 
~~~~~--... ~~[l!M~~· 

ilikiı .• Ben hiç bir va· ıecek derecede keskin değif-
kat uyumam. di. 

- lyi amma.. Seni uyur Su•oğlan ~çekildikten son-
buldum. ra Karakorsan güvertede bi-

- Şu halde .. Farkına var- raz gezindi, korsanlaran kısmı 
madan uyumuşum} maamafib izamı içtikleri farabın tui 

bu bal, baııma ilk defa ola- riyle horulduyarak uyuyorlar
rak reldi. eh. Fakat bir fenerin sönü1' 

- Ne iıe canım... Sen tim- ziyası altında iki kor sanın 
YAZAN : F. Şemsettin di git uyu. Möbeti bent tuta- bıçak bıçıığa kavga ettiklerini 

• v • g6rdü. Kavga, a1rmah bir el· 
itte Elbablldor lıpanyol verdı. Çünkü haydutlara, ka· cagım. Fakat yarın aaoah b" .1 b' . .. •. . • • . . . . ıse ı e ır şışe şarap uzer1n-. 

kalyonunun hareketındea IOB• elan ııınde emnıyet caız de- sana ıhtıyacım var! 1 d 
di .. . b d f k ... ı..ı! Z k . o uyor u. ra, regıa ta yaııa aa u a • fi m. aten ıer eş ve canı Sarı oğlan bu teklifi kabul Biraz ileride bir düzioe ka-

ları bir buçuk qat ba hi· adamlar · olan konanların al- etti. Bu adam korsanlıkta dar hayduttan, mürekkep bir 
dise üzerine tetkik etmiı• kollln tesirile gece bir • halt ihtiyarlık çağına vardığı hal- gurup şimal memleketlerine 
aörmiiştll karııbrmaları muhtemeldı. d " v 1 mahsus bir gemici şarkısı söy· • e, ne s a r ı og an " . . 

28 !YLUL ıtU s 

Kanser illeti 
Brohmer'in iddiası henüz 

kat'iyet kesbetmemiştir 

Tıbbi bir tebliğ 

Ve lspaayol remh.i de, a· Kara korsan, korsanların taaı b d k d' . . k hyorlardı. Bunlar lstandınav· 
IU UD an en lSIDI ur- ._ 1 .d. 

~ık denizlerde .. ,taa oğla· gürültiileri kesildikten sonra t b"I . d b" . t'kb 1 yalı aorsan ar 1 ı, Karakorsan: - Geçilm~ o~alor.. Dedi. 
ara ı mış, ne e ar ıs 1 • Birdenbire bir takım hay S .. 1 ,,. t .. • • ~ • ı.ı 

nun fitillediği barut ile ber kamaraıu~dan yavaıça çıktı. hazırhyabilmiıti. Eıasen kor dutların birer öl e ibi ses· . . arıog an " ya ~ara . ~t~ı~ı dutlann ara11nda meYki a111•· _ 
hava olup gitmiıti. San oğlanı uyur bir halde . . . g g _ g ınıç bu tarmf nobetçııı ıcli. Ve ... Tam zamanında bar• 

• * • buld b" d" k d b •1 sanlık yoluna da ııtayerek ıız, ıadasıı yan guverteden Bunun için Karakorqa da ya gelmiı oluyordu! 

P d L• hi t ud dve ır ırse ar esı e düımüı bir adam değildi. Bu arka kamaralar tarafına geç· arka kamaraJaı tarafına ylr.I· Gelenler Oç kiti idi. Kar•· 
renıeı, yanın a.ı ame • aya• ır ı ve: k · t d"kle · · ö d- H 1 k .ır' 

çiıi kadıala lleraber luç lra· - Ya... Dedi. Sen vazifeni Y~tt~&.. sonra. da keadi~ine Y~. bueki bu:l~rın rınıg:ç~ek iı:e dü. Fakat diğerlerinin yoluau 1 orqdn bunların tbakl ve tj.,.o 
1 d b . J_: le L• J • ? aı bır ıı temın edemıyecegı · k" d. k b"I arın an, mevcu ona• d 

mara ar an ır ... ae J•r 1 uvJ • mı yaparsın . . . dıkleri yer, busuai ve kor· ta ıp etme ı, mu a ı yan en kötüleri oJduklarıaı aal• I· 

tirmitlerdi. Vakıa, Kaclaalar Anıızın tatlı uykuıundan ıçın korsanhkta devam edi· unlara memnu olan kısım güverteden geçerek pençerenin Ve önlerine geldikleri, 9d't 
muhafaza altına alınmıılarclı. uyudardan ıarı oa"lan gözle yordu. Nedense KarakorsaDa idi ve burada Elbablidor ile birisinden içeri girdi ve genç ve kat'i bir aeale: 
Fakat kara koraan bu ıeceyi rini uiuıturmağa baıladı. l>el bağlamıı, zekiıı iae Ka- hpanyol prenıcıinio bulundu- 1 panyol kızının kamarasile Geçilmtı ağalar .. Dedi 
a1amadan r•çirmei• karar - Uyuyordun be yahu ? rakora•nıa hedefini anlıyabi- iu daireler vardı. sinsi, sinsi gelmekte!olan bay• - Devam edecek -



teb· 

-~- --_-· - - - - - ______ ..__....,:: - .. - - --~--- -- -.-. -------------

Fransız Tayyaresi 
~-- Tayyarenin 

Uiramadıiı 
Bir Kazaya 
Anlıqıldı 

l!MIR POST ASI 28 EYLUL 

Hususi-Telgraf haberle 
Sayım Vergisı !Aydında 

Dil Bezeği 
1 ...... 1 

• • • Aydın, 27 (Husnsi) - DDo 
ındırıJecek fece Halkevimizde kutlulnnan Bu Seneden Sonra Yarı Yarıya 

Dil Bezeği kurtuluş marşile 
baılamış, bunu kurultay marşı 
ardJamıf, cumhuriyet marşı a 
soııa erdirmiştir. 

.......... ~· 
Köylü 50 Kuruş Vererrıiyor 

Ankara 27 (Telgraf)- Maliye ~ekileti; 

yeni Bayım Vergisi kanunu etrafındaki tetkik 

lerioi bitirmiştir. Köylünün Koyun b&flll• ver 
mekle mükellef tutulduğu 50 kuruta vereme 

diği anlatılmıştır. Bu seneden itibaren Sayım Arada yapılan Tiirk dili, 
Vergisi yarı yarıya indirilecektir. Gazi ve kurultaya dair konuş-

Kabul edilecek yeni kanuna göre köylii malar, öz dil üstünden söyle
Koyun başına 25 kuruş Sayım Vergisi ve· nen ölçülü ve ahmlı sözler 
recektir. bezgiyi zenginleştirmiş. \Jz 

Gazi Hazretleri Vekillerimiz 
Istanbulda 

dilimizin güzelliğini Açıklatan 
bu bezgi balkın yür ğiode 
ferahlı çalımlar yaratarak 
herkesi gülgüye ulamıştır . 

.. -
~~~~$Parlimentolar Konseyine Tel 0 ıstanbuı 21

1 
(şTeıgrafK) Denizlide 

biT ıofr• bezi atmayı llQur bellemiftir. ~ y azısile Cevap v erdile abiliye ve~i i ük.r~ aya Kadın yft?Ülıclen bir 
~~...,.,~~~30 d beyle Sıhhıye vekılı Refik . 
rtriı, 26 (A.A) - Franıız 4 a tekrar hareketle ıaat lstanbul. 26 (A.A) - Par- Parlimentolar birliği konfe· b A k d b . • 1 cınayet oldu 
t '- b'ld' • or• 6·52-,de ViOa S' d ey n ara an şe rımıze re 
l &umpanya11 ı ırıy • " ıı erosa muva• limentolar birliği koaıeyı ransının lstanbulda toplanması . l d' D hT k'li b Denizli 27 (Hususi) - Şeb 
~rkanıiyel tayyaresi dün ıalat ve oradan da saat 7·20 reiıi parlamentolar kouferan· münasebetiyle gönderdiğiniz mış ~r ır. • 

1 ıye ve 
1 

ey rimizde kadın yüzünden bir 
'ttoparaya Yeıilbarua ada- de Kazablankaya hareket et- ıının bu ıabah ki celseıinde cemilekir telgrafınızdan ziya- ~a!lamentolar konfe~aaııaa cinayet olmuştur Tavasın 
dtn ıaat 22·32 de hareket mittir. Tayyarenin bu akıam büt" hh 1 ü ki" desiyle m8teha1sis olarak te· ıştırak edecek ve Sıbbıye ve· Uzunpınar köyünden olup De-

15 t P 
• un mura as atın s re ı kk l . . .. d k'I' R f'k b d b . . d . l'd H . 1 h 1 . 

ttlc bu ıabab ıaat 4- e ara11 muvasalat etmesi muh- h ti' lk 1 d şe ür erımı ve mesaınız e ı ı e ı ey e ıe ramız e· nız ı e atıpoğ u ma al esın-
... eld. ve arare ı a ış ara araıın a t b' ff k" t 'J T- k" h 1 • f . d k . d - O ·vtetyene ve oradan saat tem ar. R i . b G . M t f am ır maYa a ıye ı e ur ı astane en te hf e ece tar. e oturan berber çıragı s-

e 11cum ur ~zı uı 8 • kiyedeki ikametinizin zevkli .. • .., man isminde 17 - 18 ya a-
~ • • • ı • Kemal Hazretlera taratından olması hakkındaki samımı d • ) • randa bir genç kendisind .n ıki t ·aymıs soy ıyor • irsal buyrulan aıağıdaki ce- temenniyatım_ı ibliğ eylerim. a ır 1 üç yaı bilyük olan marangoz 

• vabi telgrafı okumuıtur: Gazı Mustafa Kemal Ş k•ı • d Mehmet Aliyi b:çukla kalbi-
& •• n ' a 1 erın en nin &zerinden ~ğır suretle 

"manya Boyle ue~am Ederse Fransız Meb USU Şöfor 1\reııınet .Arpalı ~~;~~;.m•ıtır. c rıh yakalan· 

Tedabir Alabıliriz ••• Çiftliğ·iııde Yakalandı --.... ·----

8 
• T hd• . M. hamlen bir Otomobil Adan•, 21 (A.A) - Kadirli lsveç v liah ı 

Bu lr e ittir şakilerinden olup şimdiye ka- lstanbula geliyor 
kazası eeçİrdİ dar kaçak gezen ve yakala· fstanbul 27 ( telg~af ) -

lo1adra 
2
e (A.A) - Fraaıa lediği takdirde dahili bir ada- Istanbul 27 (Telgraf)- Parlimeııto konferansına iştirak namiyan Hacı Veli avenesin lsveç veliahta Güst .v bazr~t-

~L lt.lya~ıa Avldturya iıtik· let siyastti takip edeceği mi- eden Fransız murahhas heyetinden meb'us M. Hamlen oto- den Kadirli'li şöför Mehmedin leri Salı günü y
3 tilc S liinik

~ lehı·ndek·ı tekliflerine at · aisını çıkarmak icabeder. Hiç mobille Yıldız Sarayına giderken yolda bir Otobüsle çarpış A J "ftl'• · d kl ld v ten lstanbola gelecek ve doğ-'.'t rap ı çı ıgın e ıa • 0 ugu ruca Aakaraya gidecektir. 
l lllekte oldun ehemm.iyeti bir ~ükümet. hiçbir efklra u· mış ve M. Hamlen hafif aurette yaralanarak Amerikan baa- haber alanmış ve eYelisi gün V 1. bt G . b ti . 
~)d e- T b d ld . . . e ıa , azı azre en 
tıı .. _-_eylemekle beraber ımeı mumıye ura a o uğu kadar tanesine kaldırılmııtar. yakalanarak ıebrımıze geb· .... fından kabul edılccek-
l"'teıi Blyllk Britanyanın Al~anya, Avusturyaya karıı !'İlmiştir. •tir. 

:"trt Avrupada yeni hiçbir t~kip e.tmekte olduj'u siyaıe- Suvari Zabı·ııerı·mı·z ••.•• 
~~laGde ıiriımem~te azmet- tın baıu vaa1f1annı teıkil e- 1 ltalya Arnavutlu r 
., oldaj'u buıuıunda ısrar den ~vusturya topraklarına -
~!"-ektedir Time• diyor ki: ıöz dıkme hareketi kaı ııaında 8 ) Z b• t) • T f d 0 

• ı - ,_ ___ _ 

~ .... in iller~ biikOmeti bayl• burası kadar baıaaı değildir: u gar a 1 erı ara ın an .ht•ıAf N.h t H il d"'ld. 
~. 1 kdirde logiliz Ve tayet Avuıturyayı kendı H ti K 1 d 1 l a 1 1 aye a e 1 1 
~~~ yaptıiı tai d k t'iy arzusuna rağmen Naayonal &rare e &rŞI an 1 ar lstanbul 27 (Hususi) - ıtal- tır. Halihazır Arnavutluk ka-
~- umumiyea 8 .. en , a ek· Soıyaliıt Alma1tya ile birlet Istanbul 27 (Telgraf) - Vi-ıfınclau hararetli bu esurette ya ile Arnavutluk ara11ndaki bineıi istifa edecek ve yeri· 
~. 'llllGzalıaret gorem~~ec e· meie ı&riiklemek için ıarfe- yanada yapılacak olan bey· karııianarak kendilerine kah· had ihtilaf balledilmittir. ne ya Ekrem beyin. ya da 
~'-ite eaasea hlk6m~l ın k 1 n- dilecek meıai devam edec~k nelmilel at yarışlarına iıtirak valtı ikram edilmiştir. Bu Paris Arnavutluk sefiri mi· sabık Baıvekil M. Kottautn 
~ mukavelename e e olursa efkln umumiyemiz etmek ilzere Viyanaya git- haberi veren Zora gazetesi, ruf ltalyan taraftarı Ekrem geçeceği anlaşılmaktadır. Ay
~~lll bir tarafa b•ğlımayı harpçı Almanyaya kartı itti mekte olan ıuvari zabitleri-

1 
. . . . at d bey LiJohona'nin Pariate gi- oi zamaada ltalyanın Şiran 

t~ 111 etmesi ihtimali yokta.r. baz edilecek fevkalide ted- miz Sofya iıtaıyonundan re· g.azete erımıztn ~eşrıy ın an riştrği müzakerat müsait saf- ıefiri geci alınacak ve yerine 
~ lt bunlardan btıkümetın birleri teıcie amade bulana çerken Bulgar zabitleri tara- tıkiyet etmektedır. baya girince Ekrem bey Ro· Arnavut muhibbi bir sefir 
•ktlAde ahval tah .ddilı ey· caktır. maya gitmfş ve bizzat Mu110· tayin olunacaktır. 

Esrar kaP.a kcı la rı tini ile müzakerata devam Arnavutluk ordusuna 300 

siyasi ıslahat V ederek ibtilifı halletmiştir. kitilik bir ltalyau askeri he-

b 8 ir kadının koynundan 
-okrasi prensipleri kat'iy kilo esrar çıkarıldı 

Romadan Arnavutluğa gi- yeti ahnacakhr. Bu heyet er-
18 den Ekrem bey Draçta çok kiaını bizzat Mussolini seçe· 

hararetli surette karıılaumı•- cektir. 

yen ihlal edilm!!m~)~dİr lstanbul 27 (Telgraf)- Şehrimizde alh kişilik bir esrar 
~ la•dra 

25 
(A.A) _ fran De7ıl Mayal dıyorki: kaçakçı ıebekesi yakalanmııtar. Bu kaçakçı !ebekesinin 

._~ ~•ekili M. Domerı ta· KaYvetli ve idareıi azim· içinde kadın da vardır. Yapılan araıtırmada bar kadının 
ı./1tadan teklif otuaen aiya•İ kir bir hükftmetin elinde bu- koynundan 19 kilo Esrar çıkanlmııbr. 
t~~~~t İngiliz matbuatında lun•D Franıa anupamn em· • 

~t. 'Yi bir kabul bulmak~~- niyeti hayati bir zarurettir. Issı· zıı· k Mes'elesı 
~ lier ıeyden evvel lDrıhz lıl•bat protramı m1:vaff~kı-
'i ~~u eaaıiıinio 18ıterilme· yetlilliğe uğrayacak olu11a bil _ ·- • --
~~ tıbarla kaydedilmekte ve y6k bir tehlike teıkil eder• p 1 A t J k f da 
~l t bilba18a Franıaaın da: Fakat M. Damerıin bayati ar amen O ar OD eraDSID 
~ •aziyetinin demokrall . b · · · · · ye •• •• •• Jd•• ~~ ... , 1 • • dil k . ·n ti ve aııreb rırıımış olan gorucu u 
;'ti~ P erı ıhlll • m e ıızı. . . , , . • y 
~I (/' bulmaıının beyael•ı- ~'~ ıyı bar neticeye ııal etmek Iatanbul 27 ( Telgraf ) - Italyan, Romen, hveç murab-
~"-lt ehemmiyeti olduj11 mi· ıç~n ber t~rll mlşklillta yea· Parlamentolar konferansnun baılara birer nutuk irat etmiş· 

.... 1 ileri ınrmektediı: mıye kifa relecektir. bugankli toplantısında işsizlik lerdir. 

~' d ~eı'.ele~i. ile ~alışma sa~tleri- Türk murahhas heyt tinden '"atro Edirne en ~ın ıadırılmesı ve yevmıyele F 1 Ah t b ·a nutku çok l. rT na muhafazası röriifülmlttilr. azı me eyı 
"liİe)}ifİ ÖJdÜ Döndüler lngiliz , Franıı:ı . Amerikan , allaılandı. 

11t!'lbı, 26 (A. '\) - Meıhar lıtanbul. 27 .<Telgraf) ~ B • • • T • ~I tro mlellifl Dario Nikode- Ediroecle aktedılen lktıHt .L_I: ) rı O C) eşr 0 
~ ll11ıtı1tllr. Mumaileyh 27 koagreıine Vekilet namın~ 
~ "ıauıani 1874 tarihinde iftirak eden lkbaat Vekileü 
~'"°da doimaıtur. erklaı avdet etmiıtir. 

Perşembeden itibaren ••• P. 733 

'rayyare Sineması 1 

26 Eylül Çarşamba güaündcn itibaren iki filim birden 

Hulyalı Dudaklar (ü elo) 
KADIN POLiS OLUNCA 

Geçen sene Fransada yapılan f;Iimler ar-.sında nıüs 
tesoa bir mevki kazanan ve büyük Fransız siuema

1 

yıldızı VIKTOR FRANCEN ilen dilber yıldız GABY 
MORLA Y ve PIERRE BLANCHER'ın temsil ettikleri 
aşk filmi 

HULYAI1l I>BDAKLAR (Ml~LO) 
TAM ~MEN FAN~ZCA SÖZLÜDÜ~ 

Bu filimde Parisia en yüksek moz.i.tenlerinia verdik 
leri enfes bir konserda dinfiyeceksiniı. 

KADIN POLiS OLlJ~ .. CA 
Şarkılı. danıh fevkalade bir komedi 

Seans saatları: Her giin 15- 17 • 19-21 115 Cuma 
günleri 13 te ilive seans, Perşembe günü 13 ve 15 
te mektepliler seansı. P.701 
Geceleri Re,adiyeye kadarOtobilı temin -edilmiştir 

llliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim-• --- . .. ~. 



POS 
1 , ••••• - . • 

YIA. 4 17.MJR PO~T A ~l EYLUL 1934 .. 

ASI 
Gümrük Tetkikleri ·ktisaı Vekilimiz J lnhisarın 

•• 
Uzüm, anasoJI Pirevelskenderye'detetkikat Celil B. ef. Dün Ak·~~ı;; fzmire· Geldiler, 

yapan hey'et döndü mübayaatı 
lst•n\:ul gümrükleri baımü- baHnde bulunan yeni teşkilat- Yarın Isnartava 'Gideceklerdir inhisarlar idaresince mub· 

dürü Seyfettin, gümrükler la alakadardır. Bu seyahate ._, K • -r· -• - ';-k k telif incir mıntakalarında aıi1" 
teftiş he(eti reisi IWMuammer g?mrük ve .. inbisarl~r vek~l~ti Satış ooperatı lerı anunu cı ıyor bayaa ~dilenin.cir miktarı y•· 
bey)er dun sabah Ege vapu· bılhasaa luzum gostermıştır. rım milyon kıloya yakındıt• 
rile lskenderyeden şehrimize Gümrük mutahassıslırımız iktisat vekili Celal beyefen·\Tren Karşıyaka istasyonunda qaJi paşa ve Fırka ıreisimi2 Mübayaa edilen incirler Istao· 
gelmişlerdir. Pire gümrüklerini, Yunan di dün akşam saat 6,45 te tevakkuf eder etmez1vaWpaşa, Avni Doğan "beyle 'görüşmüş bula sevkedilmektedir. Bunl•' 

Seyfettin ve Muammer bey- g6mrükleri umum müdürünün şehrimize gelmiş; Karşıyakada Fırka reisi Avni Doğan.:Bele· ve Avni Doğan beye: ·- Paşababçedeki Müskirat fab• 
ler Pi~e 9 e iskenderye güm- delil~ti~e g?zde~ ~eçirmişl~r trenden inerek Osman zade diye .reisi Behçet Salih, Türko -~!ımi!!~evdiniz miJtl_ rikasında Somaya ekalbedile" 
l'~lderande uzun uzad.ıy~ . tet· v~ buyuk ~ar mısafırperverlık Hamdi beyin evine misafir fis müdürü Akıl, Oda umumi pemiştir. Fı~k~ reisi bey cektir. 
kıkat yapmışlar; bu ıkı laman gormlişlerdır. Ondan ıonra olmuştur kAt'b' Mehmet Ali Ticaret şu csv bı vermışhr: _;___ - - inhisarlar idaresi Çeşme b•' 
gfimrOklerinin teşkilat ve te lakenderye gümrükleri daha C IAI ·b 1 . b'usu oda

1

11

1 
reisi Balcı za,de Hak- ~- lzmirlilerin sizi ,sevdikJe- valisinden 38 000 kilo anasoll 

1 ' d · · l d 1 l k k'k d'I · r e a eye zmar me · · k d k d' · · amü ünü,göz en geçırmış er ır. esası o ara tet ı e ' mış "· O d H d' beyle kı beylerle ihracat tücrnları rıuın yansı a ar en ımı satın almıştır. Bu miktar io" 
Bu tetkiklerden ~akıat lz~ir, r.:uammer ve S~yfettin beyler T:~:~is z:a;ortör:m ~iireyya iktisat vekili beyi karşılamış· sevdi~irse:n b.a.ht!yar ol~rum. hisarın ihtiyacına tekabül et" 
lıtanbul ve l'f.enın gümruk- dun akşam aynı vapurla Is b k d" l 1 d V ,_.1 b b' "dd t lktısat vekılımız Celal bey t•w• . . . d k'I . tit• 

· d b l · • 1 d' eyler refakat etme te ır er. ar ır. ets ı ey ır mu e . d r k b. ıgı ıçın pıyas . an çe ı mış leran e yapılması tasavvur tan u a gıtmış er ar. • -~ utasyon an ayrı ar en ar Ç d y . t 011 

Hayvan Nesli 
~ ki ınuhanirimize seyahatleri"hak- eşme en unanıs ana aoaı r 1 e e P kınd.a ı,u izahah lôtfetmiş- ıhracına başl~1!_°1~ştır. 

lerdır: H 
• • • • • '• • • • - Seyahat sebeplerini ga· alli. 

S 1 k 1 ki .. Eserler müzesi Kadroları geldi zeteler yazmışlardı. Evelce ilin -usuz u ve aç 1 a muca- edilen program mucibince se- r· 
1 ) Şehrimizdeki Lise, Muallim vahatime devem edeceğim. ıcaret dele İÇİD tedbir 8 IDlyOr yapı lyOr mektebi ve Orta wekteplerin Cumartesi gününe kadar Iz-

Ziraat v~kileti, hayvan ğından mer'alarda fazla ot lzmirde tesis edilecek mi- kadroları tamamen gelmiştir. mirdeyim. Biletleri 
neslinin muhı.fazası hakkında bulunmaktadır. Köylüler bu ı mari eserler müzesi için ha- Kız Liseıi kadrosunda mühim Kooperatif iıleri etrafında Muvakkat memuriyetle 5e• 
viliyete mühim bir tamim gön· gibi senelerde ot biçerek kıt zı.rhklara devam . edllmekt~- hir tebeddülat yoktur. hazırlanan layiha meclise sev· yahat eden devlet memurlar111• 
dermiştir. Bu tamimde ı;u hk ıenelerine ıaklamahdırlar., dır. A Basmahane .. cıva.rın~a. mı· Erkek Lise i tarih muallimi kedi.imiştir .. Meclis.ten çıkınce muayyen tarifeli ne kil vasıt•: 
noktalar üzerjnde tevakkuf 2 ) Miinasip mahallerde m;~ı e~arle~· :ı.uzes~. ıttıh;z Halit bey Haydarpaıa Lisesine, tatbık~ geçde~;1kt~r. Oza~an lan için halk ticaret biletlerl 
edilmektedir: yoncahklar ihdası ile yonca ~ 1 ece . es kı _ ıse d~nasEı; 8 er kek Muallim mektebi tabiiye i8tı~ d ooper~ta eİı yatacatız. verilecektir. Bu hususta vili· 

a• 1 k t' . "f zı'raatinı·n temı'nı' ıaşaat bıtme uzere ır. ez· mu ~ ilimi CeJil bey Vefa Lise· ımır en eogru spar aya a- t b' t • 1 • t• - n.ıem e e tmız llU USUDUn • , • • .. " k t d w• ye e 1r amım ge DUŞ Jr. 
ekseriyetini teşkil eden köy- 3 ) Fazla ıaman istihsal e· d~kı mıma~ı parçalar. asa~ı sine, Karataş Orta mektebi re e e ecegıo!; Muvakk t memuriyetleri• 
lilnün en mühim serveti ba • dilen senelerde faılaları ya· a.tıka müzeeıne nakledıleceL:· Türkçe muallimi Fazıl bey . • • . w (teftiş vesaire gibi) merkeı• 

y k 1 k b llA Ad tır k k ı· · A k l Vekıl Beyefendı yarın ög . . ,. vanlardır. Yazı kurak geçen a mıyara ma a ı a et ve · . A . . er e ıses,ne, n ara m11a • 1 k d · t' h t d k· terden dışarıya gıdıp 15 guO 
k · Maarıf ve~aletı asarıatıka ı· J • d R b 1 . eye a ar ıs ıra a e ece ,. senelerde hayvanların pek za· usullere göre kura hk seneler _ . ım erıo en ıza ey zmır 1 .• w, d bazı zi • bir ay veya iki ay içinde do" 

· · b' 1 · d h' mutabauısı profesor Maltnen, k k M ı· kt b' t b" er, ogae en sonra ya . b yıf olarak kışa girmeleri ve ıçın ır usu ve sutem a ı · _ . A f er e ua tm me e ı a ııye retlerde bulunacaklardır. Ce- necek m~murların harcar• · 
1. d f d'I k .. dun vah Kazım paşa ıle E ez 11· r · t · d"l · 1 d köylünün kifi miktarda saman ın e ıar e ı me uzere mu . . . . . mua ım ıgıne ayan e ı mış er- lal bey cumartesi sabahı lspar- tarının tahakkuku esı:asın • 

. . . . h f harabelenoe gıtmıştır. Vah d' K M ıı· kt b' d K 'b ) . lk · t dahı temın edememesı nt.h· ~ azaıı. .. . .. ır. ız ua ım me e ıne taya, ora an eçı ur u ma- tren ücretlerı, ha tıcare 
. l k h 'b• h 4 ) K b'I 1 'hf t t Kazım paşa ve asaratıka mu· b' t b" t . • L:' L' . 'd ki d' . . . d h d'" 

ıcesı o ara u gı ı ayvan- al ıklo ursak" ıl ıya o tehassısı Belevio civarında .ır a3 ııtye. s a;tye~ı, d~~ . ' st: · d~nler~ne gı ece er ıl~d· ~aletlerı ii~erın en les~p e • .. 
arda telefat fazladır. ve ıaman ı aran oy er namı· . sıne s a1yer ayın e hmış ar. Vekıl bey, bu hava ı e tet· lırse, harcırah bedel erı umu, 
Bazı mahallerde hayvanlar na depo ettirilmesi ve nıuha- Moz.ole. ve AEfez ha~abe!e~ın· J . , ']· .,. . "· kiklerioi ikmal . ettikten sonra mi tarifeye göre yüzde ~ili 

ıusuzluktan sıkıntı çekmekte- fazası. dek! mımarı eseri en goz en s~atı.st~ \ ) ~I h~ı . Antalya~a. geçecek~er ve se· üçe kadar varan muhtelif ~nı•" 
dirlc.r. Memleketimizin en kıy- 5 ) Susuzluğa karşı köylü- geçırec~k; on.d~n san.ra eser- 933 ıstatıstık yılJıgı 1ntışar yahatlennı Erganıye kadar betlerde azalacaktır. 
metli servetini teşkil eden lere kuyu açbrılmaıı. ler lzmıre getarılecektır. etmiştir. Bu yıllığın sonuna uzatacaklardır. Bu gibi seyahatlerin, bilet" 
hayvanların, kışın açlıktan ve 6 ~ Vaziyeti mütait olan k .. h• ft .. fıfarl vilayetin on yıllık iıleri, faali · kıymetli l~tıs.at Vekilimize lerin tayin ettiği müddet zat" 
yazın susuzluktan vikayesi köyl;rde artt'ziyen açtırılman Şar yeti hakkında çok kıymetli hoşgeldiniz . ,.,en~~ ... . fında ikmal .. ed~lmeai. l.iza~dıt• 
için şu yolda tedbir alınması lizımdu·. bir kısım ilave edilmiştir. ba.sınane ı.s~asJ O~lHIHla, On beş _gunluk .. gı~ıı don~! 
il d V.1.. t k b -b' N OYyork piya~aları Borsa reuı Şüluu, Borsa seyahatlerıode bırıncı mevk• 
zım 11: ı aye ma amı, u mu ım l 1. 1. I 'k' . k.d J81 

. . . . h . 1 ]Akk' ıararet 1( 11' Mustafa B. komiser vekili bsan, Hilali 392 ve 1 ıncı mev l e 1 ) Memleketımızde bazı tamımı e emmıyet e te a ı Ah . . d kt C d t k"l t kada olan meı•· .. · . . . Tü k f · ı ı A t mer reısı o or ev e ı ome reye r ıeneler fazla yağmur yağdı· ederek mulhakata bıldırmışllr. r o ıse ge en ma uma a . . . . . • ı 
göre; Nevyork piyasasında Bar hafta evel Ankaraya Fuat, ga~~t~mı~ ~ahıp. ve neş· fel~r ıçın ~ren iicreh, um~ııı .. 

Gl.z)ı• Do«um y•• •• • Şark halıları satışında büyük g iden niifus müdürü Mustafa riyat imuı Hatıl Raşıt Bey- tirıf~ ilzerınden hessp edıle 
ı;;, UtUD DIY8S8Sl. bir inkişaf vardır. Kilim sa· bey dün akşam avdet etmiştir. lerle. doktor beyler, esnaf te- cek~ar. 

~Hiddeti biti vor Ecneb1 tütün kumpanyaları taşındaki uyuşukluk devam e· - şekkülleri reisi ve" umumi ka· -----...... -----
Gizli dovum ve ölü~ vak'- ekıperleri tütün mıntakaların- diyor. Hayya,n ilıracatı tipleri, Celil beyefendiyi ta· Uç 

_g - - . da tütllo mahsuliinü tetkik Ş rk halılarının satışını ar· . w nıyan ve seven pek çok ze· 
alarının nufus kutuklerıne tes· . _ .. . tırmak için büyük bir gayret Yunanıstana 681 Sıgar ve vat Buruane istasyonunda Dakikalık saatıler 
cilleri için tayin edilen müd- etmektedır. Tutun pıyasasının f d'l k d" 8 l ve 544 ogwlak ihraç edilmiştir b ki · l d·ı . sar e ı me te ar. azı yer er· · e emış er ı . 
det birinci teşrin ayının on be- Teırınevvel ayı ?rtalarında de satışların bilfiil arttığına lllllllJIJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllfHlllllllllllllllllllll 
· d b't '-t' y ı açılması muhtemeldır. d · h b ·ı kt·d· Pe· = . . . 1 . . = ıın e ı eceK ar. ugoı av ve aar a ~r vera ~e ~ ır. . . - Esasla surette tamır ve tezyın edılerek zmııın en=: 

Yunan tebaalı Türklerle diğer • • • • r~kend~c~ler t~tıl muddehnın zarif, en cici aalonu halitıi alan = 
tebaahların nüfus müdOrlükle- Arazi nıhayehna bek,emekte ve top K k ( 'EGE) s· = 
rine müracaatla beyannamele- tancıların telkinine fazla ka arşıya a ın ~ mas•= 

Tevzl•atı pılmamaktadar. = Ş" k .1 .. hA k' . h b' . l'k 1.E: rini vermeleri ayni tarihe U . t 't'b . 1 f' ti == ıır ve aş ın ı a ı ı:ev ını assaı ar ınce ı ve çoa= 
mumıye ı ı arıy e ıa a- = . . . = 

kadar kabildir. Yerli halkla muhacir ve - 't -k k ld w kudretlı bır temııJle bihakkın yaşıyan ve yaşatan sene = 
B . 'b J "f d . . r1n musaı ve yu se o ugu = . f' = 

u ıh ara nu uı aıreııae aşiretler halkına meyvelik ve müşahede edilmektedir. Piya- oın en ne ıs ve =: 
ıon günlerde fazla müracaat· bağhk arazi tevziine yakında sada muhtelif zmanlarda muh· TAMAMEN FRANSIZCA SÖZLÜ = 
lar vaki olmaktadır. Muayyen baılanacakhr. Mülhakattaki telif mercilerce Şark halıları· G R k 1 -
müddet içinde müracaat etmi memurlardan istiyenJere de QID istikbali hakkında okadar en ç us 1 z _ 
yenlerden ceza alınacaktır. fazla araziden tevzii için ted- ayrı ve muhtelif reyler der· -

• • .. birler alınacaktır. mevan edil0miştir. ki,. Şark ha- ( ARI ANE ) = 
Intihao .. - .. 1ııarını esk• vaz•ydıne yük- = . . . .. -Kaza seltmek maksadiyle geniş mik- Fılwı ıle Bugun muhterem Karşıyakalılara k ( pılarınıE: 
Encümeni . . . yasta teşebbüsat• girişmek açıyor. -

. . · .~rkek Lııesı bınasının ta tehlikeli görülmektedir. Maa· Başrollerde : Fransız sinema sahnesinin en değerlileri = 
Beledi~e ~erk~z ıntıhap mırı esoas~nda 11va yapmakta mafih ithalatçılar nikbindirler. GABY MOREA y - VICTOR FRANCEN = 

encümenı dun re11 Behçet olan Yozgatlı yapıcı Hasan = = 
Salih beyin reisliğ'nde ictima oğlu Himet. bir buçuk metre Karahumma Zengin ilaveler; -
etmiştir. • ....... yükseklekten düşerek ağırca l _ 'l'ÜHÇB '1,ANGO ( .A YHIJ

1
IK) = 

·ı>11·a111 nıt"ica<lelesı· yaralanmıştır. Yaralı hastaha- ·Yoktur = MÜ""'IR NURETTiN b · e f" se ı' = '!'"\ .. . neye kalduılmiıtir. . . . . n eyın n son ne ıs e r _ 
Zaraat vekaletı, Ruam mil Son bır hafta ıçınde şehıı- = ~ - P .A HL\l\fUNT diinya. havadjs]eri = 

cadrlesinde [sarfedilmek üzere Hilfiıliahnıerin ya,rdımı mizde hiç bir kara humma =:: -
vilayete tahsisat ıöndermiştir. Son hafta ~içinde HiJaliah- hadisesi tespit edilmemiştir: = DUHULIYELER : Birinci 25, ikinci 15 kuruş = 
Gelen tehsisattan her kazaya mcr cemiyeti, muhtaç ve kim· Ahnan tedbirler sayesinde DiKKAT : Pcazartesi ve Sah günleri birinci -
bıueler ayrılmıt ve mahalle- ıeaizlerden 59 kişiye naklen Karahumma bastahğının önü 15, ikinci 10 kuruştur. ;;;;;;; 
riae gönderilmittir. muavanette bulunmuıtur. alanmıştır. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllf 

Nafia vekaleti, Telefon tit" 
ketioin istimale başladığı ( H 
dakikalık saat ) mes'elesile 
alakadar olmuştur Her o• 
kadar Telefon şirketi muk•" 
velenamesinde böyle bir kayıt 
mevcut ise de, bugünkü iktİ 
sadi şerait içinde bu alctitJ 
kullanımasına maddi imkiO 
görillememektedir. 

Telefon şirketinin bazı de· 
vairden tahakkuk ettirdiği 
tam mükaleme ücretleri de 
tetkik edilecektir T eiefon şit" 
keti hukuk müşaviri yakınd• 
Ankaraya giderek bu işlerle 
meşgul olacaktır. ·-iskan 
işleri 
l11kin işleri 934 senesi so 

nuna kadar tamamen bitecelı· 
tir. Mübadil ve muhacir!erdell 
bir çoguoun şurayidevlete •Ç" 
tıkları idari daval.ara aıt •!ı: 
rak üzerinde kararlar veri 
miş ve bunlar sahiplerine tib' 
liğ edilmek üzere vilayet' 
gelmiştir. 
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stall' 
al•' 
fab• 
dile• 

e b•' 
asa• 

i•" 
et" 

iştir· 
asoll 

lerl• 
keı• 

giill 
dö• 

irab· 
ınd• 
aret 
edi• 
mu· 
eıJJ 

.oi•• 

r 
,ır• 

( oç 
esil• 
r 11• 
uk•" 
ayıt 

ildi 
letitJ 
kill 

de· 
rdif 

d• 
şit' 

ınd• 
ileri• 
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YAŞAMAK-

İSTİYORUZ!.. 
-Hissi, içtimai, 
28 - 9 - 934 - 40 

aşk romanı
A, ADNAN 

Pakizenin Noıu 
Günler goç.iyor, aylar vo 

•eneler gec;iyor. Uzun, Ronu 
gelmiyen bütiin bir (imiir· 
lük çilelerimiz bir türlü 
dolmıvor. Seneleri sayarken 
iiç rakamı acıklı bir istif
ham gibi kafamda yer ya· 
pıyor. Aydın günleri karan: 
hk zifiri karanlık gecelerı 

1 

takip ediyor. 
Artık ne ser tabibe, ne de 

hemşire 1swete itimadım 
kalmadı. İnanmıyorum on
lara ... Yalan şöyliyorlar, al

datıyorlar: 
- İyi oluyorsun, hastalı· 

lın geçiyor. Yakında has
taneden çıkacaksın··· 

lşte oyalamak için kullan
dıkları uyutucu ve avutucu 

•ölller ... 

Gece varısı acı içinde 
uyanıyor~m... Yandaki. k_o
taştau yürek sızla.tıcı ın~l
tiler geliyor, benımle bır· 
likte bütün hastane uyanı

Yor. Ve herkes birbirine 

loru yor: 
- Ne oluyoruz!. .. 
Hademeler koşuyor, hasta 

bakıcılar aaga, ıola gidiyor ... 
Ben ne oldugunu merak 

bile etmiyorum. . . 
Bir aralık Jıem,ire lsmetı 

görüyorum. Yanıma yakla· 
'1Yor elini saçlarımda gez
dirm~k istiyor.. İtiyorum 
onu: 

- Bırak, diyorum. U J· 
kum v~r .. 
Hemşire hmet adeta ~n 

ler gibi konu•uyor ' rıca 

ediyor: 
_:_ Ne oluvorsnn, Pakize 

hanım diyor:. Şurada, kar· 
•ıki koğuşta bir hasta Tar·· 
Gözlerini hayata yummak 
için ıon arzusu seni gör-
lllektir. 

Hayret... Kendi kendime 
• ne münasebet • diyorum. 
llemşire lamet rioa ediyor 
Ye ellerime sarılıyor: 

_ Haydi Pakize hanım, 
beraber gidelim; diyor. 

• • • 
Dar bir koridorn geçiyo-

ruz. ve beyaz çarşaf lart\ 
bezenmiş bir salona girizoruz. 

Köşede, beyaz çarşaf l~r 
•raaında sarı, sapsarı bır 
Çehre var... Bize, bana ba· 
kıyor, bakışıyoruz onunla •.• 
~irden, geri günlerin hatı
raları araaında ona rastlıyo· 
l'lını ve bağırıyorum: 

- N aria, N arinciğim ••. 
Gözyaşlarımız birbirine 

tarışıyor, hemşire İsmet 
ktıYvetli kollarile üzerimize 

atılıyQr ve bağırıyor ! 

- .Ayrılın, sonra sirayet 
eder ... 

Şimdi ayrıyız. . Aramız· 
da hem~i re lsmet var. Na
rin konuşuyor: 

- Seni tam mak istiyo
rum, kız. Sen kl\sap mısın' 

- Ne münasebet Narin
cigim, diyorum. Beııi tanı
madın ını, 1-'aki~eyim ... 

O beni lşi tmemiş gibi ko· 
nuşmasına dovam ediyor: 

- Ha anladım, ~en kom~n 
bağın ortak~~tsısm ... NasıJsın 
Keziban teyze. .. Tavuklar 
büyüyor mu, senin ()rdek 
yavrulamadı mı'f 

Kalbim parçalanıyor, ko
ğuş kapısının aralandığını 
g<hii:vorum. Hastahane bas · . , 
doktora, yabancı bir erkekle 
içeri giriyor.. Narinin ko· 
nuşmasını dinliyoruz: 

- fçeri giren beyler hi
mayei hayvanat cemiyeti 
azasından olacaklar.. Eğer 

tahminim aoğru itıe siz 0\"• 

velıi benim ifademi alın .. 
Ben demin rahvan bir hay
vanla bir milyon kilometre 
mesafe katettim. lAfalıana, 
KAşgara ve Bit.lise gittim. 
Vişi plU.jlarında çıplak rı · 
kanan hammları seyrettim. 

Irti~ede duran ;beyler giiz· 
lerile gizli, gizli kadınları 
seyrediyorlardı. l>Hijlarda 
öyle gezmek moda imiı;; ... 
Beni dolaştıran hayvanın \ii
cndunda ufak bir yara var· 
dı. Hayvanım yürümiyortln. 
Ona öyle eziyet ettim, tiyle 
kupaçladım ki. .. 

Sakın hakkımda aforo"' 
cezası vermeyin... llem 8İZ 
benden daha akıllı insanlar 
değilMiniz.. Hattfı • Zührevi 
hastalıklarla miicadele ko· 
misyonu> azası kadar bile 
kavrayışlı değilsiniz. Onlar 
Türk cemiyetinde düşen kız· 

ların yaralarına teşhis koy

makla ugraşıyorlar, öte ta

raftan aç sürülerine, kimse· 

sizlere el uzatmıyorlar. 

Himayei hayvanat camiye· 

tinin muhterem, azaları, eğer 

isterseniz şu Sürmeli soka

ğı\ doğru bir gezinti yapa

lım. Orada ıermayelik eden 
bütün insanlar, hergece sa
bahlara karşı avazlarının 
çıktığı kadar: 

- Yaşamak istiyoruz, ya
şamak istiyoruz !.. 

Diye bağırıyorlar. Onla
rın bu acı bağırmalarını 

işitmiyenler, öte taraftan 
düşkünlüğün, dilşmüşlüğiin 

,,.. ........ ~~~!!~~~ ............ ... 
Yeni Milli Romanımız 

Bozyaka Geceleri 
Romanımısdan bir parça: 
.. Betül, bulutlar araıında kaybolmak ü:uıre bulunan Jıa. 

l1Q lcarıalına u.un uzun baktı. Or~~' o _h~va . karıalın_ın_ 
İtinde on"n ruhunu saran, hayalının buıun ın c.elıklerını 
avuçlan içinde bulunduran bir varlık vardı. . . 

Becal anlam&1ta ki 8eee uçuıları:ıda kendısıne perva· 
'le.ile ıel4m söndsr~n hava mül<izimi (..emil, inkar edi· 
lenıiyecek kadar kendisini teıhir etmiıtir.,, 

Pazar günkü nüshamızda baflıyor 

IZMIR POST ASI 

Yeşil Tire --· Ve Temiz, Bol Su· Fenni 
ya Kavuşuyor I 

Tire, (Hususi)- Yeşil Ti-
re denilin ce akl:L bol sulu 

bir şehir gelir değil mi' 
Halbuki geçen inhitat 
devirlerinin ihmalleri yi.i

ziinden Tiremiz sa uz 
bir ~ehirdir. 
Etrafın çok hol ve iyi 

olan sulıırı, dağlardan 

şelıiro kadar gelecek yol
lara mazhar değildir. 

Memleketin bu elim va · 
ziyetini ıslah ~arolerini ça· 
lışkan bolediyemiz düşün· 
mii~ ve 200 000 liralık 

hir proje ile Ru işini hal· 
le karar vermiştir. 

BE'lediyemiz borcu ol· 
mıy:uı mes' ut belediye· 
lerdendir. lfakat bu iş 

1 

Belediyemiz bu istikraza 
l 0-12 bin Hra varidatlı mez-

için senelik varidatın ay- Tirenin ıhlamur meydanı ı·e çe~mesi 

rılan ve bankaya verilen yüz- bahayı, 20-25 bin lira vari-
de onlarından murekkep pa.- dath elektirik tesisatını, 2 3 
ra kafi gelmez. Bunun için hin lira iratlı akaratını, 16 
belediyemiz b~lediycler ban
kasıııdttn 100,000 lira istik
raıa kara..- vermiş ve bu 
kararı şelıi r meclisinin 23 
eyli.il tarihli fevkalade içti
ınaında kanuni şekle koy· 
muş ve mazbatayı bankaya 
gondermişti r. 

bin lira getiren giimriik his· 

sesini kl\rşılık güsıermek

tedir. 
Bu sayede pek yakında bol, 

temiz ve fenni usullerle getl· 
rilmiş suya malik olacağımız 

şilphesizdir. 
"'""~~~~~·"""""'""'""'""'""',/'V'\,,/'V'\,J'V",J'V'J'V'"'-"'"""'"'-

Denizli Köylerinde 
irşat Heyetinin Çok Kıv

metli--F aaliyetleri 
l>eniz1i: (Hususi) - De 

nhıJi ki>yleriui ir~at ve ye· 

Deni%li md tupçu5u Şevki_ bey 
[ lzmirlidir ] 

niliklere alıştırmak, içtimai 
yardımlarda. bulunmak üzere 
teeHiis etmiş bulunan «Köy
cüler şubesi> her Ouma. ol
duğu gibi geçen Onma da 
Akhan, Koyunaliler, Kola 
köylerinde tetkikatta bu
lunmuştur. 

İçtimai muavenet cemi· 
~'~~ ... 

l!lebebini arıyorlarY •• 
• • ıft 

Narin birden l!lusmuştu, 

büyük bir acı onu yatakla
rın ıçıne !!!ermiş, sararan 
çehresi iki dakika i~inde 

mumyaya d<>nmüştü. Birden, 
bir el beni kolumdan ya
kaladı: 

- Müteessir olma Pakize ... 
Dedi. Narinin yaşaması bir 
işkence idi. Ölüm onu eine
sine almakla, süriiklenen bir 
hayatı sefilliklerden kurtar· 
mış oldu. Haydi berabt-r 
gidelim ... 

Bunu söyliyen Ragıptı ..• 

- SON -

yeti roisi mektupçumnz 
~evki lıeyiu <l offllet ve riya
setile bu hafta da r.<herlik 
ve Şamlı 'gibi ova köyle
rinde bir tetkik soyahatı 

yapacaktır. 

Heyet, köylerde içilen ıular 
üzerinde mütalealarda buluna· 
cak ve sularm fenn i ve sıhhi 
bir bale getirilmesi için muh· 
tıırlara vesayada bulunacaktır. 

Ve bu seyahatte köylerden ba
zılarına Ilalkevimiıin auları 

temizlemek için hazırlaoıı~ ol· 
duğu bidonlardan bir kaçı 

nümune olarak veriltcektir. 

l.Şükrü 8. 
Türkiyemizi hillıas;,a ecnebi 

diyarlarında tamtmak üzere 
f stanbulda Fransızca olarak 
neşredilmekte olan • Türkiye 
Jllüstrıısyonu > mecmuasının 
seyyar muharrir ve mümessili 
İ brahim ~ükrü bey 9 Eyhil 
nüshai woh usns ı münasebetile 
lzmire gelmiş ve i<larehanemi· 
zi de ziyaret etmi ştir. 

İbrahim Şükrü bey bir kaç 
lisana vakıf, yükf'ek tahsil gör· 
oıüş ve bütün Bahrisefıt sa· 
lıillcrini İspanya ,.c Fasa ka· 
dar gezmiş bir geııçtir. İbra· 
him Şükrü beyin en büyük 
mazhariyeti, sistemli bir proğ
ramla Türkiyemizi 4Stanbul, 
Karadeniz ve Sivas hattı vası· 

ta~ile ve Adana ve İzmir yolu 
ile devıetmiş bulunmasıdır. 

Türkiye İllüstrasyonu da cid· 
den nefis bir mecmuadır. Sa· 
bibi ve müdüril Hadi Şefik 
beyi tebriki bir borç biliriz. 

••••• 
idam kararı 
Bursanın Fidyekızak köyün· 

de, kadın kıyafetine kirerek 
üvey anası Emine hanımı öl· 
düren Eyubun Buna Ağırceza 
mahkemesinde idamına karar 
verilmiıtir. 

--::---- - - --------------~-
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-Dünden Kalan- time ne mana verileceğini 
- Eyvah.. Onsuz yaşa - hiç dütünmiyorum ••. Fakat, 

mak senin ıçın mümkün hanımefendi, ıevdiğiniz genç, 
değil mif Sen de biliyorsun zavallı oğlum henüz yirmi 
ki ........ esrin beyin haremi beş yaşınd'Ldtr, ve bu yaşı 
:1.e\"cine hürmetkardır, ona herhalde öliim yaşı değildir. 

Bunun içindir ki buraya hiçbir vakıt itaat etmiye-
geldim, sizi heyecanlara dü-

oektir. O lıalde, sen halA. ne şüren bu ıözleri, sadece og-
bekli.,·orsunj Vo kocası da 1 b t k k ı oltlu umun, n e a a-n 0 -

henüz 35 yaşında ve... ruun hayatını knrta.rmak 

- Şu halde ... Nesrin be· 
yin hareminin namuslu ve 
faziletli bir zevce olmasına 
ve k<H'aRının da henüz öl
ırek niyetinde olmamasına 

göre.. . Senin i~in sadece 
intihar yolu mu açık kalı· 
yor, . Belki Ren bu sayede 
kurtulacaksın. Fakat bent. 
Diinyada senden başka sev
diği T'e teselli vasıtası kal
mamı~ olan bu yaşlı ve 
yaslı annen ne olacakt 

• 
* * Emin olunuz hanıme-

fe.ldi, beni böylece kapınıza 
kadar getiren sehep sade, 
fakat çok mühimdir. Ben, 
oğlumun annesinden siyasi 
bir mak atla ka9tığınıza 

hükmediyorum. 
. . . . 

- Neden acaba! diye dü
ş iinüyorum ve sebebini de 
şöylece tayin ediyorum: Çün· 
kii oğlum sizi seviyor ve siz 
hu muhabbetten haberdar
sınız ve... siz de bn muhab· 
bete al!lkasız ve hissiz ka
lamı vorsnnuz ... Ve hiç şüp
hesiz bn münasebetin neti
ceRirıi do iyi ve parla\ bn· 
lamıyorsnntız. 

- Te1dş buyurmayınız .. 
Bu arn.kndan dolayı sizi ka· 
bahatlı bulmıyorom .•. Zaten 
bu muhabbet yiizünden, bn 
kabahatınızııı oezasım iki· 
nizde kafi derecede çeki
vorRntıuz. Ben yalnız çok 
ha.yat ı -evet kızım, çok ha· 
vati · olan bu mülakatımızda - . 
bana itimat göstermenizi 

rica ediyorum. 
c Oglum hakkında fikri· 

niz nedi r'7. Kızım'. 
- ... 
- Kızım, birçok a~ıklar 

keııdileriııi ölJürmege karar 
verir, fakat sonunda bunu 
yapamazlar, fakat benim 
oğlum biiylclerden degildir, 
kızım . . . Çiinkü intihar sü

taleıniziu ~ıılgrn ve müzmin 
hastalığıdır. Kocam, elli 
liralık bir zarara mukabil 
keııdlsini zclıirlemi~ti. Bü· 
) ük oğluma, lıerk< s harpta 
kahramancasına (}]müş sa
nır, halbuki o, kumanda
nının lıakh bir tenkidı 
iizorino, kalbine saplanan 
kurşunu, g<>gsüne kendisi 
sıkmıştır.. Ve tek, son og. 
lumua son günlerimde böyle 
elim bir karar ile lıa"ta ve 
muztarip olduğunu apaçık 

görüyornınl 

- .... 
- - Alı ... Go··rt"ı'yornm ki 

siz do benim fikrimde~i • 
niz, görüyorum siz de be
nimle beraber titriyonnnnz .. 
Oğlum aldanmamış d~mek, 

siz de onu seviyorsunuz ... 
Ve sonra onu ölmğe bıra• 

kıyorsunuz ..• - .... 
- Karşınızda ne vaziyet 

aldığımı, benim bu hareke· 

için söyliyorum; beni maimr 
görecekRiniz... Bence... F :".l-

kRt ..• Nef. Ağlıyorsnnu.d. 

- Sizin yerinizde olsam 
ne mi yapardım! Bu lıuıne
ta, size bir~ey tavsiye ede-
mem; ve siz, hanımefendi, 

bir kadın kalbinin size em
redeceğini yapınız .• 

• • * 
- Hanımefendi •. Oesnr ve 

metin olunuz, size kar~ı ifa
l!llna mecbur olduğum vazi
fe, çok elim ve a~ırdır. 
Oğlunuz •. -- ... 

- Telô.ş etmeyiniz. Oğ-

1 nn uz henüz ölmemiştir. 
Fakat yar&ıı çok ağırdır. 
Tam başına bir kurşun isa· 
bet etmiş ve hayatının teh· 
likede bulunması basebile bir 
kliniğe kaJdırılmıştır • 

Hadise çek ft.ni olma~· 
tur. Nesrin bey haremini 
oğlunuzdan kıs~anmakta idi 
Te ZAnnederim ki, haksız da 
değildi. Bugiin hanesine gir
diği vakıt, oğlunuz ile ha-
remini başba~a b"nlmuş ve 
hiddetle ne yaptığını bile· 
miyerek üzerlerino iki el 
silah Mtmış va oghınnzu ha· 
şrndan mühlik surette ya
ralamıştır. 

F. Şemsfltlİn 

Takdir 
Edilen Muallimlerimiz 

Maarif veklileti 933-934 
den ıeneai içinde muvaffak 
olan muallimlerimizi tak
dirname ile taltif etmiştir. 

Bunlardan Denizli vili
yeti muallimlerinin iı-imleı i 
şunlardır: 

Gllzi mektebi başınualli· 

mi Murat, Selçuk mekt6hi 
başmnallinıi M. Ali, Selçuk 
mektebi muallimi Tahir, 
Selçuk mektebi muallimi 
mürüvvet, Davaı maarif 
memnru lamail Hakkı, Baş· 
karacı köyü mektebi mual• 
limi :Asaf, Çivril maarif 
memuru Hüseyin Tekin, 
Buldan 4 eylftl mektebi 
muallimi Şevket, Çal deniz 
k.~mektebi başmuallimi Ab· 
dullah, Çal maarif memuru 
Tevfik, Orhan, Buldan Göl-
lük mektebi ba,muallimi Ö 
mer bey ve hammlar. 

•••• • 
Alaşehir de 

Alatehir, (Hueusi) - ln· 
tihap liıteleri al4kıdan in· 
dirilmio ve yoklamaları da 
yapılmıştır. Alaşehir halkı, 

bu intihapta, kasabamızı ci
var kasabalardan geri bı· 

rakmıyacak a.zimkar ve 
muktedir bir belediye heyeti 
ve reiıi iıtemektedir. 

lnkl\r kabil degildir ki 
Alaeehir sekiz ee.nedenberi ha· 
kımeız kalmıı ve çok şeyler 

kaybetmiıtir. Okadar ki Sarıkuı 
maden auyu olmasa, içecek su 
bile bulmakta güçlük çekeoe• 
giz. Bunun için bu intihabata 
halkımız fevk.alide bir ehem• 

mi7ot vermektedir. 



SAYFA 6 

Şarkı Salgını ·-. Bedii hislerimizi tatmin 
etmekte musikinin itiraz ka
bul olmaz bir rolü vardır. 

Günlük me,goliyetimizden 
ıonra dinlemek için onnn 
se}:.bar ahengine koşarız. 

'1irminci asırda musiki ruhl 
bir gida olmuştur. Yani ta· 
bil ihtiyaçlardan addedilmiş · 

tir. HiHiyatımızı tenmire 
eden, bizi vect içinde ga~ye · 

den musiki, fenHı kul1anıl

dıgı takdirde menfi bir te· 
ıir bırakabilir. Yeni neslin 
omuzlarına camianın mu
kadderatını yükleteceğiz. Bi· 
naenaleyh onu her~eyden e-rel 
kuıuraoz yetiştirmek eBastır. 

Gençli~in bünyeıini zararh 
teıirlere müsait bulundur · 
mak hatadır. Maaşeri vic
danın m~s'uliyetini mucip
tir. Terbiye i~inde bütün 
hadim unsurların müştere 

ken ayni kuvvet lııziyle ha
rekete gelmesi Jazımdır. Mn · 
ıikinin organize edilmek za
manı gelmiştir. Hatta geç 
kaldığımıza teJaşa dU~ülse 

gerektir. Bizi asabileştiren, 
ruhumuzu dar bir çember 
içinde sıkmak irttiyen geve
ze şarkı salgınına müsama
maha yeter. Mahut salgını 

keşfetmek için uzun bir teş
hire liizum yoktur. Misal
lerini istediğimiz kadar ço· 
galtabiliriz. Burada bunla· 
rın bazılarını göstermekten 
kondimizi alamıyacağız: 

Yalnız gezene, s()z atanı. 
Naz eyleyene biz çatarız. 
1şte size bir salgın ~arkı -

da muvaffakıyet düsturu: 
- lgnem düştü yakamdan 
Gel arkamdan arkamdan 
- Nasıl gelem arkandan 
Annem bakar balkondan. 
Hayattaki ihtiyatı burada 

mı bnlacağızl 

Tenekeler tıkıraamasıu 
vay vay, 

Komşular duymasın 

vay vay .. 
Doğrusu bu tavsiyeye di 

yecek yok, o, bu müthiş sal· 
gının rumbalarına bam bili 
bomlarına ne demeli. Hu
dutıuz bir temenni, bila 
kaydüşart, hareket, nihayet 
taheserlerden biri: 

AJ'abaya binelim tok .... 
Çayırdan gel. .• 
Landona binelim .•. 
Menimlik kantolara artık 

artık söziimiiz yok: 
Ah zavallı ihtiyarlar 
Genç kızlara bayılırlar 
Hergiio ayna ellerinJe 
Beyaz kılları yolarlar. 

Görüyoruz ki, yazılırs" 

bunların sona · gelmiyecek. 
Tuttuğum bir iRtatistigi mü · 
aaade buyurulurt1a arzede
yim. Topladığım 500 şar· 
kıdır: 

Sallandım 

İmanını sallandım. 
Şarkısını gayri şnnri ma

sum şivesile teganni ettiğini 
esef le söyliyorum. Bir salgın 
ki zehirlerini acı acı sindi· 
riyor. Aile ocaklarına kadar 
n üfnz , ediyor. 

Teessür doymamak, içten 
burlrnlmamak mümkün mM 
Mnzir şarkıların bir listesi 
yapıJmatı ve men'i temin 
olunmalıdır. Bir zamanlar 
mevzuhahs olırn hu şarkı· 
ların finiine geçilme hare
ketlerinin canlandırılmasını, 
kat'i tedbirlerin alınmasını 

ümit etmek isteriz. 
Çolli oğlu 
H. Muhittin 

Damlalar: 

Bir Demet Çiçek 
Bahçemin en nadir çiçek · 

ferinden bir buket yaptım. 

Gece yava~ yavaş iniyordu. 

Takdim ettiğim gençkız bir· 

den şaşırdı. Biiyük bir i~· 

tiyakla kokladı, ciptü onfarı. 
Haataydi... Hem de pekçok. 

Vazosnna buketi ben bırak · 

tım. 

- Son arzum hn idi, de · 

di. Ne güzel!. Şimdi bir 

parça hayat buldum ... Hayat 

bu ..... 1 ... 

Tamamlıyamadı. 

Kara bir kabusun odaya 

indiğini duplun'. 

Derin bir sükut. 

Az evel tebeı:ısiimü belir

siz, renkRiı dudaklar kilit

lenmi~, feri uçmuş gözler 

mavi bir ampnle dikilmişti. 
Yüziim soldu... Bulamk 

gözbebeklerim çiçeklerih de 

ayni ölüm rengile urardı· 

ğını hissetti. 

Ü rktiim gecelerden, bn 

mezardan. !pek işlemeli 

pt\rdolerden sUn ük 1., ıklı ay 

göründii. Siyah gölgeler ay · 

dınlıkta telftşlı yürüyor. 
Gençkızı susturan çelik 

parmaklar gırtıa~ıma sarı

lacak aandım. Ürktüm bu 
eüktlttan, bu mezardan. 

Miitereddit adımlarında 

miitereddit sesler. 

' ' ' ! Hayat bn ..... . 

Cezmı Bülent 

Vurun! 
-Bir acizin ağzından-

Vurun, 

Elinizin kararı yok; 

Vurun, 

Karşınızda bir Aciz, 

% 28.8 ağır ve temiz mu· Vuran, 
Öldürün zararı yok. ıiki .' 

% 75.2 arza 
ulgın şarkılar. 

edilmiyen Vurmaktan ne çıkar bilmem' 

Teşkil ediyor. Bunları gra· 
mofonlarda park Hzlarında, 
10kaklarda, hulAsa heryerde 
mecburen dinleriz. Geçen 
gün bir yavrunun: 
Rakı içtim 
Konyak_ i9tim 

Öldürün, 

Acımayın, canınız değil; 

Size vurmak için elim yok .. 

Vuran, 

Öldürün, acımadan, 

Size si>ylemek için dilim yok. 

Kadri Ca'fl 

IZMIR POST ASI 

Mahallemde Çocuklar 
En küçüğu arkada biraz boylusu başta, 
Ve bir köşenin ağzı en mükemmel siperdir; 
Taşlar birer mermidir her yapılan savaşta 
Çocuklar sokağımda harbeden askerlerdir. 

Biri dıvar aşarken omuz vtrmiş birine 
Bir öteki yaslanmış bir ağaç sedirine, 
Buradan kovalarsın oradan gelir yine, 
Çocukların hu derdi küme küme. yer yerdir. 

Onlara eus!. demesen olmıyor yürekler dar 
Ne kadar gariptir ki sussalar gözler arar; 
Sokakta çelik çomak bynıyan hu çocuklar 
Ana ve haha için hem sevinç hem kederdir. 

Celal Enver 

Gölde Akşam 
« Celt1l Enver • • 

Bulutlar süzülüyor yorgun bir kanat gibi, 
Kumlarda caa verirken dalgacıkların kalbi, 
Sahiller işlemeli bir örtüyle kaplandı. 

Sararan utuklarda parçalandı bir damar, 
Sabahı bekliyerek çırpınırken dalgalar, 
Kanlı bir hançer gibi gece suya saplandı ... 

Billent Nuri -Bir Bahar Bekliyoruz 
Hep ayni soğnk kular serpiliyor derime 
Ufkumcfa değişmiyen heıl brı Kunun al<~ mı, 

Bir gülün açtığını gfümiyen gözlorime 
Çiçeldi hir dal g<>rmek na~ip olmıyacak mı' 

Bir bnlıar hokliyornz, ben ve benim gibiler 
Bir bahar bekliyoruz sonu gelme7ı bir bahar, 
İstiyoruz hir yeşil hahyn bonzesio yer, 
Bir pembe çiçek olsun dallarda eriyen kar. 

Dışanla kar yağıyor, fakat bak içerimde 
«Bahar olacak• eliyor bir kuşun ince sesi, 
Bu miiJdenin neşesi parlıyor gözlorimde 
Kulagımdan çıkmıyor lıu sesin tesellisi. 

Ankara; Cezmi Tahir 

Dağ Hatırası 
Bir dağa çıkmıştım; bir yıl ovoli 
Çiğdemli tepeltır yeşil giymişti! 

Bahara doymıyan dolgun memeli 
İnekler ıklime boyun eğmişti. 

lfondahklnrdaki garip nağmeler.,. 

Giimüşten kaynagın hrnıylo bestesi! 
Koyunlar otlayor, knznlar meleyor, 
Dinliyor bir geniş ova bu sesi· 

Biz iki g<Hgeydik; otlar iı;iııile 

O yalancı giiniin iki yalanı! 
Çırpman göııliimüz sevgi elinde; 
Diişiinmiyor gayri geri kalanı ... 

Bugiinso çırçıplak o yeşil dağlar 
Kaynakta akıyor gUz yaşım gibi. 
Bu eski m"hette hep rüzgar ağlar; 
Eşini kaibeden bu başım gibi! .. 

Karşıyaka: Hayri Tekin 
····-·. 

Dün Ve Bugün 
Bir zamanlar yurdumu karanlıklar sarmıştı, 

lçine vahşi, :r.alim canavarlar dalmıştı; 
Her ta.rafa saldırıp bütün yurdu almışh, 
Zümrüt gihi ovalar artık ıusnz kahoıştı. 

Yerlerinde durma.yan saldırmaya haşladı 
Her yerde kızıl alev yayılmaya haşladı 
O :r.aman vatan kara günlerini yaşadı 
Bir çok masum canları aç kiipekler ha~ladı. 

Fakat bir giin geldi ki bir giineştir parladı 
• Ve dalmie olan herkes uykusundan uyandı 

8akarya, Dumlupınar kızıl renge boyandı 
En Nihayet Mehmetçik, Akdenize dayandı. 

Sabrederek çekmiştik gelenleri bi:r. başa. 

Sırai"'iyfo yazıldı kara günler her başa 
Ey Tiirk oğln diinü oku bogiin rahat yaşa 
Yaşasın daima başta olan Gazi paşa .• 

Hnl~si 
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9 Eylül Eeesile Başbaşa 
·-·-· Dinç dalgaların, uzun se- Senin bu büyiikliiğünü, seniD 

neler yıpratarak ihtiyarlat· bu kurtarıcılığını unutarak 
tıkları cGenç Ege•nin yor· sana. bılla kör gözle bakan 
gnn sahillerinde dolaşıyorum. nankörler var mıt 

FakBt ruhum bu dinç Bu sorguma başı allaha 
cEge> gibi degil! .. O, ne· yükselen genç dalgaların 
dense bugün çok üzgiin ve ürpertici haykırışları cevap 
nevmit!...... veriyor ..• 

Bir an ..... Yine fakat.. - Bakanlar çok ... Zaten 
• «Egenin• kalıkabas1, ne~'esi, onları her an uçurum" doğ· 

haykırışı beni dinçle,tiriyor... ro sürükliyen bu nankör" 
- Ege! Diyorum ••. Tür- li.ik)eri, bu ihtirasları değil 

kiin c~Jge>ei! Hn.yır.. Tiirk midir?... Fakat onlar beni 
«Ege•r Sen hiç lıa~ eğme · aşnmazlar... Netekim çarp· 
miş, daima eğdirmi~, tarihin hlar, yüklendiler; ve fı&kat 
koynundan degiJ! Tarihi aşamadılar ... Bana yiiksele" 
ba~rından 'çıkarını~, ayağı mediler ... Ayağımın altınd• 
üzengiden, şnnrln süngüsü parça parça oldular... Beni 
biran elinden diişmemiş, Ha.na dikilen gözleri ınn· 

mazlumların biricik miişf ik hakkak oyarım ... Bunu bil" 

sinesi olmn~, geçtiA"i t.ariJı tün onlar bilir .... . 
yolannn her zerr11sini zafer "Benliğim belirsiz bir be" 
çilenklerile siislemjş 120 yacanın istilasile ürperdi,, 
aRırlık snhihinin koynunda Ege! dedim. Sen insanhğıO 
yaş1yorsnn ..... Benliltinin ta- en yüksek, en şuurla "'6 

dını, varlığının yiikRekliğini şerefli bir hamisi bir baba· 
herke·ton far.la takdir et· suun.. Netekim her Pabab 
mek ve ettirmek, tarihi ve yatağından kalkarken gnz~ 
ve tabii haklarının en ba- !erini uğaşturan « Grap • 
şında gelenidir.. adeselerini Ş·uka çeviriyor, 

Sanki asırlarca velışeUn oradan :1~ık istiyor. . . Gii· 
merhametsiz pençeleri ara- neşi bekliyor. 
sında inliyen vo " Öliim,. .•.•. sen bütiin bu ihtİ" 
denilen bu canavarın elinde yar küreye hayat veren, ş&ıı 
feryat eden zavallı bir cGrap-. veren, medeniyet veren öl-
kütlesini on nrı amanı:ıız sine- mez lıir aMde, unutulmaz 
sinden, tntup eUkerek bir varlık~ın. 
şahikalar yolunu gU:;terdin . " Ne mutluki ıtana ey üo· 
Sana bütün insanlık min- lü (ı.:ge) ,, 
nettardır. Türk yaradılmışıın ... 

- Yine c Ege> <liyornm. Gedi3: lsmail Yılın_!' 
"'-"'""""'"""""'\,,.""'""""""~"'"'"'"""~~~ 

Büyuk Milliyetperver 
Mahmut Esat Beye _ _ 

~Jn giizide emdim: Etsin tealiJmilletim ... 
Ta sernavata kl\dar yükselsin ali milletim 
Hakim olsun haşredek nuru Kemal [• J adlil& 
Kahramanlık şanile ma.lı milletim 

Türk değil, piçtir vatan uğrunda canını vermiyen 
Türktiir ancak, vatan için mevti tahkir eyliyen 
Sen yaşa sen ! ey vatan, ey sevgili müşfik. ana 
Ben gibi binlerce evJadın feda olsun sa.na 

M. Nihat 

(1) Büyük Holdskara Telmihtir. --·-· Yurdum 
Sana. bir zından olan o yeşil yurdum 
Bana bir connet kadar hoş ve güzttldir. 
Yeşil nt'uklarrnda uçsam diyordum 
Onun hasreti içten kopan bir seldir. 

Seni çeviren yeşil dağlardan akan 
Hillftr pınarlarında hayat doludur, 
Bil ki kör olur ona yan gözle bakan 
Bil ki o . diyarlar da yurdun koludur. 

Gözlerin arıyorsa mavi bir ufuk 
Yeşil yamaçlarına dalsın gözlerin 
Sesin çıkmasın ö~ le hem boğnk boğuk, 
Çiçeklerinden iJlıam alsın gözlerin. 

Sana zınclan olamaz o yeşH diyar, 
Sen ağlarken tabiat sana gülüyor, 
Çornhun ahengini duy, rnhona sar, 
Ah! Onan hasretile yaram sızlıyor. 

Mor dıtJl'larda oturup altın saçını 

Tarayan o güneşler kalbine doğsun, 
s~yrediver Çornhun mor yamacını 
Günlünden bedbinliği çıkarsın, koğsun. 

O gölgeli kayalar korku vermesin, 
Onun eteği sana yeşil bir tahttır. 
Uf knn dizine yatan gi.ine ne dersin 
Her garibi bir yara atan bir bahttır. 

İzmir: Ömer Yalçın 
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Mali ve Ticari Haberler 
Bu 2ünnkü satı ların hulasası 10 uncu sahifemizdedir 

25 Eyltıl;934 Su,lı günüiyapılan üzüm Ye incir satışlarının alıcı ye satıcılarını gösteren liste 

O ZOM incir 

Kambiyo Nevvorkta 
pamuk 

lngili.as liraıı 618,02- 621,20 26 - 9 - 934 Telgraf 
F. Frangı 8, 1 ı ~ 8, 12 İkinci Kanun tMliıni malla.r 
Mark 50 _ 51 12 sens 62 ponstir. %,.al Fi. Satıcı Alıcı 335 Muhtelif 5-8,50 Zeki Şükrü Ş. Remzi 

g Florin O Muhtelif 15,75-16 Mazhar Demirzade 52 » 7-11,50 ~ .. Krispin M. Firma 85,07- 85,17 Liverpolda 
Pamuk 

Y Dolar 
83 « 15-16,50 MenemcnliHıfzı « 78 << 6-7 R. 14.,ranko « 123 - 124 

4 « 17 ,50 R. Kohen Mikridis 53 « 6-9 M. Alalof « 
3 « 16-19 Şerbetçizade « 8.5 « 5-12 A. Naci K. KAzım 

{7 « 11,50-16 Kohen bira. c' 16 1. ellome 6-50 Kooperatif « 
7 « 13 M. Cemal ,J, Taranto 4t ~lulıtelif 6,37,5-10,50 1. Şinasi « 
~9 « 12,25 SiJlalıi bira. « 48 Paçal ö,37 ,5 Usta oğlu H. Şeşbeş 

Liret 10,31 - 10,33 
hvi9re frangı 41,00- 41,05 
Belçika frangı 5,35- 5,37 

Kuron 9ekos, 5,05 - 5, 15 

26 - 9 - 934 Telgraf 
lkinoi Kanan teslimi malların 
beher libresi 6 pena 72 ilan• 
timdir. 

25 « 18,50 Leblebici han. D.Arditi 223 Muhtelif 5,50-13 Bilal z. Sabri M. Firma 
21 « 12-15 Horasani oğlu M.Finııa 4 ı « 5,25-6,50 B. Sohami B. Franko 40 
lo K.pa~a 13,50 Tokatlı za<le KJark 12 Elleme 7 <' Alazraki 19 

Kabuklu Badem 
Şa ldz Üzdemir 10 Kadı oğlu 

•6 Kasaba 11 ,50 Konfortis Cevahirci z. 67 Paçal 5,2ö Bilal z. Ali Ş, Riza 
10 (( (( (( 

Palamut l7 Muhtelif 12 A. Naci « 47 Muhtelif 5,25-6,75 B. Sohami B. Franko 

132 « 11,25 Suphi Eınin « 32 cc 5,50-11 Kazım İsJft.m Alazraki Kental 
'13 Muhtelif 13-18,50 Kuşakçı z. M. Firma 20 Elleme 7,50 Bilal z. Ali ş.Remzi 94 Horsunlu kaba 295 Portakal z. E. Roditi 

,21 « 15-17,75 ,J. Kohen « 34 ~!uhtelif 6-9 Jak Barki Alazraki 10 « tırnak 430 
793 « 9,50-25 Celep z. « 2000 kilo· t. ~üzme 9,50 « B. Franko 40 cc kaba 302 

(( 

ia « 1 ı -17 Portakal z. « 
39 « 15,62 ,5 M. Hilmi Siileymano. 
83 torba « 15 H. Ali Muhsi~ Kibar 
l6 cc 16-17 Konyah:z. Hoca zade 

~ 8 « J 3'50 Şeker zade 1. Talat 
l8 « 1~,50-14, 75 tTakinyon M. firma 
17 « 14,50-15,50 ş . Bencuya Y. Bt~u. 
li « 12,50-13 M. Niyazi JJ. Pecyo 
8 « 13,25 Sebze Ko. « 

Buiday 
69 Yerli 3,90 B. Sohami 
14 (( 3,90 (( 
41 (( 4,20 (( 
39 Ton Andifli iJ,15 D. Hububat 

162 Y. Yuınuşak 3,25 Mollazade 
30 U~ak 4,37 ,5 Yağcızade 

Mümin 
(( 

(( 

(( 

M. Hilmi 
T. Piyale 

8 « 15, 7 5 Sabrizade M. Kibar 
t2 « 13,50 Kaptan z. Klark 120 Yerli 3,37,5 M. Hilmi YılmazF. 

Arua 

5 « 14,75 R. Kolıen M. Kibar 500 Uşak 3,31,25 Gülmezzade Topçuoğlu 
7 « 15,50 Ömer Atıf « 500 cc 3,31 ,25 Yağcızade (( 

6 « 16, 7 5 Ç. Taranto Demir z. 3!5 « 3,31,25 H. S. M. 
aa « 15,25-16,50 Ni~li z. M. Firma 20 Yerli 3,37,25 H. Hüsnü Pontremoli 
~ « 12-18.25 lstik1al « 28 « 3.31,2;; Zıhne1i S. M. Arditi 

(( 

25 Eylul Salı günkü zahire Matı~ları 10 V. A. teslim 2,65 Konyalı z. B. Maymon 

Zeytinyağı 
269 Uşak Ç. 3,33,75 Dinar H. Paji 

36 Yerli 3,37 ,5 Fesçi z. Topçuoğlu 

~O eAbunluk 25,13 A.Muhtar Ö.Mubarrem 78 « 3,37 ,5 H. Hii~nü (( 

~o « 25,13 « « 
~o « 25,13 ~ cc 16 
~ (( 25,13 « (( 24 
:-uo « 24,94 A. Muht1tr t. Şinasi 114 ~O Yemeklik 26,50 Akosm~n Emirler Z. 225 l'<>o « Iapant 24, 75 Şerbetçızade E~ref Sami 
t'6oo Sabunluk 25, 72 .A.. Muhta~ Ö.Mulıarrem 
ltoo « 26,13 C. Cendellı M. Kibar 20 
~ioo « 26 « Abdi zade 
~~O c, Posa 11 ,69 .Aydınlı İzzet. Saff~t 
l Oo Sabunluk 24,93 C. Cendelli K.oğlaıı z. 31 L 

~ Y. lapant 26,13 A.. Muhtar Şemsettin 45 

lo ?o Y. ek!tra 29 K.oğlan zade I". Sabri 
~ Oo u « 27 Akosman J~~i ef Sami J 30 
a~ Oo Sabunluk 25, 72 A. Muhtar Sipahi biı a. 20 
ı20o Yemeklik 26,13 « l{alcci halef. 215 ~SOo Sabunluk 24,93 Al voti Şt ınsed<lin 8 ~S~O Yemeklik 26,13 A. Muhtar 1\.:aleci halef. 

21 a o » 26,13 » >> 
13 ls Oo « ekstra 29 K.oğlaıı Z. L. Sabri 

t 2~0 Sabunluk 24, 94 Alyoti Eşref Sami 
~a O « 24,94 « Yağcı Salih 
~~O Yemeklik 26 Mirali L. Sabri 18 

O « 26,13 « Eınirler z. 4 

2a Birinci 38 
l3 
l~ (( 38 

(( 38 
l~ Kaba 38 
~ (( 38 

°=1rilo Kaba 38 

Pamuk 
K. Kazım 
Alyoti 

(( 

Mollazade 
(( 

Barmaymo 

141 
15 

Pamuk mensu. 49 
(( (( 

Şark sanayi 150 
(( (( 

(( (( 

Pamuk men. 1 

Kendir tohumu 
4.50 Abolafya 
4.50 Batak H. 
4,50 Blalzade z. 
4,50 Y. Kerim 

Bakla 
5,50 Portakal z. 

Akdarı 
3,25 M . .Arditi 
3,37 ,5 B. Sohami 

4: 
4 
4 
4 
4 
4 

Burçak 
1ııki~af ş. 
Azizzade 
M. Akif 
ş. Bencuya 
H. Hüsnü 
B. Subami 

Nohut 
4,87 ,ö ş. Bencuya 
4,87 ,5 Fesçizade 
4,87,5 H. Hüsnü 
4,87,ö B. Sohami 
4,87 ,5 Ş. Bencuya 

Kum darı 
5, 12,5 İnki~af 

1stova 
(( 

« 
(( 

Kasabalı H. 

Esnaf H. 
Feyzullah 

A. Muhtar 
Topçu oğlu 

« 
(( 

(( 

(( 

Topçuoğlu · 
(( 

(( 

(( 

Paji 

Kabuklu acı badem 
7 Şakir Özdemir Kadıoaıu 

(( (( 

Avrupının bir çok yerlerinde hAlt eski usul dükkAnlara teaa· 
ddf edilir. Realmde, Cenubl Sak&onyanın bir bakkal dülc:kAnı 

gôıillmekt~dir Bu ddkk4nan, bir köy dilkk4nından farkı yoktur. 

Norenbergin tarihi kuluini, Hitlerciler milli 
ifra etmeje karar vermişlerdir 

müze haline 

Almanya, son sistem büyük şilepler int•Bına başlamıştır. Reı· 
mimizde görülen, telsizle mücehhez açık denizlere mahsus bfl
yilk bir Alman ıilebidir. 
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Kiralık Evler iş aranıyor 
GÜZEL YERDE - Güzel bir MUHASiP usule vakıf, tec· 

yerde, her türlü konforu havi rübeli bir muhasip ticaret· 
8 odalı 180 numaralı bir ev . . . 
kiralıktır. Arzu edenler Mat- hanelerde ış ııtemektedır. 
baamıza müracaat etmeliditler. Arzu edenler matbaamıza 

GôZTEPEDE - Traaıv•y m&racaat etmelidirler. 

cadde•ine iki dakika bir me- BEKÇi Odacı ve postacı 
ıalede gayet havadar, büyük lak gibi bir hizmet jsteoiyof. 
-bahçeli ve her türlü konforu b' ı ı k 
h · b' ı. • l kt 8o Az ır maaş • ça ışaca tır. 
ıız ır ev .• ıra ı ır. raa 

1arayında S imsaroğlu Fehmi 
beye veya 3039 numara ile 
telefonla müracaat. 

Mezarlık baş1nda inkilip 
sokağında 22 numarah ev 
kiralıktır. lsliyeolerin Safa 
oteline milracaatları 

Mal1ildur. 

J)akt.ilo 
Dak tifo "°e biraz da m 11-

hasehe işlerin~ l"akıf bir 

hanım iş aramaktadır. 

İzmir J>ostası gazetesine 

D. Y rurnuzile müracaat • • 

P.11 D.15 
YS?*tAAI , ..... 'rii~ 

Satılık 

· IZMIR POSTASI 

m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıııın1111111111111111111111111111 ı 

~ Doktor 1 H. Fahrettin = 
1 lzmir Memleket Haataneai Rontken MntehaH111 

i Her nevi Rontken muayeneleri 
§§ t.Jltra - Viole ve Elektrik tedavileri yürüyemiyen u 

==bilhassa Raşİ tik çocuklara tatbiki ve rontkeu ile 

==KeJ tedavileri yapılır . = 
== a - ikinci Beyler sokak fırın karşısı No. 25 Teltfon 2542 

IHlllllHllllllllRIDDIRlfflllınllllUIHlınlllHlllRJlllDllllnılllDllWHHJHllOlllRllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllfnllIDlllllll 

Zeytin yağı fabrikalarının 
nazarı dikkatine: 
Ticarethanemizde yerli mamulatından her boyda Avtupa 

mallarından daha dayanıklı örülmüş ot yağ torbaLı rımıı 
mevcuttur. Fiyatlarımız kıl torbalardan daha ucuzdur. Arzu 

edenler aümuneıini ticarethanemizde göı ebilirler satış şera· 
itinde teshilat g6sterilir. 

(zmirde Keten çarşı No. 2 Karaoğlan zadeler 
Ticarethanesi P. 682 

A layboyde Kız Muallim 
ml,ktebi bJtlıçesi diueğinde 

40 numaralı iki katlı, kar
gir, konforu yerinde, 9 dö 
nüm bağ ve zeytinJiği havi 
bir ev kiralıktır. 

f zmirde Hükumet cadde
sinde Hacı Hasan otelinde 
emlilk simsarı Mehmet Ali 
heye mürac:\at. P.12 D.8 

DOLA PL IK UY u CADDE- ~muııııuııııııınınnınına111Hını•111-nnnn111uuuıınnınınmııınuınıııınıınmınınnınnıı~ 
SiNDE - 103 ve 105 ' n•ma- = Ak h• b k• 
raıı iki dükk1oıa üstündeki 3 ~ şe 1 r a D 3S1 -
odalı ev ucuz fiatle sahlıktır. ı Sermayesi: 1,000,000 Türk Lirası ee 

Talip olanlar Çukur handa §1 JZMİR ŞUBESi ; 
Tahir bey kltibi Sabri efen• = 

~rusiki MualJimi 
Aranıyor 

Bergttma Halkevi bando-

diye mllracaati. ı= İkinci kordonda Borsa Civarında Kendi Binuında ~ 

HaıtHe arkaoındı Damla· Telefon: 2363 !§ 1 
cık caddeıi No. ( ı ) 111 Her türlü Banka Muamellitı ve ]i)rntea 1 

ıun u idare etmek iizere 
bandolarda çalı,mış bir 
muıiki muallimi iıteniy,>r. 

1stf1kliltır Bergama Halkevi 
reisliğine yazmalıdırlar. 

lltla ve mllıkirat mevcut il Komiisyonculnğu.. IEi 

bahınan d1k1ıın devren satı· !_=-Müsait şeraitle mevduat kabul edilirl 
lalıtır. 1 .. d k' h'b' ~ Hububat, Üzüm, İncir, Pamuk, Yapak, Zeytinyağı 

Taliplerin ıçıo e ı aa ı ını - f . · k a ı .. ı M il =: A yon ve ıaır emtıa omuıyoncu ugu yapı ır. a arın 

m&racaatları ,_ vürudunda sahiplerine en müıait şeraitle avans § 
verilir P. 586 1 

P. 10 D. 5 

Turk 
Çocuk eazetesi 

1 
Çok kıymetli mubanir ve muallimlermizden Yusuf 

Kemal beyin haftada bir çıkardığı bu Çocuk gazete· 
ıini bOtüo çocuklara tavııye ederiz. 
j Mü~acaıt yeri: lsta~ul - Galata Kara Mustafa paşa 
cadde11 Marmara hande l ·2 numaralı yazıhane. ,_ 

ŞAŞ AL 
ve hakiki 

lstanbul Memba Suları 
Yedi ıenedea beri muhterem lzmlr ballun• baliı 

ve taze Şaıal ıuyu temin eden Ye Şaıal aayunu lzmire 
taaıttaran m6easeaemb a7ni umaacla Iıtaabalun Şeb
remaaeti ve Evkafın mlbrll alhnda getirten •af 
Tatdelen •uyana Muhterem mlıterilerimiıe tebıir ve 
tavıiye ederiz. 

Umumi depoıu: Abacıotla bıDı 18 numarada 

NAİL ve MEHMET ALİ 

Ol• • •• •badehu 29 Eylüle kadu C:ojru IVlerve ŞUre Dublin ve Glasgov için 

k A L• •t t EGYPTlAN vapuru 11 T. 
851 imi e evvelde Liverpol veGlasgovv-a 
VAPUR ACENTESi Bristol battı 

Cendelihan Birinci Kordon PENTUSKER vapuru 20 Ey 
Tel. 2443 liılde Bristol ve Avanmouth·a 

Tahmil için beklener vapurlar. Tabliye içiıı beklenilen vapurlar 
Loodra batlı EG YP S l AN vapuru22Eyllilde 

YUVONNE vapuru 25 Ey- Liverpool ve Svvanıea-dan 
lülde Loadra ve Leitb· e GRODNO vapuru 25 Eyliilde 

Anvers Hull ve Londra ·dan 
GRODNO vapuru 6 T. ev- THURSO vapuru Teırin baı 

velde Londra ve Hull e lanğıcında Anven Hull ve 
ADJUTANT vapuru 16 T. Londradan. ' 
evvelde Londre-ya Not: \'ilrut tarihleri ve 

Liverpool battı vapurla n isimleri üzerin 
GITY Of Lanc&1ter vapuru deiiıikliklerden mes'uliyet 

27 Eyl6le kadar Liverpool ve kabul edilaıeı:. P. 531 

Amatör 
Fotriraf 

işleri 
Çabuk Tenıiz Ucuz 

Refik Liltf~ mağazası bük6met civarında P. 658 
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28 EYLUL 

t Z M 1 R 

Ankara Palas 
SA B 1 K 

ASKERı OTELi 

/:mire Gideceklere 

Size en temiz en kibar en lüks 
türlü Konforu havi 

BU OTELi 

ve her 

8 
o 
u 
K 

s 
u 
c 
E 
R 
E 

Tavsiye ederiz Tam merkezi vaziyettedir. y 
Orada umduaunuz rahatı bulabilirsiniz. 

e A 
.A Fiatlar emsaline nisbetle çok UC'uzdur. 
K lımir Kt-meralh hükumet konağı karşısında N 

Telefon No. 3438 P. 668 l 

SARDA Elbise Boyahanesi 
İzmirin en iyi boyahanesidit 

42 senelik tecrübe ve ameliyat ile nihayet Avrupil' 
nın en büyilk boyahanelerinde sekiz aene tahsil gir# 
tahadetnameler almıı olan boyabanemiz mutab-
muhterem milşterileri için teminattır. 

Bilfınıuıntesisatnuiz asri ve ın ih nı ikidir· 
Temizleomiı boyanmıı ve· ütülenmiı dbiseler, de,._ 

bir ihtisasla ve son ıiıtem makin ~ ler ile fenni ıekildt 
yapılmaktadır. 

Muhterem müıterilerimizi istifade ettirmek makıadt" 
mız yaz için ayrıca tenzilat yapacağımızı da bildirirİ". 

Al)R ES Sarda boyahanesi Saınan iskeleSI 
'l'eJefon ~irketi karşısında, N o. 21 P. 9~ 

Büyük Mükafatı Kim 
Kazandı? 

9 Eylül bayr•mı mü rrasebetile asri ve ıon siıtelll 

makinalarla t ~ çbiz ettiğbı fabrikamı muhterem balkı 
mıza göstermek için bir ay müddetle parasız elbi•• 
v~ ııpka boyamalı ta ve: lemizlem~kte olduğumuıll 
ilin etmittik. Bu n. ü 'd d hitam bulmuı iıede birçok 
müıterilerim i ıio bu 1 •. .s .. ltan i!ılifadeye imkia bula111•· 
dıkları her gün fa'> i kamıza milracaatla bu mUddetİll 
daha bir ay olsun: uzat 1 nası hakkındaki rica ve iarar 
larıodan anJaşılmaktichr. Binaenaleyh lir ay içiod• 
halkımızın fabrik•ma kartı gösterdiği rağbet Yo ae· 
bacüm o kadar çoktur ki hem bu itleri yetiştirebi1111ık 
ve hem de bu fırsattan mahrum kalın muhlereOI 
müşterilerimizin haklı dıleklerini yerine getirebilmek 
içto bir aylık olan ilinımızı 8irioci Teırinio ıonua• 
kadar uzatmağa mecbur oldum. Bu ıeb~ple Biriod 
Teşrinin ıon gllnil akşamına kadar (beı para Ocret 
almadan] kadın, erkek, çocuk tlbise ve ıapkalarile 
perdeler ve oda takımları gibi ıair biltila ev eıy• 
larını, rengini atmıı koltuk takımlarınızın kadifeleriil 
bilumum e11•larıaızı arzu ettiğiniz renkte boyam .. 
ıuretile tamamen yeni bir bayat vere:ek ıizleri biyP 
masraflardan kurtarmağa muvaffak olan f.ıbrika111• 
g&ndermenizi ve bu ıuretle Tirk gençliğiaio Paa'al 
ıabasındaki muvaffakiyetiai bir kere daha g6rmeaiıri 
tavıiye ederim. 

Adres: 

P-648 

lzmir Kemeraltı lğdelikabv• 
karııııada 8 numarada btıyk 
lıtanbul İ•tim boya fabrika•• 

Sahibi lbaan 

t' 

Parasız iş ilanlari 
İzmir Postasının Bu Y eniliii Okuyucuların Çok işine Yarıyacaktır - Tafsilatı Okuyun°' 
f zmir Postası, kıymetli okuyucularına bir hiz-1. 7 - E

0

v, dilkkin, arıa ve bağ bahçe satmak veya almakıı&ım•a, beh~r d"fan .için 2 kuruş da.~~~ pulu giJnder~· 
meti mahsusa olmak iizere bir ııtıyenlerın . Teşekknr, zayı, evlennıe, ohun, doğum, n 

1 
3 - Otomobil, kamyon, veleıpıt, kr.yık, sandal, motar, ıanma gibi ilanlar ~imdiki halde resmi iJf,O 

p ARASIZ LANLAR d~kit ve foto~raf maldneleri, radyo, ev .• eşyası,. gramofon. Limitet şh-keti tarafından kabul cdilnı f'ktedit' 
kıtap ve mobılye almak veya ıatmak ıatıyenlerın . . • . • • il~ 

~iitnnu açmıttır. 4 _ Aıçı, ev hizme!çisi olmak veya atmak iıtiyenlerin , Ay sonıa n1nkave]ertıız1n hıtamında bu gıbı ·dA 
GündeJik hayat ihtiyaçlarından olan 5 --:- ~ilrebbiye, ~uall~m, musild. v~ resi~ muallimi ve l~rı _<l:ı. meccanen ne,redebileceğinıizi ~iınd• 

ıaire ıstıyenlerle ba ıılerı yapmak utıyenlerın bıldırırız. 

iş, hizmetçi müşteri bulmak için karile- 6 - U•ta, marangoz, bahçiv~n, ya~ıcı, boyacı iıtiyeDlerin: Müracaat mahalli lzmı'r 
7 - Çırak, kalfa vesaire lstıyealerın, 

rimiz bu sütundan çok istifade edecek- 8 - Yazıhanelerde muh~mebecilik veya mubaaiblik veaair servisi Posta kutusu 238 
Postası il 
YahLt fı 

1 d · . memar istiyenJerin f 
er ır . lf arayanlana r&aderecekleri illnları meccanen aeırede- on 3952 ~ 
1 - Ev, dDkkin kiraya vermek Yeya kiralamak i•t,yen• ceiiL Veya doırudan dogruya ikiden di;rde lcadar Casill__,,, ~ 
l•rla Bu ildnlar 3 - 4 .satırı geçmiyecek ve yalnı: kaç defa naııi Ticareı Matbaası feulıinde l•mir Pa110•1 idarehaneıi 
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9 IZMIR POSTASI 28 EYLÔL 1934 - 1 Afganlstanın Milletler Camiye- Dil Bayramı 
Umumi Harbın Esrarı =tine kabulO münasebetile: Konya v~ -Adana'da 

- 11111111111111n11111m No. s 111111111111111111111111 11111111; M. Litvinof Diyor ki: ımıı~~t~:;~~:~:ettc 
~ransız komitesinin Almanlara silihlanma Mo•ko .. , 27 (A.A) - Af· M. Lihinof Sovyet Ruıya· Konya, 27 (~-~) - D}I 

6rınistanın milletler cemiyetine nın bütün komıularının mus- bayramı Halkevının yaptıgı işinde yardımı rezaletinde Paris gazete- k•buın me•ele•İ bakk••da 6 •• lihaue bir aureııe y•ptıır• Y•· p•oır•ama ıröre ~uııuıanm••~"· 
• • •• k A komisyonda ıöz alan Litvinof pılacak teıriki mesainin bu Çok kalabalık bır ulusun bır· Jerİ DIÇID SU Ut ediyo.r)ardı ? Sovyet Rusyanın milletler ce- suretle bir araya gelmeluin· liğiyle yapılan bu toplantıda 

• • • • • • miyetine girmesini müteakip den dolayı fevkalade mem• ulu önderi~ bu ~a~aıta da b? 
'1eb'us Barth ithamlarına •erbest bırakılmış ve Kopen- ' yahudi mi? (Handeler) Afganistanın bu mUesaeaeye nun olduğunu beyan etmiştir. d~n~ yapbg~ buyu~ler .cl~nn 
•111 ederek denıitlirki: bağa müteveccihen yola çık Diğer birisi - Biz Yahu girmek arzuıunu izhar etmiş Milletler cemiyeti azasının bar ınanJa soylemış:ır. D.~I ku . 
....... Teıreo - siliciun mun• mışhr. Bu gemi, bir Fransız dilerin fakir olmadıklarını sa· olmasından dolayı bahtiyar miktarını artırmakla elindeki rultayının başardıgı yuksek 
ıran harp fabrikalarında müstemlekesi olan yeni Kole- nıyoruz [kahkahalar) olduğunu beyan etmiştir. Mu- muvaffakıyet imkanlarını da işler sayılmış öz di~ de tanlar• 
1•ıııyordu. f Şurada elimde doriyer'den gelmekte idil. Bu M. Paisant - Bunlar için· ınaileyb demiştir ki : artırmış ve ayni zamanda o~u~muş ve muzık dinlen· 
lln•n mukavelenamede de Bu müsaadeyi kim verdi?(Sagw de namuskir olanlar da ola- - Afganistan Rusya ile ilk meı'uliyetini de tezyit etmiı mııt5ır. k b 1 'at 20,30 da dil cemiyeti P ibiimali kuvvetle • u cenaba hitaben ) O zaman bilir. isim verilmese daha iyi normal münasebetler tesis et· oluyor. ,. .. 
lnıiştir. Bahriye nazırı kimdi? olur. miş olan devletlerden biridir. Mi Litvinof milletler cemi- başkanı Saffet beyefendıoın 
~dliye tarafındao bu iıe Bir çok meb'uslar bir ağız · M. Baıth _ Pleffer vazi· ı.\fganistan Sovyetler tarafın· yetinin deruhte ettiği mes'u- sözleri radyolfarla dinlenmiştir 
llıur edilen komisyon tah- dan - Söyleyiniz.. fesini iyi ve ce ,urane yap dan sulhun tarsinini temin için liyetin icabını baıarabile - • '" ... 
•ta üzerine « Krup fabri· - Bu geemiyi kim serbest mıştlr. Binaenaleyh isminin yapılan lbütOn tekliflere cevap ceğine kat'iyen kani olduğu- Valiler 
ltrıoın yakın bir harp ih bıuki. ı? zikri lehinedir. vermiıtir. nu söylemiıtir. K • 
•Ji üzerin·e kendisine 1000 - BHmek isteriz! Divanıali dosyalarında çok k 1 B • 1 • '-" • OD gresi 111

1c bir stok tesisini iste· Tahkikat yapmalıyız! mühim ittibamlar vardır. Me· A vu at ar ı ı· 1 gı Mesaisıne son "Verdi 
lir,, kararını vermııtır. Bu M. Bart - Bırakınız da sefa M. Comby'ııin mühim bir Edirne 27 ( A.A) - Trak-
tr ve kanaat maznunların !Öyl ıyeyim. p ara ald ığı da vardır. (şid ya umumi müfettişi lbrahim 
~luplarından, not defter· Reis - Bırakınız, aöyliye- detli münakaşalar) Mecmuası Cümhuriyet Bayra- Tali beyin riyasetinde burada 

den alınmıştır. Muhabe· cektir. 

1 

Rüşvet vermek için döküm- d ç k beş güodenberi toplanmakta 
'bakılırsa bu fransız e· M. Bart - Efendiler, ma- hı neler komitesinin merkt zi mlD 8 1 I yor olan valiler kongresiTrııkyaya 
diler daha 1912 den itiba· 'ôumdur ki muhteviyabnca o lan Madrit sokağının 7 nu lzmir Barosunun önayak ol 1 yet bayramı gün6 Ankarada yapılması tasarlanan bütün 
taı 1914 de bir harp zuhu yüzde iki nisbetinde nikel ol- 1 maralı dairesinde kimin helll• masile ve geçen sene Halke- neıredileceğini haber aldık. i,leri görüşerek, bir programa 11 

kuvvetle tahmin ediyor· mı yan çelikler büyük top ima- 1 bıoa içtima edildi?. 1 vimizde yapılan toplantılardan Çok kıymetli ve ilmi yazı· bağlayarak dün mesaisine ni-
' 

1
• • ı ine yaramaz ve nikel nokıa· M. V andelden bir ıuıl da teıekkül eden "Türkiye Avu larla intiıar edecek olan bu bayet vermiştir. 

, Şimdi bir sual varit olu· aının umumi harpta Almanya· ha: Görüyoı sun uz ki çok ağır katları birliği"nin bir mecmua kıymetli mecmuaya Adliye Ve 1 Kongre dağıldıktan sonra 
,· ~1 

ne kada .. r müşkiUata soktu· ittihamlarda bulunuyorum. Fa· ne!redeceği ma~ii~w~ur. kili~iz Saraç~ğlu Şükrü Beye-ıumumi müfettiı matbu 
1
t mü· 

8u Fransız efendiler. Al· ııa da malumunazdur!. işte bu kat esasında çok fnfara olan Avukatlar Bırlrgı Mecmua- fendı beı yuz hra vermek measiJlerine kongrenin aldığı 
~ların Fransızlar aleyhine ıııy~etli madenle yüklü bir matbuat bunlardan neden aı"nın birinci sayısı • Cümburi· suret le yardım etmişlerdir. kararlar hakkında şu bey•-
h, hazırlandıklırını anla· te~ı~e harp esdasında tevkif bahsetmiyor? oatta bulunmuştur: 
.... anda, ve kucak dolu· edıhyor, bunun Almanyaya, - Ol!vamı Yarın - c em a 1 H son o B Evvelce tespit edilmiş olan 
rPara kazanırken Fransa t>ilhassa Krup silah fabrika- - - - --- 8 proğram mücibince müzakere· 

hiye nezaretini bu mah'.'ı · una aidiyeti aoJaşıhyor, gana Amerikalı Parlak Bı•r S Verdı• relere bugün nihayet verildi. 
.tt,tından haberdar etmiş im komisyonu {karar veriyor, UVBre Bu müddet içinde iktisat Ve· 
İrlcr? .. Haberdar oldukları fakat bir emirle... Doktor Cenevre 27 (A.A) - Ana- hariciyel nazırları ve murah- kili tarafından gönderilen ve 
' bu vazif~yi yapma · Bir çok sesler Kimin dolu ajansının buıuıi muha- huları ve refikaları, Miller burada tetkikatta bulunan ~ b 'd' ? · 1 1 Aii'ırceza Mahkemesine k b 

ir cinayet değil mı ır emrıy e · ...... birinden : Cemiyeti er inı, ınesai ürosu iktisat mutabassıslarından 
" Dahası var. Bu döküm M. Barth - Paristen veri- Verildi Tilrkiyenin konseye intihabı erkioı, beynelmilel matbuat müteıekkile hey'etin de fikir-
-ti,, komitesinin resmi na- lea emirle ıahverildi. Bu em· Amasya, 26 (A.A) Gebe münasebetiyle Bera eJçisi Ce- müme11illeri ve Cenevre şehri leri alındı. Trakya',ı ın iktisadi 
. tfltirı olctn L'üıine gıze· ri verenin kim olduğunu soru· bir kadını doğurturken çocu- mal Hilan6 bey parlak bir resmi erkinı ve tanınmış ai· ve idari itleri hakkında fay · 

&· ~lınanyanın senevi F erro yonun uz.. (müthiş gürültüler) ğuo ve annesini o ölümüne suva~e v~rmiıtir. Suvar!de leleri suvarede hazır. bulun· dalı görüşmeler oldu. ve bu 
Uıa· ·b · 2000 toa M Lamel B b' · sebebı'yet vermekle surlu Mer Tevfık RuıtO bey ve Turk muılardır. Dostane bır bava _ k 

1 
d b. _ ıın ı tıyacının • - u ır cına- T • • • d b d muza ere er en ır program 

'illnu yazmıştır. Halbuki yettir. Kim tarafından y;.pıl- zifon kolejinde oturan Ame· heyeti murahhasaaı ve burada ıçın e geçen u suare e ıa- k ld B - t tb'ka 
l · S dı bilmelı'yı'z! r 'ıkalı doktor Klarkonun bugün bu!unan muhtelif devletler mimi mükilemeler olmuıtur. çı ları 1

: uBp:t~gr•?111 ~ bı 'llımuz 1914 e, yanı ır- ça ışacagız. u uıı ış erın a· 
Ilı nota verildikten son · M. Bartb - Şimdi Asit Ağır ceza mahkemesinde mu- r'(ı f • k R •• •• b tında Trakya balkının iktisa-

' ltadar bu Fransız efen· Sülftir6k ve buut imali için hakemesine baılanmıştır. .)ev J u ş l tı ey c!en yükselmesi içia verilmiş 
~ Almanyaya 6 bin ton Almany~da bulunmıy~~ Pyfi Brrrranıacİe İ)İr hırsızlık kararlar her gün utacak bir 1
'-' etmiılerdir, yani ihti· t" gelelım. M. Tardıyo Al b • B d f d b kudretle tatbika çalışacağız. 
ill yüzde 50 fazla! manyanın 1915 te 22,000 ton b' E~ ~~I gtce t ~~~ma wa Komisyon tara ın an assam Güzel Trakyanın hizmetimiz· 

~ lluyurun bir hadise daha: olarak Pyrit ithalatı 1916 se- 1 ır A~· •.se 0 !11uş ur._ e ıın hg· ) ) k h deea fayda göreceğini ümit 
'Qltı son 21 eylülde ÜÇ di· aesİnİn ÜÇ ayında 2100 ton- ~ t' IDln hevılnbe' gıhren Auf: eye yazı aca rapor mu ar• ederim 
' d B . vıy t. ı meç u ır ırsız ı . 
1
1 

Norveç bandıralı Böoes· . ur .. u ~addenın Almaoyaya efendiyi ve kansı Emine ha- ı•rıı•g"' ı•oe ı•ttı•fakle Seçildi ---·--
gemisi nikeı ynkın °ıarak ıtba1ıa.e kı_m müaaade etti? nımı döverek zorıe :ve tehdit r . Nüfus Um um 

"-burga giderken 24 Eylül- Bu 1 ılerın hep altında ma- t k t'l 1 Cenevre 27 (A.A) - Ana Diyer taraftan Afganııtanın 
~İt Fransız sefiaesi tara· but dökümhaneler komitesi ;,r~~ab~:~e~a~i~:r~:·:;a~::;:; dolu ajaoıının huıuıi muhabi- milletler .araı~na girmek. b~ Müdürü Karsta 
•tı t k'f d'I ·1 ve Brest vardır. M. Viyaninio haklı k b d O ü 1 rinden: memleketı mılletler cemıyetı 

',,, ... ev 
1 
k ed.

1

1 m.ı t' Bu ae· olarak mahkemeye d' w. b okı:r~ d uoa amınnld v tg D er Siyaıi komiıyonun tali ko· faaliyetinin bütün ıabalarında Kara, 27 ( A.A) - Dahiliye 
... , sev e 1 mış ı. a ver ıgı u oyun en sman o ugunu an- - b' d V kal t' üf -d- -h f b d )' işler için m hk f d l misyonu bugün Tevfik ROştü sarfemekte oldugu met ı e- e e ı n us umum mu uru ~,~,•tııulesinin nısı f ede ı muhtaç ve fak' e~~ tara ı~ ~ l~mış ve kendisini yaka amıı· be~in Afganiat&nın milletler ğer gayrt:tlerde muzaharet ol\li Galip bey şehrimize gel-

~İı. olarak Krup tarav ınbaln !olan Pleff a ırEkır ya u. 
1 tır . cemiyetine kabulli hakkındaki teşkil etmekle beraber bizide miı ve bugün meb'usumuz 1~ ed'ld·-· 1 Jdıaı a · er sper tayın ... •.. · · 'b il Ô 

• 
1 '.gı an aşı. • edildi. Kraliçe ~larva yolcu raporunu tetkik etmek liıere müe11esemızın cı aaşu~u a_.- mer be~ ve valimiz ile bir· 

~ti ' gaoıım komısyonuno~I . . . ., toplanmııtir. tırılm11sını tahakkuk ettırmege hkte tetlukatta bulunmak üze-
~ilifıua oluak bu gemı Bırııı - Muhtaç ve fakir vapu l'll Eevfik Rnırll bey raporunu yaklaştırmaktadır. . re Kayalara gitmiştir. 

1 

1 
Glaskov, 27 (A.A) - Diin- tevdi ettikten sonra aşağıdaki Afganistanın Iranla olın bu ------

U" L .. k . yanın en bilyük yolcu vapuru beyanatta bulunmuıtur; ıhtilafı büyük ~O~fUIU Iranın Dereler Taştı ~arşı yaka U S Slll em 8 dün lyde'de lngiltere Kraliçe- Tali komisyonu beni reiı ve dostluk sulh b111ıyatını. muka· . _ 

T• t OSU nd j sinin buzuriyle suya indiril- mazbata muburriri intihap et- bele ederek Türkiyenın ~a- Rıze, 27 (A.A~ - Du~ ak-ve 1 "'78 r 8 · · K ı· · K ı· ki fi d' d. Raporu kemlig-ine tevdi etmek suretıle şam baıhyaa yagmur saganak 7 mıştır. ra ıçe gemıye ra ıçe me e ıere en ır ı. · . . b r d d k d D 
P.fevsim milnasebetile bugün 26 Ey!iil Çar~a.mbadan M d . t• mu size b6yOk bir mahıuziyet gösterdiği hüsnü nıyetı bu a ıo e evam e me te ır. e 

• b ary a ını vermıı ır. . 1 k t' ü lemet ruhu· 1 t t 't'b i>üyük filimlerıne oşladı . . • ve hakiki bir memnunıyetle mem e e ın m sa re e aımıt ır. 
ı ı aren • k ADA Yeuı tcvkıfler beklenıyor vermekle bahtiyuım. Tali ko- na bir delil olarak bu müna· , ----" Ç E LI v CŞİJJgton, 27 (A.A) - M. misyonun bu tetkik Hnesinde ıebetlede bir kere daha kay- ızmir Postası 

Ruı:velt çocuğunun kaçırılma· vasıl olduğu mOıabede ve tet· detmeyi lüzumlu görürüm. Bi- .. . 
h ·ı ı ı b t ' K k'k · d d - 't naenaleyb Afganiıtanuı mil- Gtındelik lktısadi ve Siyas •1e .. b' · daha vapılanı ~. ,·an lfransızc·ı sı e meşgu o au za ı a o- ı ilzerıa e urmagı zaı , . G 

nuz ır eşı · .ı' • .'
1 

' lombus vapuru kaçırıpta bili· addederim. Komisyonun itti · Jetler cemiyetine teıkıl ede azete 
.. ] " r·]'"Jll knrnıetJı Ra}w~cr • • • • , t b d' il · d Sahibi" Umumi Neşriyat Amiri .. Soz 11 ve şa " ., 1 

' ' bara ona yetişmek ıçın bır fakla kabul ettiği rapordan cegı me1vu • ıse ıerın e 1 l 
l.tunıesıilleri: Jın Murot Şarl Boye Danyel Parola romockör kiralıyan çok paralı çıkan netice milletler cemiyeti durmaklıırıma 16ıum yoktur. lamı. RA~_!; B~ı!~ \•b•U 
S~anı ıaatları: Cuma ve Pazar 15 17 19 21 bir adamı aramakta~ır. Y~· misakının yeni bir iıi kabu- Yüksek heyetimize bu bu· yeciler çarımndı 
Dıger giinler: 19 ve 21 kında yeniden bazı kım1elerın lll h kk d k' bntn. ll susta muvafakatta bulunmasın Te!efou Numarası a ıa a ı u un ıar arını . d . 

SİNE.M.ASIND A. tevkifi bekleniyor. Afganistaoın kabulüne karar temTennf.•keRüerı~.b k · ~••• 
.... r ev ı ttu ey omııyon Abone Bedeli 

Adanada l ağ·mur verilirse beynelmilel teıriki reisinin teklifi üzerine ve itti· 
HUGitN J;ÜKS 

Çelik Ada Filmiyle beraber 

Münir Nureııin beyin .4LLI YEMEtvl 

~- Kıymetli ıarkısını dinleyeceksiniz 

Seneligi 1200 Kuru~ Adana, 27 ( A.A ) - Dün mesai yolunda azimle yürü- fakle 6-ıncı komisyon tarafın· Altı Aylı~ı: 600 ,, 
gece şebtimiz-, ve civarına mekte olan bu sulh eserine dan a11ambleye yazılacak ra-

b lımirde Ticaret mevsimin ilk yag-muru dnı- kıymetli bir hizmette bulun-
1 
porun muharrirlig-ine inti ap ı 

matbaasında baıılmıst•r. müıtür. mak imkAnı verilmit olacaktır. edilmittir. •iiiıiiiiıiiliillll••••••ı• 
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P rlaınentolar bir · ği onf eransında Gazi hazretleri 1 Avusturyalı 
Tayyareci ........ 

Fransız murahhas heyetinden • Perrin diyor- Ankara Dil Bayramına l~ti-.., Memleketimiz üstiin· 
ki: "1914 hunharliının t k rrürüne müncer rak Buyurdular den de uçacak 
Olacak bir Sİ)ahJanma yarış DB • l ) H Ankara 26 (A.A)- Dil bay· tarafından halk türküleri ıliy· Ankara 26 (A.A) - :1 Tef" 

m&DI 0 ma l ramı bugün aaat 15,45 te Hal- lenmif, Hüseyin Namık bey rinievvelde Londra ile Ava•· 
----~--------............ --... -----=-~~~ M. P • k 1 1 ke.,i konferans salonunda kut- tarafından bir konferanı ve- turya ara11nda yapılacak tar· 
errın llO a iŞ an 1 Julan~ı!tır. Reisicumhur baz- rilmi! ve ishak R~fet, KAzım yare müıabakaıına ittir•~ 

V retlerı lle baıvekil ismet p•- Namı beyler de dıl bayramına edecek olan Avusturyalı t•Y 
Isb'llbul, 26 (A.A) - Par- harbın akabinde kendilerin· nın sivil tayyarecilik uf bası- · şa hazretleri, bütün Vekiller, ait tiirler okumuılardır. yareci M. King Sort Şmitİll 

liiroentolar birliği konfuaoıı den haklı olarak ümit edilen na geçmiş ve demiıtirki: çok kalabalık bir halk bu Bayramı kutlulamak için memJeketimiz üzerinden oÇ" 

bu s bah saat 10-30 da reis silahsızlanma gayretlerini bnzı Bombardıman tayyarelerini toplantıda bulunmoıJardır. Halkevine sıelmiı olanlar Ga- masına müsaade edilmiftlr. 
Hasan Beyefendinin riyaıetile korkulardan yapmamışlardır. menetmek çok iyidjr, Fakat Kutlulama merasimine kurtu· zi hazretlerinin localarına re-
açılmışhr. Birlik Konıeyi reisi Maamafih bu vaziyetten mil· buna muvaffak olunsa dahi luş marıiyle baılanmıı ve Be· lit ve 2idi1lerinde coıkun ıu· Recep 8 
Reisicümhur Gazi Mustafa teeısir olmıyar k ve ümidi sivil tayyarecilik esidsi gibi ıi~ Atal•.Y bey tarafından ~z rette alkıılamışlardır. • 
Kemal Hazretleri tarafından kesmiyerek çalışaıala ve niha· devam edecektir. Halbuki ıi- dT.url<çe hır konferans v~r~I- Dil bayramı memleketin T. D. T. C. Başkanına 

t 1914 h h .. . . . ıkten ıonra saz heyetının her tarafında aynı ıurette T ] af Ç kt · 
gönderilen cevabi tel,..afı bil Y~ un arhgının teker vıl tayyareler kolayca tehlıkeh iıtirakiyle Hikmet Rıza hanım kullulanmııtır. e gr e 1 

tün murahhasların sllrekli al- ruriine müocer olacak yeni bir bir makine haline a-itirile bi- lıtanbul, 26 ( A.A ) - Dil 
kışları arasında okunmuştur. ıiliblanma yarışına mani ol- lirler. Biliyorsunuz ki tic81 i Uzak Şa k Yaman bayramı münasebetiyle C. fi. 

Bunu mllteakip kitibiumu· malıdır. ( Uzun alkışlar ) bava filosu esasen çok büyük f F. U. Katibi Kntabya meb'u•0 

mi söz alarak birliğin Norveç Silahsızlanma:ısak emniyet olan bir devlet ıon aylar ur- Demiryolları Bir ordu Recep Beyefe~di T. D. T: ~~ 
gurubundan gelen telgrafı O· olamaz. Hukuk musavatı . E· fında Amerikaya mühim mik- . ~ . R 26 (AA) c· l o· Baıkanı Erzıncan meb u 
kumnştur. Bu teigrafta Nor- vet bu lazımdır. Fakat k t '· tarda tayyare sıparış etmiş ve B~rlıo, 26 (A.A) - ~arkı Çın oma . · ~ ıorna ı· Saffet Beyefendiye ıu telgrafı 
veç guruba konferansa iştirak iyyen muahedeletle silahların· bu tayyarelerinin harp tayya· demıryolunun satış fı·a·tı h ak· talya gazetesı_ :iovyet ordusu· göndermişlerdir : 

le d h l t t.ıı.f d oun geçen Aırustoı manevre· .. . 
edemediğinden dolayı öztir ve dan tecrit edilmiş devletlerin resine tahvili mukarr~r ve ın a z:u ura ge en 1 ı • 0 - larında hazır bulunan ltalya T. J?· '!· C. Baıkanlıgına ' 
konferansa muvaffakiyetler di- yeniden siliblanması prensi· çok kolaylıkla kabil bulun- layıaile gazeteler bütün Diln· askeri hey'etinin baıı ceneral llerı dıl çalıımaıı yurdoO 
lemekte idi. Kltibiumumt bi· bini kabul ıartile değil. ( Al· muştur. yanın bundan memnuo olması Grazioli ile bir mlllikat yap· buglinkü en ııcak duyguları01 

lihare heyeti umumiyenin kıtlar). Mazbata muharriri bütün Jizımgeleceğini, çilnkü bir ıe- mııtır. Ceneral Grazioli Mo- kucaklıyan bir iı olmuıtut• 
kendisine arzedilmif olan em- Çok defa beynelmilel sulh alikadar devletlerin murah neden fa:ıla bir zamandır de- dern ordusunun mlikemmel Fırka ve onun knltür çaJııoı• 
niyet ve silAbsızlanma mukar· konferansları prensip mukar· baslarına hitap ve beynelmi- va~ et'?e~te. olaıa . müzakere- teknik teşkilatını kumandan- kolları olan Halkevleri bO 
reratı hakkında rey verecek· reratı iUihaz etmekle iktifa lelleşme yolunda kumpanyalar Jerın daımı bır endııe . ve h~- farının derin bilğiıini, ordunun ileri çallfmada yllkıek karu-
lerini bildirmiş ve birlik n!- etmişl~r. arasında itilaf te~ebbüslerini zurıuzluk merr baı leşini etmış fenni tecbizabnı nakliye va· munuza en yarın yardımcı ol" 
zamnamesioin onuncu madde- Fakat ittibam cesaretini müıkiUeıtiren bazı hodbinlik· bulunduiunu ve bir çok defa· sıtalarının motö~1eşmc tema- makla kıvanır. Dil bayra111• 
si mucibince reylerin ne su gösterememişlerdir. Biz bu lere nihayet vermek tiçin sarfı larMançuri'de vukua gelmiş yüllerini, çok muktedir pilot· gününün ıcvinç duyguları içio: 

b 1 h,.d. ı · b. k fara maJik olan kuvvetli ha· de Fırka Umumi idare Heyet• "etle istimal olanacıtgw ı bak· ceaareti bulacag" ız . Çünkü halkı gayret etmelerini rica etmiı- u uoan a ıse rın ır ço o 
h' "h ı fl b b vacıbğını Kaydettikten ıonra adında olarak kutluluklar, y · kında izahat vermiştir. temsil ediyoruz. Ve bJJlk bü .. tir. va ım 1 ti i ara ae e iyet !'-

k t hl'k · · ı Sovyet ordusunun yaman bir celi.ler dilerim. 
Bu esnada Franıız marah- ttin kuvvetiyle sulh istiyor. M. Perrin nutkunu ıöyle ve~me ı eıı •rzetmıı 0 

• kudret vaııtası olduğunu ıay- c. H. F. Kitibiumumiıl 
has heyetinden M. Mortier Zira bllyük keder ve üzüntü· bitirmiıtir: dugunu yazmaktadır. lemiıtir. Recep 
Japonya ve losıilterede vukua lerle harp masrafını ödeyen Mukarrerat projesini aynen iki akit tarafın uzlaşmaya •- --
gelen afetlerden dolayı konfe· halktır. (Alkışlar) kabul etmenizi rica ederim. hazır bulunduklarını göstermiş Afganistan Lindberg mes'elesi 
ransın bu :memleketlerin ke· M. Perrin müteakiben SÖ· Eğer teklifte ifade olunan fi- olma~ar·ı~ ~rt~ltkta mevcut 0 ••.0 Nevyork 28 (A.A) - uııd-
derlerine i~tirak ettiğinin biJ· z&oü tayyare bombardımanları kirleri az dahi kabul ettirebi- gergıohgl ızale edecek bar K&bUJ Edildi berg İlf. zevcesi Nevjerseyde 
dirilmesini t lep etmiı ve bu meıeleıine intikal ettirmiı ve le11e parJementolar konfranıı Amildir. Bu i~ilin ileride. ya: Cenevre, 28 (A.A)-Royter k4in Trantkna gelmiılcrdit· 
ta~ep alkışlar arasında mütte· bugün halkın en büyük kor· için ıemere vermedi denemez. pılac;ık r.oktaı nazar teablerı ajanıı bildiriyor: Lindberg buglin Broux koot' 
fikan kabul olunmuştur. kuıunun bu meselede müde- - üzerinde de mftaait bir tesir Altıncı komisyon ittifakla luğu muhakemesi huıurund! 

Müteakiben emniyet ve ıi· miç olduğunu kaydeyliyerek Bir tayyar.e icra etmeıi Bmit olunur. Afıanistanı MiJletler cemi Haoptman ile mOvacehe ed•· 
labsızlanma muhtelit komiıyo· demiştir ki: yetine kabule karar vermiıtir. lecektir. 
nu mazbata muharriri Franıı.ı Bllyük devletler tarafından Yakalandı Romanya A11amble öğleden ıonra res 
heyetinden M Perrin kürsiye yapılan manevralar bir bom- Harbin 26 (A.A) - Royter Ba~vekil nıiisteşarı öldü men kabul kararını verecektir. fstjf ası 
çıkmış ve evveli heyeti umu· bardıman tayyare filo)uğunun Ajansı muhabirinden: Bbkreı 26 (AA) - Baıve · Sulh Müzesi ~ b J Ed.Jd• 
mi.ye huzurunda m:ııdafaa ede· yolunu kapamak gayri kabil B b 't l n1-ı- k'l - M M d. 8 U 1 1 

u ld v • t 1 . f B om a ve mıra yoz y K u ı muıteıarı . avro ı, u· Labaye, 26 (A.A)-Bir sulh 
c ği silahsızlanma :ve emniyet 

0 
ugunl u ıspba' ey emış ır. du ve telsizle mücehhez bir Sov: zuo bir hastalıktan sonra bu ve Milletler cemiyeti müzesi Nevyork, 26 (A.A) - "1'·. 

es'el lerı· hakkında komı"syo na ya nız ır ,.are var ır. t k A t · M k R it D F A M d n. m e - K k H lb k.• b .. ye aı en ayyaresı ancu o sabah ölmüıtür. Esasında ga- tesisi için bir komite teşkil uıve . . . ü llru 
nun mukarrerat projeıini oku· açma · a u 1 ogucu gaz kuvvetleri tarafından Mancu- zeteci olan mütevaffa Vitorul edilmittir. Müzeye Hollanda J~~sonun i.sti.faaını kabul, e,,t~ 
muştur. bomb~l~ı a:~~~· hahlkın rilc'~- lide ele geçirilmiştir. Belli ol· gazetesinin müdürü idi. Uzun hukukçularından ve beynelmi- ruııtı. Bu ıstıfa 15 Teırut 

M. Perrin proJ'enin kıraatini ta ne c şet 1 ır ce ennemdır. miyan bir ıebebten ö:ürü ka- 1 ·ı d'k lel hukuk babası olan Doarot velde kat'iyet kespetmittit'
1
· 

M f 'b · • · · - - .1 l . . sene er gazetrcı er ıen ı ası • 
müteakip irat ettiği nutukta aama 1 ışımı.zın en az guç raya ınen pı ot ar eıır edıl · . 1 .... d b 1 Hügo Dö Groot'uo ismi ve- M. Johnıoa M. Ruzvelte oib' 
bu mukarreratın muhtelit ko• olduiu saha bu mes'eledir. mişıerdir. reıs ıgın e _ u_::uıtur. ıilecclrtir bir rapor verecektir. 

Daha cimdinen silihıızlan- ... • • • • - __,,, misyonun iki uzun celseıinin Y [ • B 
semeresi olduğunu tebarh ma konferansı bu iıde çok Biri denize Tganı n sat.ışların alıcı ve satıcılarını gösteren 
ettirmiş ve demiştir ki: ıayanı dikkat prensip itilaf- inerken Tahvilleri liste yarınki nüshamızdadır 

Bu celseler çok lmitbahı larına vasıl olmuştur.Harp tay· u•• l 
bir surette cereyan etmiıtir. yarelerininin temamen lağvı Birinin inşasına ba~Ja- Memlel~etin Her Tara- zÜm incir 
Bu içtimalarda büt&n Avrupa ve sivil tayyareciliğin beynel · nıyor fında Uağbet Görüyor Çuval K. S. K. S. Çuval K. S. K. S· 
milletlerinin yini birçok kerre milel bir kontrola tabi tutu)- 205 Süleymano. 10 75 19 1320 Ş. Remzi 5 12 
birbirinin zıddı olan menafiin maıı Fakat bu işte de mu- .Londra 26 (AA~) - Royt~r Amasya, 26 (AA)- Merzi· 201 K. Kazım 12 13 25 1110 J 

k t t tb'k t 1 t Ajansının selabıyettar bır fo,. ve Gümütbıcıbey kaza- 194 A d' . 1 iro ve Ş. 5 12 
mümessilleri bulunmakta idi. arrera ın a ı az arı es· b d .. w "ld'... ... r ıh 14 8 584 (. T alit 5 50 1 

Pit edilirken resmi müessese· men aın an ogkrenı ıgıne larına gönderilen C tertibi 130 M. Kibar 14 50 17 
Buna rağmen itilAf azmi o . göre Starkunart nmpanyHı . b .11 • 72 Carim. 15 15 329 Paci 5 ~5 7 
kadar kuvvetli idi ki, yavaf, ler çok çekıngen barek~t et- bugün öğleden sonra yapıla· Erganı ta vı erı ,tamamen sa- 294 M. Taranto 

Yavaş ibtiJAflar hafifledi. mişlerdlr. bu işi yeniden ele cak olan SJ4 numaralı vspu· tılmıştıı. Amasya da da bara- 67 Ş. Riza 13 13 50 5 ıo 
aJ 1 k ti t a ı kt d V. 60 Kooperatif 13 13 274 H. Şeıbeı 5 25 9 

Üzerinde itilif hasıl olan ma ve tamam ama ta par- run denize indirilmesi meraıi- re e 18 ış Y pı ma a ır. ı-
5 
~ 

formül nihayet tebellür etti. lementolar birliğine düşmek- mini müteakip ayni tipte bir liyete gö!1derilen tabvill~rin ~~ ~~~:~Ji~ ~ 50 1~ :~ Cevahirci 5 50 6 61 
Bu suretle komisyon heyeti tedir. geminin derhal inşasına bat· talebi tamamen karıılayamıya· 49 M. Taranto 12 25 13 12 K. Kazım 6 62 
umumiyeye aşağı yukarı itti- Hatip bilabara bu mesele- lanacağını bildirmektedir. caiı muhakkaktır. 

26 
M. Sait 

14 14 
48 Kamyo 6 50 6 sO 

fakla kabul olunmuı bir [ra 14 Cevahirci 11 75 11 75 20 M. Sair 5 75 5 
16 

por arzetmektedir. Bu hal zi- ELHAMRA 1. MİLLİ KÜTÜPHANE SİNEMASI il S. Emin 17 19 20 Riza Halef. il 75 1115 

yadesiJe calibi memnuniyettir. Birbirinden zengin programlariyle yeni mevsimi karıılamaktadır. Buıriin 4 L. Recyo 15 15 12 F . Pakers • 9 50 12 S 
Çünki dilnya sulhuna giden ı• 2 Klark 12 12 48 Kethuda 7 75 7 1 
yol muvaffakiyetli ve kolay . 1 Viyana Hasre 1 1152 Dünkü satıı yekônu 4200 Dünkü satı, yokunu 
bir yol değil, bilakis tuzaklar· - 27 Eyh11 Çarşaınba güukii iizüm T"e incir 
la dolu bir yoldur. Fraan!llıca ıözlü ve şarkılı aşk ve mmikt filmi satışlarının hulasası 

Hatip bundan ıonra ıillh- Oynayanlar: SARI MARITZA ve HERBERT MARCHALL ------ -------------____./ 

tuzlanma mes'eleıine temaı 2 Solmuş GOiier Hilal Kundura KalıoFabrikaS• 
ederek bu yolda teessllf olu- • 
nacak vaziyetler olduiunu Izmir : Şekorcilerde umara 40 
söylemiş ve demiıtir ki: llabt ve kuClretli san'at perisi GRET A GARBO nun orijinal bir es_e_r_i ----'• Yeni seııe için ıureti mabıuıada getirtmiş olduğudl~~ 
Bazı devletler muabed•Jerin 1 · ak gürgenler le ve fevk alide kurutulmoı ıg· açlarla her reft • Bu haftaya mab•us seans ıaat erı: d il d k 7 

kendilerine tahmil ettiöi mec· Ü 21 d ve yeni mo e er e alıp imal edilmektedir 

burl·yetlcrı· atmıılardır. • Dı'öer SOLMUŞ G LLER : 16 - 18,30 ve e Müracaat eden müşterilerimizi her ıuretle mtmnun bır•lı' 
• VİYANA HASRETi: 14,45 - 17,15 - 19,45 ye 22.15 

bazıları dlloyada timdiye ka· maktayız. P. 740 
Perfembe günü 13,30 ve 16 da talebe ıeanıı Cuma güoil 13,30 da ilive ıeanıı. H B h t H 

dar vukua ie}en •n muazzam 3fia n e Çe ' ve Ü Reyin s~ıdJ k 
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PROFIL~AN ~ ~-
Tüplerinden bulundurunuz, Heı eczanede:bulunur.~ P. 6; 1 • 
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r.~:operatör Tahsin b. hastanesi'· 
assa kibar aıl~lerı~ Dolum ve ameliyat için ye

lle tercih eyledıklen hastanedir 
~ : lamlı Çi.ici hamamı cİYaqad• Mllftl ıokatında Y emiıçi beylerin mu 1 

W....ada. P. 690 il 
llUUllWlllllllll HllHIHllllllllll l l l l l l l l l llllllllllllllllllllllllllWllnııııııııHllllllllllllllHI 1111 nıııııııııııuıuuııııııııt• Modern avizeler 

ve masa lambaları Pasaport karsısında ölçüler kanunu • ·s Mucibince aailam, rllzeJ ve Meşherini herhalde zi
yaret ediniz Umhurlyet alonu h.er ~eıitten teraziler yapar Ye 

ııparıf kabul olunur. 
Arzu buyuran zeva • tahri

ren veya ıifahen : Ağa zade ~- fia4i1• bdar ya1mz luraatllaae iken 
erem mlflerilwialıdz• tlrdltlmla ratbet ize· 
laaadaa 111,Je '- larutU. •• laem ıazino 

if11eceldir. 
il., tWI • FJ ••t .. ,.. tae, temia " .... it 

. Lltfem ai,...t ...._.ia ••••• kalacajl· 
emiaiı. 

Mtldlriyet 

P. 723 

An 
Halk it idarehanesi 

~•He noktası karşısında dairei ınabsnıa 
Telefon: 2037 

•da: bilamam yeki)etlerle ıarayıdevlet, kazanç ve 
rıtıeri temyiz komiıyonlar1, ıllmriik ve inhi1arlar ve 
dalrelerile malakemei temyiz ve ıair devairi resmiye 

'rede g8rllecek her hangi bir iti olan veya ileride 
itlerini kolayca ve ucuzca takip ve iataç ettirmek 

lr 
~ıiA' da: ıenelerd•• IMri ba itle meffUI olan ve 

teıkillta malik baluau (HALK iŞ iDARE HA 
'- •ermelidirler. 

•• emtia kamlla1o•calap. yazı •• tercllme •• bana 
bUumam itler ~baaemizce yapılır. 
lllize bilbaua dikkat eclilmeıi rica oluaur. 

iDARE HANEMiZ, 
Ucabeden itlere raranti raıterlr.) P. 678 

Iz~i~de - Tepec~kte Ikt~~t Hüseyin Hüsnü 
terazı ımallthaneıı Hhibı . . . 
Ahmet Şevki malhoğluna mlln Saman lıkeleıı lkınct Kor· 
acat edebilirler p _ 640 don nomara 3·55 P. 704 

ınnnnııııınııııııııııııııııııııııırıı~ııııı1111111ını•n11111•-.anmınıuııınDUH1nınn 

; Doktor Ali Riza : == = - -~ = 
§ Doğum Ve Oerraht Kadın Hastalıkları =: - -- -
§Mütehassısı Telefon 2987 = = i Kestelli caddeı;inde 62 n nmarada her gün ~ 
:::ıa ım.at 3 den sonra hastalarını kabul eder. = 
n111111111111111111111111111111111111111111n11...uınnımouuıııınıııın11111uH11MmPs29;; 
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ilk mektep muallimlerine 
müjde 

YAVUZ VE MEKTEPLIDE 

ilk mekteu kitaaları 
Yurt bilgisi dahil olmak üzere tarih kitavları, bütün 

ilk mektep kitaplarımız gelmııtir. Bu kitaplaria lzmir 
v.emülhakatında toptan ıatlı hakkı mlabuirea kütüpha 
nelerimize verilmiıti. 

Kitaplannı tamam almak iıtiyaenlerin mileHesemize 
müracaatları. 

Keıneraltına mekepli kütüphanesi 
ikinci beyler sokağında 100 numarda 

Yavuz kütüp hanesi 

Hin 
l'let demiryolları 7 • • güzel kalmak! Bahç~vanlara 

l .... e mu··ıetti•lı· "ı·nde ncı ış· istiy~nlere... Selam ! . • 
{qa .. a Dl Ere Juwzaıı balıçavanlarıı:;ın 

A 1 ..ı_ C n..-..J • • 
1
• Keçecilerde 3 katlı yeni yll&lan ...aıdüren ve yalnız bu 

"'\lttehir lzmir·Soma araııaua uma ı .... erı lf ıyea . bi d k' M 'k •- d b b ... 
~ lrenlerl bu aeae içia liğvedilmiıtir. 4081 P. 741 na a ı inı •a ın er er havzanın deiil fakat gayreti 

8. Şemıettin Sıtkı ondüle ve fedakirhğile Türkiyenin 

~ · tt . J • 1 muvaffakıyetini diplomalı ylk· •• fenni ea iaanılar tohum 
aırde ,,.0 müesses& a ış erınizi .ciddi sek bir ıan'atkir olmaktan ~aiazaı! ola~ ızmirde Hüse-

~~tt f: k. ti t k. . . yın Avnı beyın '"Meram,, ma-
f~ ve muvaf a ıye e a 1p ve ıntaç b•tka müataıt b1r foto ve 

1
. . 

1
.
1
_ •

1 
h d azu&n1' mevaanı •• partı er 

etnıeği dern te e en re11am olutuna medyuadur. 99 bu meyanda hır çok yeni 
~l. Sıtkı bey her çehreye ya· iletler de gtlmiıtir .. 
QIDet Ali ve Rif at kardeşler 'raıan tuvaleti intibapt• hunun Mallannt mevsimlere taksim 

\~ax. d ] k 1 dakı· muame]a"t ta liçin eııiz bir zevke maliktir. etmek •urettle her zaman 
ısl a yazı ı ısım ar 0 . ü 

1 
k 

1 
mağazaatnda taze mal bulun· 

1 1 'd. aıma genç ve ı ze a • el • • . 
')I ba~lıca me~ga e erı ır mak iatiyenler tuvaletlerioi uan " •••••• 'eçmıı m~l 
l'..\_llViL iT VE EMLA Sıtkı beye yaptırmalıdır derhal lmlla etmeli usaı edı· 
Q n.. K P. 718 nen Avni bey ancak bu dürüst 

1t.,~liO İŞLERt iŞLERİ ı h1reketiledirki Ege havzası 
~dil, pJri mlı.dil ' GÔZ T ABlBI babçavanluıoın ıarsılmaz iti 
~~": beır nevi eıham Her tirit) emllk alım Dr. İsmail Selahettin madını kazaamııtır. 
·~llt alım ıatımı, satımı, icar ve isticar mu- Franıanın Bordo tı fa- Bilm!ye~l~re değ~l ; fakat 

L · .. ._ bono alamı iter amel&b, bankalanla, de- kültesi 6 . . tp d mlıtenleranı bu yenı mallar-
·~~, g : a~nrıya ın an dan haberdar etmek maksadile 
~~ il 1 kurut fazlaaıaa. vaiıde it takip ve intacı. m .. ezun aı erı haıtaneıi keyfiyeti ıaygdarÜe ilin eyler. 

°"'8; Iemeraltı Hacı Hasan oteli No. :32 goı hastahklarımütehaı- Hiıar&nll "Meram tohum 
1111 muayenehane: " 
ikinci beyler a. No. 81 mağazaıı Telefon "3478,, 

P. 726 
P. 734 

• 

Uludaji 

MADEN SUYU 

21 IYLUL 1934 

Maden sularının en lezzetliiİ 

Bit defa tecrübft ediniz 

Deposu: 

1zınir Sıhhat eo•anesi. 

P. 713 

-~ Hatuniye camii karşısında 
Tilkilik biçki yurdu Zehra 

Hasan Müessesesi 
Talebe kaydına devam etmektedir= 

Hiç dikit bilmiyen hanımlara bir ıenede biçki ve dikit 
mükemmelen <Sğretiliyor biraz dikit bilen ve makaı öğren
mek iıtt:yen hanımlera pek az meaarifle ve ehfen teraitle 
6 ayda makH ve dikit deraleleri öğretiliyor. K•ydolmak iı· 
teyenlerin bir an evvel m&racaat etmeleri. 

Geçen ıene yurdumuzdan 30 hanım muvaffakiyetle diplo· 
ma ve ıehadctname almııtır. Muhtacimuavenet olanlardan 
ücret alınmaz. 

Yurdun atelyesinde cebaz takından ifleair ve ••parıı ka· 
bul ediliyor. ipekli dikiş ve kabartma karyola takımlan ıa· 
blıyor her gün 9 dan 14 e kadar mllracaıt kabul ediliyor. 

i l 

Türk 
Pazarı 

Hacı Stlleyman 

1\1ahdumu 
lBRL\HIM 

Hanımların 
N azarıdikkatine 

Mevsim dolayısiyle lstan
bul Ileyoğlnnun yfıksek 

terzilerine diktirmi' en son 
moda üzerine m.anto par-

desn ve roplarımız gelmi~tir 
Meraklı ve menfaatini is-

tiyeu hanımların kum~ 

almadan ve terziye uğra

madan evvel bir defa ma
ğazamıza uğramaları kafidir 

Adres: Odun pazarında 
kaatçı Nafiz Mustafa ya
nında No. 3 
Haoı Süleyman mahdumu 1brahim 

P. 683 

Telefon: 3726 P. 602 

Atina'nın ~uh YC güzeli Aydın demiryolu umum mti· 
. I . piirl&ğünden: 

ınız~ı ı gazetesı 5·9 934 tarihinden 31·l2 

T • t b (S • 934 tarihine kadar mer'i ve 
rl Om 8 8 muteber olmak lzere Nazilli 

b k F F ) ve Kuyucaktan lzmire taıtna• 
ı ru - 'u cak 1'0ğanın beher tonundan 

Gazetesi. ve bütün y 1170 kuruı llcreti nakliye ah
unan ı nacaktır. 

gazeteleri § 5·9 934 tarihiaden 31 • I 

2 K t 934 tarihine kadar Aydından 
uruş an lzmire taıınacak haıh aıın be-

Karşıyaka Pasaport Alsan· her tonundan 625 kuruı ücre-
.' . ' tinakliye alınacektır. 

cak vapur 11kelelerınde satıl· § 2 8·1934 tarihinden Teı· 
maktadır. rinievvel 1934 ıonuna kadar 

Abone -adrese kadar gön· Dinardan Denizliye taıınacak 
derilmek şartiyle· Çelikel ıo· Ozlmtla belıer tonundan 500 

Kuruş llcret alınır. 
kak 49 numarada Aydın demiryolu umum mil 

J •• K 1 k dtHüğUaden: or o o oças 18 9-34- tarihinden 31-12 
Adresine veya 2295 numara 934 tarihine kadar Söke. Sö.ke 

Kemeri ve Moralıdan lzmıre 
ya telefonla müracaat etmeli- taııaacak burçağia beher to-
dirler. P. 732 nundaa 375 kurut alınaeaktır . 
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Altın damlası ~ · = -
Kullanmadınızsa ilk tecrii- 1 Reklam yauıyorum, 

Be!>e1~ :aıJ!~~~i~~~ku ! Size bir şey ciğreteceğim 
ieu usul reklamı OstatKemal 
ıKlmll bay de:bayanecektirı 

1 kullanmamı~tım 
DEMEKTEN KEN
DiN IZI .A L.A.~1 IY A.-

()AKSIN IZ 

Çok Litif 
Çok Sabit lıııııııııııııııııııııuııııııııııınıınıııııııııııııııııı......;ın~n~:ımıl. 
er hususta çok mü

kemmel biT kolonyadır 

2S 
60 
75 LÜKS 

100 
180 

1Kuruşluk am· 
balAjları 
vardır. Biı· tecrübe sizide peresti~karları ara
sına sokar. Eczacı ba'ı F.,rit beyin şaheseri

dir açık olarak ba,ka yerdA satılmaz. 
Taklitleri çok adidir. Ret ile Ferit isim ve 

etiketini görmeden almayınız. 
M. Depo S.Fel'it Şifa Eczahanesidir 

Keçeciler' de 

Kadı hamamı 
Memleketin ea temiz. en 

iyi hamamıdır. 
Hertllrltı tertibatı mtl

lcemmeldir. Nezafet Ye ta 
baretine ıon derece riayet 
oJunur. Fiatlarımız mute· 
dildir. 

Kadınlar kıımı, ıabahtan 
alctama kadar •çıktlr. 730 

Aydın Demıryolu Ömum 
MildilrlOt&nden : 
6·8·1934 tarihinden 31 · 12 

1934 tarihine kadar Saraykay 
den lzmire taıınacak kumda 
rının beher tonundan 900 ka· 
ruf 6creti nakliye alınacaktır 

§ - 18 .. 1934 tırlhiaden 
21 8.1985 tarihine kadar mu· 
teber olmak iare Tireden iz. 
mire taııaacak tlltllDln beher 
tonundan (780) karat lcreit 
aakliye ahaacakbr. 

Yitik 
Şahadetname 

Husuıu"i Darülirfan mekte 
binden 326 ıeaeıiode aldığım 
ıabadetnameyi yitirdim. Y eniıi 
11i çıkartacağımdan eskisinin 
bllkllınıüzlüğüoü ilin eylerim. 

hmir Po!ltuı gazetesi 
mubasebeciıi 

N. 185 Kemal Kasım 

f çilecek en lezzetli su 

Foça Suyu 
dur. Hazma kolaylık verir. 
f çimi gayet lezh ve hafiftir 
Bu ıaya devam edenler 
118cutça çok fayda gör• 
uektedir.Bu bir bakikatbr. 
ICemeraJtı camii karıııında 

No. 1 
Telefon: 3190 

p 712 • 
TicaPel -'Matbaası 

~·. ~ 

lzmir 
En son sistem tabı l9vazımına mallk, Garbi ıTeıefon = ~gs2 ı 
Anadolunun en mDkemmel mOessesaaldlr elıraf: r;:~:t Matbaası 

Her boyda y~~m, Kitap ba.tılır ADRES: 1 
Gai Bulvar No~I 

R ki• k • Her türlü hiue senetleri, etiket, tioart evrak qek, poliçe, fiş mak-
en 1 ve ren sız buz emsalsiz bir tekilde yapılır. • 

1 
Resmi ve ticari defterler 

Ucuzlalr, •efaaet, lir' at, İn· 
tiıam mleaae•aia tiandar. Ucuz, sağlam ve güzel kasa, defteri kebir yevmiye, 

Her ealebe hemen lher türlü Belediye Köy defterleri b8.81lır. 

~ '*'°P v•rilir Bir tecrübe ile hakikat anlaıılır 

AKICI· EFE 

Ağrıların ve !>Oğuk algınlığının seri ve 

kati tesirli devası, •ihbalaj ve komprime
lcrinde E9 al.tmeti farikasını taşıyan ha· 
kiki ASPIRİNJir. 

Ambalajlarda ve kompri· 
melcrin üzerinde El:) 
markasının mutlıka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

Ôtedenberi mazhara teveccllhblı olan m•i•ıamı b' 
tevaiaa Yeni Kavaflar çarıııında 29 numaraya • 
Gerek beyneJmilel:9 eyllll paaayınada takdir ile•• 
karyola çeıitleri ve temiaath ıomyalan ve divaalarl 
türlll portatif eıya çeıitleri ve portatif karyolalan b 
oız gibi. nikel, nikellj, bronz llzerine hertllrlll mobil 
riti kabul eder ve gllnll gllnllne ıipariıatımı teıHm 
mahalline kadar bili arııa •••kederim. Ayni ıam 
tlln sergilerde birlncilifi kasaaaa doktor H.lil ;} 
f abrikaııaın çelik &zerine bilcilmle karyolalara, ıom 
çocuk karyola çeıitlerl, tel çelik paspaılar perak 
toptan olmak !lzere ıabhr. Fiatlar rek•bet kabul • 
recede ehvendir. Muhterem mllfterllerimla hertllrll 
ve karyola ibtiyaçlarını temi• etmek Bıere yeni ID 

tetriflerini rica ederim. 
Yeni Kavaflar Ç•rtııı 20 numara LOkı 

ve karyola ıaloaa Ha.eyin Hllınll P · 

IKTI 
bu mühim eseri Ticaret matbaasından 

halinde tedarik edebilirsiniz 
650 SAHiFEDiR 

kitap 

Fiatı 100 Kuruşur 
• 

Forma toolayıo ta ciltletmek istiyenler bize formaları 

den hafif bir cilt yaoarız, 

tiyle tedarik ediniz. 

KitaDlar eiltlidir. Kitap 

gönderirlerse 

mevcudu oek azdır. 

Telefon ı 395 

-


