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alihli' de beklenmiyen bir hidise oldu 

De · i Alı:nan D auryo u kumpanyasına ithaf olunacak bir resim: 
la " 1 evlet Demiryolları idaresi; tiren geçerken toz kal

ıtr erde b 
arak k lla u pllıklirgeç vagonunu Lokoıııotifin önOne 

u nıyor. 

Dünya Şüunu: 

Bütibı iptida.ilikle 
rine rağmen aeyya 

Londra, 15 .. (A.A) - Kent Cambazhanelere hili 
dukası dün Pariıe kardeıi p. dünyanıD her tarafında 
rens Dogalin tayyaresi ile git· tesadüf olunuyor. Bun 
mittir. lagiltere sefiri ile ni lar caddelerde dolat 
ı•nhıı Prenses J Marina' kendi m 'k ıuretile reklam 
sini karşılamıılardır.!:.i i Bir•z yaparak tehir haricine 
~""'~ kurdukları geniı cam 

MM+p+e • 

baz hane çadırların 

Ilergün aıüıteri ct:lbederleı. 
Resmimiz bu defa 

Berlioe gelen böyle 12 
Sahife 

bir Sirk kumpanyasının 
Berlin caddelerinde 
dolaıarak halka rek ·~,f.:'!V~, 
lim yapıılarını tespit · 
etmektedir. 

ı 
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Çar Nikola lstanbul hakkında 
kuvvetli teminat veriyor 

Çar ayağa kalktı. lngiliı 
ıefirine bir igara uzBttık · 
tan , kendisi de bir tane 
y:ıktıktan sonra sfü;üne de
vam etti: 

Babıali; muhasematın 

tatili hakkında biitiin Av· 
rnpa devletlerince yapılan 

teşebbüsü reddetmekle tek
mil A vrupanın çehresine 
hi r hakaret sille i vurmuş

tur. Avrupa itilafından ay
rılmak arımmncla bulnn-
8aydım bn hakaroti Husya 
namına kat'iyyen lıaımet

ıneıdim. Teşehbiisat ile 
bir netice alınamıyaca· 

gırıı hu suretle meydana 

dii.,üniilü~ or Jıeı;-metmeap' 

l ngiltere biitiin bn Iıareket
lor kar~ısında nasıl vaziyet 
almalıdır 1 

Çar durakladı. Sefirin 
hu . ii;~le inde « 1 ngiltere 
çıkarc.lıktan sonra kararımı 

veruim ve iiltimatomıı teb
lig- ettirdim. A vnıpa deT
lot leri bnııdan sonra vuku· 
bulacak toklif"lerin reddine 
talıawnıül e1se bile ben bu 
hareketi artık Uusya·nın 

ı:eref ile ve ıııcıı faatile telif 
imk(ını göremem. ı:ger AY· 
rnpa metanet vo ~iddetle 

hareket etmezse ben başlı 

ba~ıma harekete ge~eceğim. 
- l ııgiltere hakkında ne 

muvafakat etmedikçe Has~ 

,·anııı lıaroketo gec·mosi ka· 
~ > 

bil midir.• suali giıli idi. 
Maamafilı teretldiidii uınn 

eürınodi: 

- J ngiltoro mi '1 J1]vet.. 
1 Dt!iltoı edo H.us pulitikaıın 

lıakkrnd:t 1ı:,ıa biiyiik ~iip

lıcler moTcut olduğunu gHr· 
ıııokle nıiitoe..,sifim. H.usya 
Osmanlı arazisinde fütuhat 
yapmak emelindo değildir. 

~'izi temin fderim ki impa· 
rator biiyiik J>etronun ve 
im,araforiço Katerinanın 

İstanbul hakkındaki vasi
yetleri ~eklinde siiylenen 
sfüı:lor kanıileıı .'alandır. Bu 
sözlerimi Husya namırıa te
Jf\kki ediııiz. lstanbulun 

ıaptı H.nsya için büyiik bir 
felilket olur. Bir Çar sıfati· 
Je namusum iizerine söyli
yornm: Böyle bir ta•a.vvu
rumuz yoktur. Şayet bir 
harp takdirinde Bulgarista.
nın bir kısmını işgal zaru· 
reti hasıl olursa bu; orada 
emniyet ve ilRayi~i iade ede 
rek Hıristiyan a.ha.linin ha
yatı i~~in olacllktır Te mu
vakkaten devam edecektir. 

- İngiltereye bir teklifi 
niz vardı lıa,metmeap ... 

- Evet, unut.muş değilim. 
Bmma - Hersek AYa&turya 
hiiktimeti tarafrndan. Bul
garistan·nın bizim tarafı

mızdan işgalini ve lnıiliz 
donanmaınnın htanbnl'da 
bir nümayiş yapmasını tek
lif eden benim. Bu teklıfim 
de göıiterir ki lstanbulu iş· 
gal mak88dını takip etm"
mekteyiz. Neden bizim po 
litikamızdan lngiltere'de işti 
bah ediliyor, bir tiirlii akıl 

erdiremedim. Rueya.1y a 1stan· 
bul'un zaptı, Hindistan 1ın isti-

lası arzuları itmat ediliyor.Hin
distanın if'tiJt\aı tamamile 
gR,nı m iimkündiir. Iıtanbu· 
lun zaptı mee'elesine gelince, 
bu lıueasta bir emel, bir ni 
yet değil; hatta. bir arzu bile 
beslemediA"imiz hakkında}d 

teminatımı bir daha tekrar 

ederim. Sizden bilhasaa rica 
ederim ki, hiikılmetinize bun 
ları ibl:l ğ" edini~ ve hükıi

metini:de Roaya arasındaki 

sııi tefolılı timleri i 7.aleye c;a · 
lı ~ını:1. .. 

- ~~mreder:;ioi~ lıa~met· 

meap, bi:itün emirleriniz 
harfiyen icra olunacaktır. 

- Teşekkür ederim. 
- Estagfirnllah he~met-

mea.p. lnıriltere lıükOmeti 
ha~metlft Çar hazretlerinin 
nmumi meaaimiz hakkında· 
ki mesailerine çok yakınd&n 
vakıftır. Osmanlı hük<ıme

tinin ültimafomu redde muk
tedir olmadığı da atıkar<lır. 

Binaenayelh bir harp ihti
mali azdır. Oımanlı arazisi-

•,ııııııııııııKa r a Korsa 0 111111 

ıKara Ali'nin Harikulide 
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Bu denizlerin en u.;;ıta 

yiizücülorinden olan bu a
damlar, uıunca bir miiddet 
talıammiilün on yüksek ele· 
recosini g<istererok deni;,ı; di· 
binden ilerilodiler. Bıı sn· 
retle hiç gi>riinuıeden olduk· 
9a miilıiın bir mesal'e katet
tifor. 

Bu dalma lıarekotinin 

üçüncii defa tekrarında en 
evvela, Karakorsan Santa· 
maryanın diimenine kadar 
gelmiş oldu, diimene tu
tundu. ı>ek az ~aman ıwnra, 
diğerleri de dümen yanına 

YAZAN : F. Şemıeuin 
geldiler ve birer, birer dil· 
mene, dümen halatlarına 

tutundular. 
Santamarya. konanların• 

dan bu hareketi güren yok
tu, gürmekte mümkün de
ğildi. Bu kadar akla gel
me"' Te fevkalade cesarete 

· mütevakkıf bir hareketi dü
~iinmiyorlardı bile. 

Eıaıen Karakoraan ta· 
kımını, ancak üç defa ın 
yiizüoe çıkmak auretile bu· 
raya kadar gelmi,lerdi. Ve 
şimdi, Santamarya'aın kı9 
kamaraları ve kı9 tarafının 

ispanyada ihtilil devamda 

Madrit ıwkakları hor ılakika yuni hir 

kanlı harekote tıahııe cıltı) or. Bıı 8elıtıplo 

her !)okakta asket>i toılhir alııııuı~f ır. Hil-

lıa ·s:t ı;;imendifer hatları <;ok sıkı bir mu
hafaza altındadır. Re~iın; Madrit istas~·o· 

nunun nııılrnfnzasını g-iist.oriyor. 

nin i~ga li İııgil i;.r, et'karı förn
rinde biiyilk tt•sir icra odo 
cektir, 8orı va~iyot iizuriuo 

buna lıa<'el kal rıı ıyac1< gı 111 

giirmekteyim. Avrupa itil:1· 
frnıa mulıafazuı biiyiik hir 
elı e mmiyeti ha.izdir lH·~ ıuot

mea p .. 
- lii•: ~iiplıesi:r. .. 
- ~u halde kala, kala 

wulıtariyot ıueN;elol ri kalı· 

yor he~nıotmeap .. 00>rek Bos 
nada vo gerek Hul•~ariı;tan· 

da MiiKltiman Ya Katolik 
pek c;ok Alıali varclır. Buıı· 

ların da merıafiiui nazarı 

dikkato nlmak Irı;,,ımtlır. 

Ke;r,ali k ~ırbistaıı 'la lfo· 

ma.ııya'nrn miiHtakil hircr 

kırallık olmaları lıak kırı da 

bir arzu olduğu :1.aııııcdili

yor. Gerc;i e ·ki clevirlerdo 
bir Bulıemya kırallığı, bir 
Sırbistan kırallığı mon:ut 
olduğuna dair bazı tarihi 
kayitler yok değildir. Aıı(·ak 
bugi.in bunların na rıılan YO 

nişanları kalın:ımı~tır. J u · 

kırazlarına <la dahili ilıti

laf ları sebep olrna~tur. 

- DeYamı var • 

te~kilatı diiınen yan11ıda 

olan işleri do giizoke Ret .. 

rede biliyordu. 
KarakorRan, J spanyol Kal 

yonuun yalnıı başına ıap· 

tettiği vakıt yaptığı gibi 
hareket etti ve dümen ipine 
tutunarak San tamarya 'n ın 

kıç. tarafına atladı. Digor· 
leri de aym suretle lıarokot 
etriler. 

Haydutlar yalııı7. iki ki~i, 

Sarı oğlanla saclık arkada~ı 
iztırap i~inde idiler; Karn 
Korsanın gemisinin alahora 

olmasını onlar da lıaldki 

bir felaket saıımı~lanlı. Maa· 
mafih bu va1.iyete rağmen 

lspanyol kızıııın buluııılıığu 
yer civarını lı:tla terketwi· 
~·orlardı. 

Sarıoğlan, Saııtaıııarya · 
nın kı" tarafından Karal,or· .. . 
uoın ne olduğunu anla ıııak 
Te giirmok istedi. Duııize 

bakınca arkada~ına : 

ardım Listesi _______ _. .......... --------
Hilaliahmer Hangi Yerl~re 

Yardım Elini Uzattı? 
.\ ııık:ırn, 15 ( Huensi) -

liil:ili:ılınıor roıniyoti nınnmi 

ınorke;r,i tara fıııılan ) S .A ğn8· 
tos 1934 tarilıiııdtm 15 're~· 

riııion·el l 934 tarilıino ka
dar vatanrn ınulıtulif yor
lcri ıı do ın ua voııete ııı u h tac} 
ılii~f)u ,·•daııdn~lara pqnlan 

yardım lisfcsi: 
.1\k1icki k:ızası lıii) ii k 

l ı~lvaf kii) ıirıılo yori ynnan 
~ti lıarıtı lıalkma 1490 lira 
yarılı nı, Orlıaııelinin A k~:a
hıı k kii\ iindo c:ılrnn vanı•ırı<la .. , .. l:") 

mıı:\''onets mulıtat,.: dii~erılere 

251 lira, 'J'a~kiipriiııiin Yı

l:rnlı kil_riiude ovlori yanan
lara 256 lira ."ardım, J>eveli 
k·tzası 1-1eyli'qızedelerine 300 
lira yardım, Yemen \'0 Hi
cazılaıı ana vatana g·etirilon 
31 vatanda~ın yol maııraf

ları 1217 lira, Kayııcri vi-
1:1yet.i ~l1alas nalııiyosi ı.ıeylap· 

zedelerine 750 lira yardım , 

- KarakorNan ı;ok mii
kırnı mel hir oyun oymyor. 
yalı nt horı ii rnriimdo lıi~· ~lir· 

ınodiginı surotto aldanıyo

rum!. J>odi. 
Bıı sırnıl:ı, Korıo1;rn g(•mi-

8iııde .' irıni kadar .'an ~.ıp 
lak int-1an peyda oldu, acı 

\'O korkunç ııarolorlo lıer 

hiri hi r işe ılalm ı~ olan kor-
flanların iiıe rine atıldılar. 

Bu ,·aziy<~ti en iyi ve on 
on·eıa kanıyan t>arıoglan 

11 ltl ıı; kıl wın ı Karakorsarı 'a 
Rnnarak , kulağına: 

- Bon de Konirıle lıcra· 

heri mJ dedi. 
Ye tah:rncaıH ~ekorok ı.a.-

lıık arkaılu~larına sal<lırmağa 

ba~ladı. 

aııtaınaryada harikuHido 
bir harp l!a~la<lı. Korımııla.r 
no oldnklarmı anlaıııajta va. 
kıt bulamıyorlardı. \"akıt 

ge~ti kçe, korsan gomisiııde 

~·ıpla~ mulıaciınlerin adetli 
artıyortl u. 

H.İi~e \"O SaYRat ka;r,a!arı 

muhtaı;larıııa yapılan yar· 
dnn l 0.214 lira, Maruıara 

faciasında boğnlanların mu· 
a•enete mnhtac; ılii~en ailo· 
!erine 500 lira yardım, 

Merkezi uınnmieo yapılan 

m ii tofeni k yardı nı 11\l' 46 l 
lira, yeki'ın 18,439. 

Puankare 
Merasimi 

l'aris, 15 [ A . .A J - M. 
Dnınsrg; Pu ıııkaro iı;in Oıı· 

martesi gii nii M. lıiihriıııiin 
Belgrattan avdetinde milli 
merasim yapılmaRıııı Nazır· 
lar meclisine tek lif" edecek-
tir. Puankare,niıı iilüınii 

biiyiik bir heyecan tevlit et
mi~tir. Taziyot.lorin arka~ı 

gelmemektedi r. 
Par is, l. .A. A ] - ~ı. Do

m er~ basa halı diğer idik ıi-

Vakıa, bazı korsanlar 
müdafaa ve mukabeleye 
başlamı~lardı. Fakat birt;n
~ıınnn silahları yaıılarıntla 

de~ildi, ambarda idi. Bn da 
korNanlar kin hir :1.arardı. .. 

Ka.rakorsun arkada~ 'arıııa: 
- Hayret... Eliııize ge· 

ı;eni gebertin !. 
I>iye hagırtlı. 

Jı~ llıoblador, bat-1it hir kor

san değildi, bir Niirii korsaıı 

ic;inde t'arkedile(·ek lıir 

me,·kii ve kabiliyeti '\'ar(lı, 

Bunun it;in o da vaziyeti 
kavramakta gec; kalmadı. 
Arkatıını bit· direge verıui~ 
ve iki oliııde birer tabau .. a 
varılı. Ka.rakors:uı 'ı da •rfö· .. 
mii~tii, ilk fırı~alta 'ı• ilk 
kur~unları Karakorı;atı'a 

kullanmak i <;iıı bekliyordu. 
Karakor1:1an 1 hu adamm 

ilımal edilmiyeı•ok lıir dii .~ 

ınarı olduğunu kahnl otti· 
ginden tedbirli davranıyor, 

Vur 
Abalıya 

Bu Ro· 

tııı tiyosi 

az voril· 
mi~ Ya
kılacak 

ki;mii r 

mi kta n 
i lı tiyat'a 
kaf"i donilmiı:ı,. 

h ··r 
sat da ınaılen kiiıll11 

istilıtaki ve orınanl• 
hafazası imi~ ... 

Fena iş değil.. Ş\ 
;r.ol lıirer aoba aıro• •r 

··rı• farla maclerı k<inıll 

depo etmeli. Kış F 
gnkla.r haştım1; nli ita 
kiirek, kiirek nıaaeıı 
rii n ii yı rrmalı. ]{ı~• 

• M ~ 
hanın karırnıına geçı 

1 ıt 
vaııınıı allıılı ktwif ~ 
. Horu toptarı ~Iı~" • 
ına ıuii .. tori için kfı' 
ınaılon ı, ii ııı ii riiı> ii rıtl& 
~itUtli<loıı almak "' e 
Kat'ı.'"·' en ilıınal (lt 

!'il ili/.. 

Aınıırn barıa tlİ)c 

ki: 
- HoYoforuli! Si' 

halı lıt•zı;.nuıııı ııod!r 
hizdo 80 J i ra sob' fi 
N oroıle toptan ıuad6~ 
rü al~lcak banknot!• 

"' Bu snulo ("O\'HP 

- Paraııı7ı ,·ok hl' • . . ~ ... 
.Allah.. .Mndamkı . tr 
hir taJıtnda 150 Jı 1 
kiiıııiir parası ,·oreC '41i 
rotto d( ğilsiııiz ,·o JI> 

bn eııo ollnn kiiıuiit 

dıığu iı;iıı fazla 1''!~ 4 
c:ıktır; ~ıı lıuldo f ~ 
demektir, 7.ahıııot çe 
uiz tlonıoktir. 

Zalrnıot cokmo~ ı-
, " .. ~alll ı1tlaı1ı1l ı r. Hiııaoıı , 

iı.;to de fakir oldıığtl it , 
rirıo f'İZO 

. Vur abah."a ... _.-1, 
ınet erkfuıilo birlild0 

· ıi aııkarorıiıı (";mazoı;ıı ti 
lıuııı~, dul kadın 1'

6 i 
kendi naıuıııa vo 1'. atı 
namına tnziyotlerir~1 , 
ıni~t.i r. .Z annoıli luif:1ı>~, 
lıiikıinıot l\l. poıt0 o 
millj coııa;1,o ınorıtıiıJl ~ 
<·aktır. li'akat ııcıı 11d 

. ·et • l'naııkaronin vaAı} 

mamıştır. a 

plaıılannı 

rnkmıyordu · 
Kot·saıılar 

bağrışıyorlnr, 

Kara korHall 

yakfı? 

Korsanlar bn 
ruketto haklı i<lifor. 

1 KarnJ,orı;ım atoı-tcıı tı Is, 
pa~ gibi bir taı:aflll 1~ 11aı 
tarafa 1'0~11vor iri~tı •it 

' ,r ' d • .&-
kan içinde bı rnkıf'.'r4, ,....l .A.;,, bir ıaıııaıı i\;ıo 

bııı noticesi KurakO ~ 
lıi rıo t oeolli et ti: ~ 
ların ii<; to biri iHdiiC 
lorıli. 
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ON DAKiKA 
~_ihli hadisesi ı-ıususi Telgraf _Haberlerı 

ırka_B!nasınıT~ŞıamanınHa- M-u·badı·ı Rumlar kıkı Sebeb • N • • ? Parise git mekten 
alibli 16 (iki . T 1 e lmlŞ - - . • •• •... vazgeçti 
iı . . ncı elgraf) - C H F b' J S J A •kt G ff • • V k•ı• • f A 1 b 1 16 (T 1 f) eı~nın hakiki sebebi F . . . . JnHının taş anma e anı en eçen arıcıye e 1 ımız e s· ıtan u' e gra 
talıcuatnaaıe nıu ' b' •r.ka aıabfehnde çalışan bando • Matem müddeti olan üç ay 

• cı ınce ıntibap tezahüratına iştirakidir· kerlerimı·ze ''Yaşa '' Diye Banırdılar bittikten ıonraP&riıe gideceği 
~ bildirilen Romanya kıralı Ka-

·a 

Kıral Karol 

ran z_ı z Parlamentosu kendimizı· Vatanımızda Sanıyoruz :i1•1~~· ;:.:;.·~~1!~s7c;~::;~ 
- ile Belgratta Pgoruşecektır. kO~i İkast had• • - • ~ .. lstaabul 16 (Telgraf) - Yugoslavya Kıralı kerimizı gör6nce hep bir ağızdan •Yaşa • .ii· ~ 

man • f k ... ısesı munasebetile mütev~f~· Alekıandr hazretleriiıin cenaze ye bağrıımıtlardır. Er2ani 
. ev alade İf't• "' ld meraaamınde bulunmak üzere Belgrad'a ha Hariciye Vekilimiz istasyonda beyanatta •ıA ı.. Ş•. - " ımaa çagırı ı ret eden Hariciye Vekilimizin riyasetindeki bulunarak: "Gösterdiğiniz hüsnü kabule Tahvı atı 

al[ll,,. ı, 16 ( R d ) • •• • • • heyetle kahraman askerlerimiz Selanik is-
ci nıüriJ M. Jonöbe ~ yo ; Baıvekil M. Dumerg bugiin iyan rei tasyonunda çok heyecanlı bir suıette karıı · müteıekkiriz, kendimizi vatanımızda sanıyo· 15000 f;ira Kazaııaıı 
ış görüıaıe ı e mme usan meclisi reisi M. Büsaon'Ja mühim lanmıılardır. Selinik Valisi ile askeri ku- ruz " Demiştir. N nmara 

• t.. Ji u go"rü•aıyedpe ıştır. m•. ndan.lar ve binlerce halkı 'stasyona ael- Yunan Hariciye Nazıra M. Maksimoı Ati· (T 
1 

f) 
~ Y Y 1 1 • 'd b ki d' w' • • B 1 d' b - (d- ) latanbul, 16 e gra -retıerinin ölü u~oa avya kırah müteveffa Aleksandr mıı erd!. , . na an e en ıgı ıçın e gra a ugun un Ergani tahvillerinden 50871 

•da.,, olan :leııyle'. çak yüksek bir vatanperver ve deo- Türkıye den gıden mübadil Rumlar as- hareket etmittir. numaralı tabvil 15,000 ve 

iıe görüıülaıü . t~artu nun müessif ölümlerini doğuran c l .A 1 M hl B D • I' 'd 17713 numaralı tahvile de 

~~~:::~::dı,.'n u;~ ıneb'u1an reiılerile çok uzun •üren e a . u ar ey enız l e 3000 lira kazandı. 
• en ıonra pul.. t f - .. • .. Y • t a davet ed·1 . amen onun evkalide olarak İç· D .. • enı uz 
•rı• ... tntoııu~ miı:! t~kar~ür etmi,ur. aruşşefakaya 40 000 Lıralık iki defa 
il P•rll11ıenı d ıncıletrın ayının ilk günü açılacak· e.,. ' • Kanunu 
••ktir. o a müesoif Marsilya suikHtı bidiseıia'i izah Auartıman Teberru Edıyor .Zelzele oldu lstanbul. 16 (Telgraf}- Bu 

S • ~-----~-----• lıtanbul, 16 (Telgraf) - Gözlerinin tedavisi için Pariste Denizli: 16 [Huıuıi) - Bu sene çıkacak olan tuz kanu IYftSet Katı•Jı•n ı bulunmakta olan doktor Celal Muhtar bey, 40,000 lira kıy- gün birisi onu 15 geçe, diğe- nunda, ihracat zeytincilerine 
Jenıı•nde metindeki aparhmanını Darüıiefakaya teberru edeceğini ride on dakika sonra olmak muafiyetler verilmektedir. Ba· cürüm orta.W.ı buradaki alikadarlara bildirnıiıtir. üzre tiddetlice bir hareke· lık ve zeytin ihracatı yapan-

'Ponya . 5 tiarz olmuş, balkı telaş ve he- lar, tuz resmini geri alacak-
R'\llba k • ı • k • • yecana düıll rmüştür. lardır. 

ti M. Şi Tethisd leriıı tahrikatını atı ın parma iZi Maddi ve manevi hasarat ••••• 

Otida· t enYir edecek mi; ve mu y~k!!'~· Besinci sınıf 
!:_~~: Menıun 16 (A.AJ _ Kıraı Tayyare ile Parise Gönderildi Fahrettin Valilikler 

Ye/\ Aleksandrın katilinin şeriki lat•nbu.I, 16 ( Telgrd ) - Yugoılavya Kıra.lın,.a ıuikaıt H ( T f ) 
.k • .. k t 1 M k d k v d k Pa a z lstanbul, 16 elgra •,ulbu cilrmll olan Sylveıtre Malny yapan a ı a e oaya omitacılarından li mır ın parma C • 
1b6ıne1.. tevkif edilmi•tir M I" ld • izi Belgrattan tayyare ile Parise gönderilmiştir . Bu parmak ~ 11 inci yıl Cumhuriyet bayra· 

y • a um o u • . d k ·ı· k . lstanbul 16 ( Telgraf. ) - mında beşinci 11mf valilikl~r ihıe ta. ğu veçhile Malny Avi Gnon• ızı ora a atı ın parma ızile karıaJaştırılacaktır. 
1 

f 
Iran - Afglln hudut . ı h~ı a ın- lağvedilecek ve bet viliyette tdilcniş- dan gelirken Fontainbleau da d h k 1 k t 1 

T •• k• d M • ııA M t a a em 0 ara gı mıı 0 an vali maavinlikleri ihdas edile-Pttu11ıa- evrakının muayeneıi için jan- Ur ıye e 1 I 8 em Fabrittin paşa hazretlerinin cektir. lı da;aıi darmalar tarafındau yakalan- M riyasetindeki heyet Tebrizden _ __ .,....,..., __ 
•lıaı ı... mıı ve tevkif edilmiıtir. An- atem 2ünü Günleri Tahrana hareket •!mittir. Bul ar 
e bulu. cak merkum kaçmaya muvaf- Ankara, 16 ( Telgraf ) - Pariı 16 (AA) Nazırlar M •ı g 
k ve fak .~lmuı ve günlerce orman Yu~oslav Kıralı Aleksandr meclisi kıral Alektandrın ce arsı ya Deg"' il mi imiş?! 
gittig"i dabıhnde serseri bir ıurette Hazretlerinin gömüleceği gün naze merasiminin yapılacağı Cinayetini kinı ya]lllll ~ f 

1 
b 

1 16 
(T 

1 
f) B 

1 d 1 t M 1 'h ı 18 T · · 1 .. ( . • • . • R c • • ' stan u, e gra - u · e Jı.. o •ımış ı . a ny nı ayet or· o an . eşrınıevve günu !a· l8 teırıDıevvel tarıbı ıl~ ay- latanbul, 16 ( Telgraf ) - gar hariciye nazıra M. Bata-
Jay1tt11ı taya çıkarak yakalanmıı ve rın) Türkıyede matem gun6 mon puankaranın tedfın me· Marsilya suikaatının,Yugoslav· Jof, vaki olan beyanatında: 
•dtcelr.. hiçbir mukavemet i6•terme- olarak ilin edilmittir. O gün rasiminin icra edileceği 19 Bulgar anlaşmasını istemiyen .. kıral Aleksandr hazretlerinin 

miıtir. Komiıerliğe geldiği za de ıadyoda, gazinolarda saz teırinievvel tarihinin mi111 ma· koınit~ciler tarafından yaptı· katili Bulgar değildir." Diyor. 
R11ty man d&rt gllndenbui biçbi çalınmıy•cacak, tiyatro ve ıi ıem g6nleri addedilmesine ka- rddığı ıöylenmektedir. L h' .. •, d 
olup •ıı8ıll ~·ki Ankara H· ıey yememi, olduğunu ve yo/ nem•lar kapalı bulunacaktır. rar verilmiıtir. e 1stan a 
• trlıne t . d'I 1 k B 1 Du" zce yolu B' . b't' . ıç Yolda, ta a~ın e l e.n gun u tan mecalsiz bir halde Puan kara ve Bart,u o u • ır za 1 ımız 
lllahıliıı .Ye?ı . memun· bulunduğunu ıöylemittir. Üze- , ld l " C Bolu, 16 (A.A) - Bolu - Varıova 15 (A.A) - Tlirk 

J•Poıı e gıtnıııtır. rinde 700 frank ve b' d cac e eı 1 enaze Düzce yolunun biran evvel bi · ta
9
yare zn_l:-itlerinden pilot . . Yanın 'hd . _. ır e pu- p . . . 

' •ıya1 t 
1
. aı etbgı sula aleti bulunmuıtur. Mil! _ arıs 16 (A.A) - Parııın M • • d tirilmesine çalııılmaktadır. Vali Ferruh beyle refikası ve yiiz· 

01,,alc e :leaıınde ilk de- kuf Pariı .. d •1 k ·~ büyük bulvarlarınd•n ikisine er&SlmlD e intaat itlerini yakından takip başı pilot Zeki bey Grudziad-
•llı ıat v5u ~ bulmaktadır. Yapılacak ~tisc!oanb erıtectbe' tı~. Luoiı Bartu ve Raymon Pu· için amele başında birkaç gün ze gelmiılerdir. Tayyare en-
e j Qrıç yoldat d • ID e lfÇI· k • ' l ' ' ' l • 9.') } k 't' " V'J . 1 • h b b d k 
• 

1
Ponya A ' rge- ı t . . bütü b 'k an ara 111m erının verı mesı ..... nıeın e ı ııı resını g~ çirecektir. ı iyetın atı sı- da t ve om ar ıman m~ -ır uı:nuaıı müaıes· er çe eaının n ta rı ihnı 1· · ı. 1 d' 1. · b. . . b 1 t h · d'I ı · · · t t k · · 

• t ·ı t • d •. çın ue e ıye mec ısıne ır heyetleri bulnıımaktadir lindırı u yo a a sıs e ı e tep erını zıyare e me ıçın l'İ :::-;---__ amamı e envır e ecegı zan- teklif yapılmııtır. cektir. üç gün kalacaklardır . 
.... 

8 eslıaın l> l nolunmaktadır. Belgrat 16 (A.A) - Kıral ra · orsası JH a .., 
rıı 16 ( A. A ) Fevkalade toplantı Aleksandrnı cenaze meraıı · 

1b bor · - Don ... • • . . A 

0 le ••ııııda temayüller CeneTre, 16 ( A.A ) - mında 22 memleketin reımı 
dtiiİ:~r llltQllluniyete ta· Macar pasaportu Cbaco meselesini tetkik et- beyetl~ri bulunmaktadır. Fran· 

ııı tidd' 8u hal kapaaııa alan k mekte olan istişarı komite ıa reiıicumhuru Lebrundan 
l.i et pe d • · vo nıu~ ·ıı ti · t' ı· · · 20 b k B 1 1 ·ı· tıede · Y • etmııtır. · ' mı e er cemıye ı mec ısını aş a e gratta agı ız pren-
~•klc, .. ~:r~ ~dilecek ta~i · Budapeıte 16 ( AA ) _ Teıriniaani tarihinde fevkali· lerinden prens Jorj Bulgar 

11heltiıı a~arabızlık ıle Havas ajansının Lozandan al- de toplanmıya davet edilmiı· prenslerinden prens Kiril Ro· 
•••da f yenı eyanatı r 1 . d 
iı ena bir t · b auı olduğu bir habere naza- ır. manya pren~ erın en prenı 

Ve · eaır asıl N'k 1 Ç k k b kil' •de P•Y•sı taıfiyeden ran Manilya ıuikastı faillerin· ı o a e oıloya ya aıve ı 
lıoy:~:;ek temettü temi- den iki kitinin doğrudan doğ p • • vekil Hariciye ve milli muda· 

Uftur. ruya Budapeıteden gelmit ol- arıs Aıansı faa' nazirları ~ranıız harbiye, 

İ d~kları babeıi ortaya çıkarıl Tekzip ediyor h.ava ve bah~rıye, Bulgar bar-
ilci ~alık Hane mııtır. Macar zabıtaıı bu me- Labran 16 (A.A) _ Parı cıye ve harbı~~ nazırları, Yu-

r llc:ı beyi ı d · ı ı · k · 1 . . . . nanıstan barıcıye nazırı ve ıı ııyede •r sokağında 1~ e e 1~ m erı ortaya çı an a1an11, ngılız menabunden ıı· _ . . . , • • • 
r. ıau S•loaau karı d kımselerın kiffeainin iıimleri· zan ve Iran bOkümetinin Bas- Turkıye barıcıye vekılı ve dı-lllır•lı \J k ııın a . b' k B 1 d ıı , b,v ç atlı, elekti· nın kontrol edilmiı olduğunu r• körfezıade bilhassa Buıır yer ırço zevat e ifa • 
tı&~ ı 1ı •• ~ ig~ıı ve au teıkili- ve fakat bu iıimleti taşıyan ve Lingah da ussibabriler vü· gelecektir. Cnaze meraaimine 
i~~ 'L Çok k çıll ve dııı Y•ğh bo kimıelerden biç birisinin Bu- cüda getirecıeğine dair olan bundan baıka Romanya Çe
•cJ 4' •lıktır, u •nıılı bir hane d~~eıtede , ikamet etmediği haberleri tekzip etmektedir. koslovakya Tiirkiye Fransa 
·il1 lılip olanı gıbı Macar hududunu geçmek Bu Ajanı diyorki bu itlerin Iogiltere ve Yanani•tan do· 

lcıralcoı i~;.111 1~ilzelyaJı. ıçın Macar pHaportu almamıı yapılmaıı için Japon kumpan · nınma ordu ve bava kuvvet-
111~&1ı haııe;:a ::e 1154 bulunduğunu tespit eylediği yaları ile müzakerata giriımiı Jerini temıil eden huıuıi be-

1111ldır. racaat· anlaıılmııtır. deyildir. yeller de iıtirak edecektir. 

Telefon: 351 J T~I fon: 3511 

Tayyare Sineması 
BUGÜN 

Senenin en yüksek eserlerioden biri olan 

Ben Fahişe miyim? 
Tamamen Fransızca sözlü his ve heyecan filmi 

lLAVETEN: 
~.,oX Dünya havadisleri filmi 
Miki ~lav:s (karikatü r komik) 
OAS'fİLİAN Ga1·den (Dans ve ınuzik) 

Seanı saatları: Her gün 15 - 17 - 19 • 21,15 Cuma 
günleri 13 te ilive seansı Perıembe günü 13 ve 15 
te mektepliler seansı. P.701 . 701 . . . 
Geceleri Reşadiyeye kadar Otobiiı temın edılmııtır 

Gelecek haftaya " Ankara 11ürkiyenin 
kalbidir ,, büyük inkılap filmi -· 
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HIR POS 
5 Por Velia • az retle Ba 

•' • '• ..- Kı 

Yarın iz i V r nda Nümu- • • • · • Pa a ırıns •r, 
ne Muaye es· yapılacaktır. ~~n akşam saat 17 -~~ .• ~~_!!,rimizden ayrıldı ar Hazır~! .. ı~:~.~ 

. Geç~n hafta ~ire-l~kende· müfettiş Fethi beylerle o~ mu- "Bu gidişle 1o- 15 sene içinde bütün y n lzmir beynelmilel p~ ~da 
11ye yolıle Portsaıde ılk scfe oyeae memurundan murek- hazarlıkla11na ikinci teŞ1111 ıckt? 
riui ya~an lzmir vap.~ru yar~n keptir. Ya.un~i mu~yene tec- yerleri bir mamure olacaktır,, dedile nın ilk günlerinde başlıı0 &pis 
saba.b lımanımua donecektır. rübe mahıyetındedır. Heyet Şehrimizde bulunan büyük Veliaht Güstav Adolf Hz. sinde gördükleri intizam ve ve panayır komitesi. f•:oııkıoı 
Denız Yolları l!letme lda~e- azaları ve muayene memur misafirimiz Isveç Veliahtı Gü!· saat ı 6 30 da Gazi konağında yüksek terbiye ile spor h re- geçecektir. 935 lzmır P zak} 
sinin lıkenderı>·e seferıne ları vapurda yapılacak mua- tıv Adolf HazretlerHe Prco- Vaıi Kazım Paşa ile belediye ketleri Jaberatuarlar ve günlerinde lzmir limanııı• ef 
Portaai.di d~ ilave etme.si, yene hakkındaki müşahed~le- sesler Hazerah dün &aat J 7 ~e reisi Behçet Salıh beyi kabul tedris ~istemidir. ynh vapurları uğraaı•• 1l~;e 
gerek ıthalat ve g~rekse_ıh- rioi ay11 BY.rt yaz~ra: -~~m· huıuıi trenle Konya - Ada buyurmuşlardır . Veliaht baz· Bunları bizzat kendi filimleri· Turist acentelerle mub•b' tirü 
racal tüc~a~nı fevkal~de mum· rükler umum . mudurlugune na yolu ile Halebe hareket rctlerioe vali paşa tarafından ne çekmişlerdir. girişilecektir. t uyu 
nu~ etmııtır. Port~aıt . Sefer- gönderece~lerdır. . _ ettiler. şehrin büyük ve yeni mebani Iımir müzesini~ t rihi kı~- Daha şi~diden So,ytjı)Io 
lerıı!e dev~ı:n ıure~ıle _ ıbra.cat lskenderıye ve Pıre yol~~ Veliaht Hazretlerinin hare- ve parklarını gösteren bir al· meti haiz ve zengın kolleksı- ya hiikiimeh resmen IırJJ' Gti 
emtıamız. ıçın yenı ~uşter~ler lan vapurda muayene edıh~· ket ·edeceklerini haber alın bilm ile Veliaht ve Prenses yonlarını hayranlıkla seyre~- narına iıtiraka karar ,er

11
t
9
Y

6 
bulmak ımkan dahılıne gıre· ken gümrük muhafaza teşkı- halk saat 16 dan itibaren is· Hazaratının Bergamada ve mişler ve orada müteaddıt Türkofis 935 panayır Jah e 
cektir. . . latıda ~apuru muayene ede· tasyona toplan~ağ• başladı- lzmirde mekteplerde çekilen fotograf ve filimler almıılar- ha şimdiden alakalar : ,k~ı 

• lskenderıye ıeferlerı Port- ceklerdır. Tam ıaat l 7 ye çeyrek kala fotoğrdilerinin birer albümü dır. . her ihraç ınahsuluoıll • e Yaı 
ıaıde uzatı'dıktan sonra yol Veliaht Hazretleri Gazi kona- takdim edilmiştir. Veliaht MilJi kütüphaneyi bılhassa ayrı ayrı broşürler ~ Qo 
culara bazı gümrfik kolaylık· Bu muayeneden sov~a I~- ğındaıı otomobillere binmiş ve hazretleri bundan çok mem- takdir buyurmuşlardır. 1 ncir y rak tevzi edecektir. / ıbinı 
lan gösterilmesi takarrür et- mir yolcuları vapura bınec~ ' v .. 11• K.. p a Hazretlerini nun kalmı•lardır. hanlarında ve tütün depola· ___ ___. ek 

• • 11 1 b 1 r a gır- 8 ftZlm aş T o ee ee ~ mııtır. ı vapur stan u ı?1an~n l de beraberlerine alarak istas- Mimari ince sao' at eserlerı rındaki imalatı ve amelenın UZU ıtay1 
. lskenderiye Por~sait s~f?. diği znma~ ~iç bır tur ü mu· yoaa doğru yol almıştır. Pren· yaşatan Selçukilerin Isa bey temiz ve muntazam oluşunu Ha 

rıle gelen kırk, ellı yolcu ıçın ayencye tabı tutul~ıyacaktır. ıes Luiz Hazretleri Hüınü Rı- cal!lİİoe mahsus bir albüm de pek beğenmişlerdir. F• l , t 
lzmirden latanbula gitmek lzmir y.okuları da Pare ve b za Peıa Haırctlerile Prenses ;ıyrıca takdim olunmuştur. Ogüst dağından bilbassa at 8 1 ~y ~. 
ll~e re vapura binen beş,. altı kenderıye yolcuları da lıta~- lngrit Hazretleri de Belediye Geldikleri günden beri en şehrin her cepheıind ~ yürü- Y •• 1• ()h kı 
yuz yolcunun Iata~b~l hma· bul yolc ları da lsta~b.ul lı- Reisi Behçet Salih Beyle oto- küçük noktalara varıncaya yen büyük inşaatı ve refa~~ U S l Y .~' ... 
nında muayeneye tabı tu' uln· manınd muayeneye tabı tu mobille re binerek Gazi kona- le adar gösterilen alaka, dik· gidişi gösteren bareketlerını 24 Eylül tarihli AICJ' r i. 
rak. ıaatlc.rce vakit. kay~et- tulmadan vapurdan çıkacak- ğından ayrılmışlardır. kat ve büyük intizamın çok takdirle karşılamışlardı~· . Bu viz kararnam~sinin -r;,tltıed 
mesı, Denız lşletme ıdaresınce lnrdır. Bu otomobiUeri Veliaht umimi eserlerine hayran kal- gidişle 10 • 15 sene ıçınde ve Alm oya pıyasalarıl1 , 

1 
mahzurlu ıörülmüştür. Bu şeklin mutlak bazı fay- Hazretle~inia maiyetlerinin o- dıklarınt ve hmirin bu yük· bütün yangın yerlerinin bü ğurduğu müşküller ya\l''e'hse 

Bu itibarladır ki deniz işlet- daları vardır. [._lzmirden giden tomohilleri takip etmiştir. sek de~orunu asla unutmıya- yük bir mamure olacağını vaş ortadan kalkmaklB ~1Aen 
me idareıile gümrükler umum yolcular ne lzmirde, ne Islan· Veliaht Hazretleri Basma - caldarını Veliaht hazretleriyle beyan buyurmuşlar ve lzmir ziyet normale doğru gtb5nıu 
müdiirlüğü arasında yapılan bir bulda muayeneye tibi tutul- harıe istaıyonu önünde Emni Pıensesler hazeratı Gazi ko- içirı şimdiye kadar gördükleri tedir. Son günlerde Hsıı1/de 
anlaıma üzerine yolcular ka- mıyacaltları için kolaylık gö• yet müdürü Feyzi bey tara nağındaki kabulde tekrar eserlerin ve resimlerin lzaıirio tan gerek lzmir ve g r r 
miltn lımir limanında muaye- receklerdir. fından karşılanmışlardır. Oto tekrar söylemişlerdir. hudutsuz olan bugünkü le a Istanbul ihracat tücC~r llçk 
neden geçirilecektir. Yarın sa Hu muamelede kolaylık ol- mobilin iıtaayo 3a muvasalatını Veliaht Hz. belediye reisi fetioi ve yüksek bedayiini ve kuvvetli siparişler vak• 0 11 

13 
bah lzmir vapuru lzmir lima· makin beraber, lstanbuldan gören binlerce halk tarafın Behçet Salih beye de lzmir limanıo büyük ve işl~k har~ tur. . e 
nına geldiği zaman lskende· gelen yolcuları~ vapurda mu• dan sürekli bi~ alkış tufan! şehrinin gösterdiği yüksek kellerini hiç bir resmın tasvır Almanyad~n dö.vt'L rı 

8 
riye yolcuları vapur gid cek ayene edilmeyıp salonda mu kopmuı ve Velutht H•zrctlerı alakadan memnun olduklarını edemediğini ve bun\arı bu mesi müşkülatı üz.erıne llab 
bir heyet tarafından muaye- ayenesi icap etmektedir. ~u fapkalarile balkı ıelamlamış: söyliyerek lımirlilerin mes'ut kere görmekle . ve günle~le borsasında .s~hşıar bıır' ili~ 
neye tabi tutulacaktır: suretle kol yhk da.ha barız l~rdır. Bunda~ ıonra jları leş. yaşamdan temenniyı\tında bu- seyretmekle bahhyar kaldıgı· kaybeder gıbı olmuştu· bi 

Heyet itbılit müdürü Fahri bir şekil alacaktır. rıf eden vb~ha~t dlHazrektle~ı lunmuşludır Dl ve unutulmaz hatırala .. J iki gündenberi üzü"'r' Ye 
' muntazam ır J•n arma ıl • · . .. . 

t f d ).. 1 Bütün Ege mıntakasının ayrılacağını vah paşaya soy- şası hararetlenmış \Te t .._ 
ası ara ın an se am anmış-

1 
d. l .k. k k d ük5 .ar 

lardır. yüksek eserlerini ğösteren lemiş ~r ır. . . l 0 ı .. • _ uruş. a ar Y ~,b ~n Hilaliahmer N••fusa Büyük misafirlerimiz tara· 50 parçad .n ibaret büyük Vehaht haıretlerı Gazı ko: tır. Uzum_ pıyas s~~ıo 8~~ıı~ni 
d d·ı ı fından mnfrez~ teftiş edilmiş asarıatika albümünü tamamla- nağında kahu! esnasın~a ~~lı yade yukselecegı .ııl~ ıdıy 

Haf tası y e ı en e~-. •• t•nicit•rin ı..,b;, erlerinin r•n zengin h• :tir•'•• v .H.bı p•ş• ı. .. ,.u.,,.. ke•d•••rın~ "'.ak.am••· ~.,.r •• ~an ç•diı ~i~ 
Hililiahmer c~miyeti Mer- Af kanunun tayin ettıgı ayrı ayrı ellerini ııkbktan ve Pıensesler hazeı atını çok ve Prensesler hazer.atı~ı~ bu bır ıfdde ıle temıo e 'dıg-

kez heyeti bugün saat 12 de müddet içinde lzmir merkez ıonra takdim edılen zengin mütehassis etmiştir. yük kıt'ada fotoğrafıleıı~ı , be· tedir. dar 
mnhim bir içtima akted~rek kazasına bağlı köylerde 7856 buketlerle trene binerek sa- Gazi 1rnoağında keud ı lerine lediye reisı Behcet Salıh be- __ ___./ ba ... 
(Hillliabmer Haftası) hazır · gizli doğ?m v~. e~le~me n~· hanlıkta ayakta bertaraftan şehrin en. n~fis mahs.ulü olan ye kendilerile Pıen.sesler b~ uhasebei Onu 
hklarile meıgul olacaktır. Bu fusa tescıl ettmlmışhr. Şehır kendilerini ıelimlıyen halin üzüm ve ıncırler takdım olun- zeratın•n ayrı ayrı bırer fotog- • t~p 
içtimaa şehrimizin Türk ve hudutl rı içindeki gizli do şapkalarile beşuş çehrelerile muıtur. Veliaht ve Prensesler rafilerini imzalı olarak lütfet- USUS ye tın:ı 
ecnebi yüksek tabakasına ğum ve evlenmeler bu yekü- veda selimı bırakarak çok bazeratını en çok cezbeden aıişlerdir. • tabı 
mensup hanımlar da iştirak nun haricinde kalmaktadır. neı'eli bir surette ayrılmış Gazi ilkmektebi ve Kız lise- Emniyet müdürü Feyzi beye ah k t r:ı k 
edecektir. lardır. kendi armalarını taşıyan i.m- Mubasebei Hususiye 1' i 

( Hililiahmer Haftasının ) iş bankası zalı bir fotoğrafilerini ve yıne timal tahkikatı 1Vlülki1e 21lr 

lımirin her yerinde çok .canlı Hanılnll'u-a üziinı Maarı· f Vel\"' ı· ıı·. Geldi armalarıuı ~aşı~ak~a .b~~~nan fcttişliğince ikmal edil~,~~~ 
bir şekilde yaşatılma11, mek- <.:- altından zanf bır .kıb~ıtlıgı be Suiistimale it fezleke çı 

b gönderecek d' k ti b hatıra t r r ... teplerde çocuklara HiHllia ıye v~ ıyme ı ır 
1 

b .. 
1 

d ·ıaye " 
mer cemiyetinin manası, ehem· iş bankası baş müfettiıi Sa· V k ..... S b h M ' olarak lütfetmişlerdiır. aoıp uguko e.r e d~ıl e~I ~aş 

. b . . rv• d .. k' Tk e il Bey Bu a a a- WJ'V'~ kamma ta dım e 1 eC "eke 
miyeti, gördüğü ve görmekte mb.' heyın reıhs •.gı? e uçl ~şı ı ·v·v~'""K'' S K Bu suiistimal baclİSe ,den 
olduğu hizmetler~ hakkında ır eyet ıe rımıze ge m•ş ve nı·saya Gı·der~k Mektep- • • • .. -k u,ıs'·1d 

1... ·ı . . . b Aydına geçmitlir Çok mev- ._ bazı kuçu mem J'lf° en 
ma umat verı mesı ıçın teşe · v · .. M.erke;r, Jıpyet i toplan ı Yor !akalı olduğu zanne0 ' lln 
büsata giriıiıecektir. suk olarak aıdıgımız malumat• ler· T ft• Edecek . . . . a . ıı 

H b h ıd v - göre bu heyet üzüm ve incir l e iŞ Son kongrede yenıden ka- tedır. _,,, a 
a er a ıgımıza gor.e · t' · t tk•k t kt d' ... . - bul edilen nizamname muci - - ----- ~r g 

(Ankara Türkiyenin Kalbı) vazıxe ını •v~ 1 _eme e ır. Cuma sabahı Aydına - kil bey saat I9Ja lzmıre don- . _ .. b "1 ad 
. Soylendıgıne gore iş ban· . 1 ora l . l · bmce Karşıyaka spor kulubu e a eJ a 

filimi Hilihahmer hıftaııodn k H b b . H dan da Deoızliye giden Maa· müşler ve zmır pa asa mısa-
25 

k. Tk b' k h . di.i 
aöıterilecektir. Bu filim bası· basgıoıpnı' aıamsınudrg şu_uz··esıveaı?1n" rif Vekilimiz Zeynel Abidin fir olmu~tfuVr. k ı· . b sabah ~şıt'ı B ırb metr ~z k~~el'tkı Defterdar Kenan bef ılrtı 
• .•. b ur y R um - b dü k h . . Maarı e ı ımız u seçmış ı. u eye uç ışı 1 • • k. b M ı·ı1e ..... labnın ynzde kırkı Hılalıa . .. · b.. 1 1 ey n a şam şe rımıze av- - b' . . . şebrımızde ı azı a ''· 1 "Qa 

• • k d'l . . cır uzerınc azı muame e er det et . ·r V k·ı b A d s at dokuzda hususı ır va- ıdare heyetı seçmışse de bun- .
1 

b 
1 

. . f . tıı:s•f 
10 mer cemıyetıne ter e ı mıştır. yapmıştır. Seyahtıtio üzüm ve ve D ~ııl~ ır. ket ı l ~Y. yf '.n g .. oola Manisaya geçecektir. lardan umumi katip avuk t sı şu e erını te taş e 

... • .. . . . • 1• k d enız ı me ep erını te tış . . b M · d o 

Merkez ıocırv mii~.ay a~ı ışıle a a a ar etmiş; bu iki vilayet 'mektep· Zey~e) Abıdınk eyb•J banısa.lka Süreyya bey işleıinin çoklu- l~ıı ·iiıııeıı ladı 
oldugu soylenıyor ' M nısa ortaaıe te 1 e azı ı v d h tt a~ 

------· -- lerirıin noksanlarile alakadar m:ktepleri ziyaret ve teftiş gun an_ .. eye en ayrılmıştn. Belediye enümeoi d &• eri 
Ban kas1 nınrakıp]arı Ş ( olmuştur. Vekil bey Aydın d klerdir. Kulu bun merkez heyeti leden sonra içtima e •tır 
Cumhuriyet Merkez b nkası . aşa suyu dön~tü Kızılçuluda trenden e eT:ftiş saat bire kadar de· toplanarak üç kişilik heyeti şehir işleri hakkındn bl11 kny 

lzmir cuhesinin muamelatını Satışı Himayeietfal cemiye- enmış; Bucaya geçerek Buca edec .. k· ortamektepte öğ- tekrar seçecektir. 
1 

e . t' ı,"' 
., k b. . vam " ' k . S rar ar v rmlş ır. " tetkik için şehrimize gelen tine terkedilen "Şaşal., ıuları ortame te ını teftiş etmiştir. le yemeği yenilece tır. aat I, .. I I . ları 

S · M bl' b · · · Ak d t V k·ı b k M · le \Uaın llltı«ac e Pr,ı ·ılı murakıp aıt ve u ıs ey- ıçın cemıyet n ara • sa ıı . e ı ey me tepte mu iki buçukta aoıs~ya . ge ~ h" . . . )falı k (HllCYe vert l fl_ek 
J dün Ankaraya dönmüşler- merkezleri tesiı etmi~tir. Ya· alhmler ~·e mektep müdürü ta. 8 dırma ekispresı Vekıl beyı Şe ır hududu dahılınde . v ., . ıcıe ..-k 
d~r Hüseyin Avni ve Nurittin kında lzmirden kapalı şişelet rafından "arşılanmış vıe doğru al~~ak Balıkesirc götürecektir. dünden itibaren belediyece Bır çocugu kırl~t~~ ıe~ ··· 
ır. ler bir müddet daha şeb· içinde mühim mıktarda Şaıal müdüriye~ o_daıına gidilmiştir. Vekil bey yarın .g~ce B~lıkesir Ruam mücadelesine b şl n- ~u. y ~~ya ve Nurı ısı~g/ 

bey 1 k t tk.kl · · .. d ·ı kt' Orada mudur ve muallimletin ilim mektebını teftış ede- mııtır. ıkı kı~ı mevkufen . t . • de ka ara e ı erını suyu gon erı ece ır. mua hk . k d'lıJJn 
rımıı , ki d. verdikleri izahatı dinli yen Ve- ccktir m a eme ıne sev e ı derialtttbrece er ır. 
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Mektup 
--~~~~-======• 

• Kardeşim Faik Şem•ettin Beye-
Pek münasebeti yok amma. 

sana ufak bir hadisecikten 
bahsedecejtim. Her sabah 
küçük el çantaRile bize 
mektup getiren poslacı bı\Da 
aşık oldu. 

Babacığını, 
d Kızın blıgiin old 
P ar, belki o~u ka-

b dak"k de hayatının hiç 
t ı asında · 

lYnıetı. senın çok 
~-~ . ~ nıevondiyetine ilı-
p-1',Yaç lnseetnıenıiş . 
,~tadar aramamı ' senı bu 

ş ...ıı.kt ~tır. Bu gece 
şl'~. ep yatakhanesinin b" 
f .,.-pıshane k ' ır 
• ..il- alyorı u kad 
v-•cı nıuh"t• d ar 

p .. kları ı ın e, pen~ereden 
111• t° b" .Reyreclerek sabahı 
•" ıre ı1Jım S b 
bAJdirn ~ a alıı •etire-

• • .. değıl, sabahı d"b' 
rQnnıi , ı ı 

._ J en karanlık b' 
1t••Yndan k ır 

y ~ll e k . çe ·er gibi adeta 
ıv. t;e tını. 
~Günün "Jk 

e _ıa e f J ı ışıklarile bah-
111" ır adını B 

Çenin 1• • .. u satırları 
11r koı:ıes· ... 

aız bi , ınue, yaıl· 
--~ Yazı r ağacın kiitiiğün-
b'T" Yorum 

yok · 
.ı,inı ;alnızını baba .. Mek· 
•ır ıtık e arkada~larını beni 

'YıırJa S b . . ltayını: r. e ebını aıı-

lfan· 
tavı ~u Haeanın ınkada

. Yare nı ·· ı" . ,. u azımi Cemil 
kı;ar Ya ... Onu fena hal-

ım .. 
ı' .. 0 ' gucendirdim ba-

IOJ \ns çok kaha, çok soğuk 
1' an... Ban h" ·· · edig· a ıç umıt 

•ır ~nı, beklemediğim 
t~ " ŞahRi hak !arından 

il ~- vo aylarca dbvam 
lülll~ çalışmadan sonra 

6 e yaptığı yeri bir 
YJktı u 

fe . ı'-'rkekler neka· 
n" o)uvor b b B" 

Çkı~ k " ' a a... ır 
~a ' . arşısındaki insa-
er:ınııyetine inanarak 

ğe sokulu"·or On 
llanıi . " . • 
'b 

mıyet bekliyor a R • • 
lı e;ke~ni~iyet bekledi· 

sıze derhal kal-
açıyor . . 

Yer .. '\ e orada ınce 
R Rostererek : 
orası k 

endi O anayor, lıanı-
" ra li lniz, ıunı tedavi eder 

8 ., iyor ı. 
O" • ' 0 en· · ç ~ dıy6 ıın evıme misa-

Zavallı çocuk, her giin 
deği~ik. İmzalarla bana ~e
tirdigı mektuplardan şüphe 
lenmiş olacak ki, beni daima 
şüphe ile siiziiyor ve: 

- Yeni bir beyefendiden 
size mektup getirdim. 

diyor. Evvelki gün senin 
mektnbunn "etirdiği ?.aman 
postacı yine biiyle bir latife 
yapmak istedi T"e: 

- Bu mektubun sahihini 
t~lımin edemiyeceksiniz; de
dı. Çünkü bn yazıyı ilk defa 
gfüüyorum .. 

- Ne demek istiyorsonoz7 
tlo~im. l >ostacı lleni gii-

cendırmemek i~·in derhal 
sfo:ii deA"işti rıli: 

Hayır, dedi. YAni ... 
~asıl siiyliyeyim. Bu yazıyı 
ılk defa giirüyorum . 

- Siz bana gelen mek
tuplara dikkat ediyorsunuz, 
~u halde ... 

- J>ek tabii... 

- Herkesin mektuplarını 
tecessüsle tetkik etmeni;1, 
doğru mu? 

- Ben lıerkeain mektup· 
larına ehemmiyet vermiyo· 
rnm ki.. 

- Ya! .. 

- Y.aJnız ızın mektup-
larınıza bakıyorum. 

- Neden böyle.. Eğer is
tersen im mektubu aen ac 

> ve oku ... 

- Nasıl olur, bu... Ben 
haddimi bilirim. 

E&ki Alman İmparatoru Ka;:er Villıe1m; ~\ilesi efraJiyle birlikte ])<\rn 
oturur. Resmimiz; Kayzeri, kıuısını, eski Voliahdı ve şatoyn giisteriyor. 

Nümune Köyü ......... 

R,atosunda 

Yeni Çiflik Köyü; Cumhuriyetin Yarattığı 
En Gü~el Eserlerden Biridir 

lhli~ar Hey'~li Çallşıyor 
Tıre [Hususı 1 - Cnmhn· edecek iyi bir 0iimhuriyot mektebi vnr<lı fakat bahçesi 

ri.retin yarattıgı kUy kanu- meydanı teıis etmek oldu. yoktu; bahçe i geni~letildi 
e ll4irı· gelen insanın be . 

t{lnden nı 
r d bahsetmesi ne 

a feua, değil mi 

"Babacığım, bu silik ve 
çok a;1, güzel postacı çocuk 
(;yle iyi bir er~ek ki tasav· 
vur edemezsin ... Eğer neş'em 
yerinde olsaydı, bu küvük 
postacıya aşık olur, hiç. 
değilse onu bir miiddet için 
sever, olrşar, renksiz çehre
sindeki güzellik için kal
bimde bir yer ayırırdım 

nunun gösterdigi yoldan git- İzmir - Tire şosesi biti~i- nümune fidanlığı te İB edildi 
· mekle kısa bir zamanda çok gindeki k<>J~ iin meydanı iyi bir şekilde etrafı dıvarla 
i~ler başaran bir k<>yden Oumhnriyet meydanı yapı - çevri!di, iizerlerine demir 

•ıtırı hu . 
~ırk' P&ız b • ın hareketini 

lll k, ı~akanıazdım. Ne
endısine ı · · 

hı tızuınu olan 
Verdi n:ı 

Jc..ıb vo 0 dakika 
"' en · · iıı8 1 

ıyı hareket et. 
r g·~nd'~ra nıabau11 bir 

i or um 
,llldi nıu ti . 
lçindey· ak hir yalnız. 
renk . •nı. Kalbim oka· 

sız ve b k" 
llıak . . oş ı, oraya 

ketı . ıstıyenleıi hır~ın 
erımıe 

n Yalan .. . kırıyorum. 
en 110Ylıyevim O • 

Çok • ' e 
n llıu lıo~lanıyorum. 

.. kız n tazaıu Haçları, 
gib: başı_arındaki buk . 

ı 86vınıı· an 1••• l!"'akat, 
clii•ün'~~ra onu lıic~ mi 

Y ~ıye<·en.· " 
rtı1c k "ım. 

ızına ı · . . . 
a b b uı, mı hıç 

Bu zavallı ç<;ouk, po~ta
dan namıma mektup çıkma
dığı gü:ıler meyus giirünü
yor ve adeta benimle iki 
kelime gCiriişm~ğe fıraat bul· 

madığı için teessiif ediyor. 

o zaman ben on un yanına 

gidiyor ve &oruyornm: 

- Bana mektup getirme
din galiba! .. 

- Yok ki, kü9ük hanım .. 
- Yok değil, fakat Ren 

getirmeli istemiyorsan ... 

- Bilakis o kadar istiyo. 

rum ki... Sizin isminizde 

mektup giirdiiğüm zaman 
ı:ıevirı<'imden .. 

bahsedece1?im. nu kiiy Ti- lıp ortasına iiy metre mu- parmaklıklar kondu. Köylü-
re'ye 23 kilometre mcsaf~de rabbaıııda bütün zemin üıe- nün bu fidanlıktan alacağı 
bulunan 65 hane ve 600 e rinde be~ basamak diirt kö- fidanlar bedavadır, her köylü 
yakın nufasu bulunan Yeni şeli şekiltlo bir Abide yapıl ağa<; fiı.1anı i htiyacını bu-
Çiftlik kiiyiidiir. dı, sancak dirogo dikildi, radan temin edecektir. 

Köyiin bir nii· - ~--
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ynları ,.e tulumbaları 80 
santim yükHekliğinde beton 
bileziklerle ~evrilerek ;ıula-

rın kokma sına mani olun
du ve İ\~meğe elviri.,li hir 
hale getirildi. Bir taraftan 
bu işler yapılırken ki;ye 
Belediyeınfa fen memuru 
bey kaymBkam beyin emri 
ile getirilip köyiin imar va
;r,iyeti giizden geçırildi, Pi-
l:lnı. vrojesi alındı •. Bu pro · 
,ie ktiyün imar işlerinde e-
sastı. Köyiin sıhhi vaziye
tini g-C>zönünde tutan bu ça· 
lıı;;kan muhtar, evlore, ahır· 
lara baştan başa badana yap
tırttı, ;ırece yarılarına kadar 
kahvelertle otarmak, oyun ve 
sefahata kapılmak, kiiy için
de müskirat içerek nara at
mak, hıtiralıati umumiyeyi 
bozmak ve buna benzer l'ens 
halleri hir kararla ortadan 
kaldırttı, meydana getirilen 
Oii mhnriyet meydanı etra· 
frndaki binalar istimJAk edi
lerek 90 metre murabbaında 
bir meydan taş dıvarla çev· 
rildi Bu meydanın bir ku
snrn kalmıştır ki, meydana 
na:r.ır bulunan İzmir şösesi
nin ortasında hulnnan bir 
çukurun~ nafi& dairesince 
bazı himmetle meydanla 
miina.sebettar bir şekle çev
rilmesi lazımdır. Bu i~in 

teminini vali paşamızdan 
dileriz. 

Spor sahası: Bu miihim 
i~Jer yapılırken kiiy genç-
lerinin sıhhatli ve faydalı 
Yakıt geçirmeleri i~in bir 
ı:ııwr 1 sahası yapıldı, köy 
gençleri vakıa geçen 14ene· 
denberi fatbol oynamakb. 
idi. Bn sene daha eaaslı 
teşkilat yapılarak cHençler 
birliğiı. tesis edildi. Pek 
yakında birliıtin futbol ta-
kımı komşu kaza takımla
riyle maça. i~tirak edecektir. 
Kiiy gençleri sık sık kiiy 
odasında toplanarak arala· 
rında kararlar vermekte, 
nişan atıra, at koşturma 

müsabakaları tertip ediyor· 
Iar. Kc"iy çocuklarının inkı-
18p yolunda koşmalarını 

gördükçe her Tiirk büyiik 
bir haz doymaktadır. 
iŞARET LEVHAlıARI 

Sevrüseferlerin ıelı\meti için 
köyde otomobil dikkat lev
haları, komşu kciylere gider 
ve ma.rnf yerleri gösterir 
işaret levhaları kamilen di-
kilmiş, kciy sokaklarının, 
meydanlıklarının süı)rüntü 

toplanmaması için çfip ıe· 
sepetleri konmu~tnr. 

.Azmin elinden birşey kur· 
tnlmaz derler, çok doğrudur. 
Son birkaç sene zarfında 
bakımsız, dedikodu kayna· 
~ı, sefahet ocağı denecek 

, hir hale gelmişken, çalışkan 
ellerin, yaratıcı vatandaşla
rın himmetiyle Yeni Çiftlik 
kilrü modern, Kemalist bir 
Tiİrk ki)yii olmaga yol tut
muştur. 

YAPILMASINA KA· 
U AR VERİLEN lŞLER: 

Kiiyün dalıa. pekçok ihti· 
yaçları vardır. Bunlardan 
yapılasına karar verilenler 
asri kabristan, aile parkı, 

Gazi büstii, kiiy odası, iIAn 
Jevlıası, posta kutusu, ağaç 
dikimi vesairedir. Köy hal· 
kı zeki, cuwhoriyetçi, çalıo · a aoığını 0 . 

kalbin' .. emıı bey 
•onra ~ ~undakladık

- Neden seviniyorsunT 
- Bilmem ... 

mune kiiyiil\e çev
rilmesini muvafık 
görtın ka)· maka -
mımız Hafnr beyin 
emriyle 15 hazi
randa yapılan küy 
heyeti ibtiyariyesi 
intihabatı netice
sinde ki>y gençle
rinden Mehmet E
min bey muhtar 
seçildi. .Emin bey 
genç, çalışkan bir 
kö~·lii c;oonğudur. 
Ü<} ay içinde ki>ye 

çok i~ler yaptı. Kaymakam
lığın takdirini kazandı, di 
ğer köy muhtarlarımıza bir 
nümunei imtisal olan bu 

A.vrupa•da bir nümune köyü 
... kandır. İyi bir ba,kan bu-

ı S barız bir ıukut 
dal Lr·. . eniu kızın da d" -
~ ı gıbi 1 

e_. rnıakı modern aşklar 
bl tıyoruX: :eşgul... Çok 

Yak ı, Sernıet hby 
ın zama 1 

rınd •. . n arda ki>şe 
ek ~. ıyı erkek tipi 

ıçın köşeler bekli-
'" 

l şte bu kadar babacığtm ... 
Kızin ean aıkıntıaından kur

tulmak (için biiyle küçük 

işlerle me~gol oluyor. Sev
gili yanaklarından öperim, 
babacığım, 

Kııınıı 

BETÜL 
- DeYam edecek -

muhtarın inkılap volanda 
nasıl çalıştığını, nt"İer yap· 
tığı_nı yazmadan geçemiye· 
?eğı~: K<>yde ilk yapılan 
ış, ynzbinlerce can babaı:ıı
na kendimize mal edebildi
ğimiz cümhuriyeti temıil 

yola nazır yüzüne sanatkar- Ondan sonra Tavuk İs· 
Jarımızdan Riza heyin yaz . tasyonu yapıldı. Bo ietas-
dığı mermer bir levha yona büyiik bir itina g<>ste-
[Cnmhnriyet meydanı 1934] riJerek tavukların yenı ve 
yazısı kondu. Bu meydan
lıkta köy halkına Cuma 
günleri bayrak çokme me · 
rasimiRde o Oumhuriyetin 
tam manası ne demek oldu · 
gn anlatılmaktadır. Köyün 

gezinti malıalleri iyi bir 
şekilde seçilerek köy çoonk
larının amoli, nazari tavuk· 
çoluk <iJtrenmeleri için ınek· 
teple de ıniinasebot tesis e
dildi. Köyiin iç.me sn ku-

lunca olanc~ sa'yini sarfedi· 
vor. Takdirlere şayandır. 
Kövün en mühim derdi mn
aııfmsizliktir. Köyün mual · 
limi askerdir. Muktedir bir 
muallim gönclerilmeeini Ma
arif idaresinden dileriz. Vali 
paşanın ve kaymakamımı· 
zın takdirini kazanan ( Yeni 
Çiftlik ) halkını ve mnhbiz
tan Mehmet Emin beyi 
de takdir ve tebrik ederiz. 
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Memleket ostası l_s_IN_E_M_A_ ... IL_A_N_L_A_R~I~ 1 
•• 

intihabatı Kırkağac Haberleri Bugiin:l 7 birhıci Teşrin çarsanıbadan itib~ 
Karşıyaka Lüks sinem• ~; 

ve Tiyatrosunun 

& 

Her tarafta fırkamızın gale Mektep Ve Su işleri Halledil-
•• 

mek Uzeredir besiyle bitiyor 
Bergama: [Hususi] - Ya vaffakıyetler temenni ederiz Kırkağaç, (Hususi) - Ka· dinin bu işi biran ev ıel bal · 

F evkalade haftası 
San'at kudreti ve misilsiz filimleriyle bütün cib,., Tr 

kendilerini tanıtmış beyaz perdenin iki ışıldak yıJdd' bi 

pılan tasnif neticesinde, Ber· Kırkağaç, (Hususi] - Be- za merkezinde. üç ilkmektep !etmeleri çok faydalıdır. GÜSTAV FRÖFIH • LLAN HA YT ~üı 

gama belediye azilıklar1na lediye seçimi bitti ve fırkamız vardır. Bu mekteplere devam Su Mes' el esi Hallediecek 
fırkamız namzetl~rinin seçil- namzetleri kazandı. 10 Teşri· eden yavruların adedi 500 ü Senelerdenberi susuz bu
dikleri memnuniyetle görül- nievvelde başlayan ve ayni geçmektedir. Bunlardan Türk lunan kazamızın bundan evci 
müştür. Asıl azaların isimle- günde ikmal edilen seçim itin- Birliği llkmektebi tam teşki · Vekalete gönderdiği rapor 
rını yazıyorum: de medeni haklarını kullanan litlıdır. Fakat busene muallim gayri fenni görüldüğüuden bu 

tarafından t emsil : edilen nal 

Kim Oldueuuu Bilmelı 1 
ola 

istiyorum 
Sözlü ve şarkılı 

ifıaı 
linc 

Nafiz bey [Sabık belediye kadm ve erkeğin belediye da- kadrosu bu mektepte noksan- kerre vilayete iade edılmesi 
reisi], Ismail, Fehmi, Hasan, iresine gelmeleri ve reylerini dır. Buna sebep te Başmual- üzerine vilayetçe bu iıe mü
Abbıı.s, Şevket, hafız Hüse- atmaları çok sevinçli ve ali- lim Naki beyin Saliblin:n Ke hendis S1tlim bey memur 
yin, Hayrettin, Ali Ulvi, Sa- kah olmuştur. Seçım · hakkını mer köyüne tayin edilmesi, edilmiıtir. Salim bey geçen 

Zengin ilaveıniz: Mikinin l~nmba·'1 A..._. 1 
_........ 1117. 

Seans ıaatları: Cuma ve Pazar 15 17 19 21 

mi, Sırn, Rüştü, Ahmet Ham- haiz vatandaşların hemert he- muallimlerden Hasibe hanımın haft~ kazamıza gelerek suyun İiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ta 
dl, Kemal, Kamil, Kaçar Hü- men hepside seçime iıtirak Turgutluya, Münir beyin H · bulunduğu Bakırköy civarın- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ıeyin, Hakkı, Yeniceli Şükrü, etmişlerdir. Reylerin sayımı kerde bulaması ve Mehpare daki yerde birkaç rgün tetki
Selim Sırrı, Rifat Reşit ve Ce- sonunda farka namzetlerinin h•nımın da elin daha vazifesi katta bulunarak krokilerini 
mal beyler. kazandığı anlaşılmıştır. Bir. iki baıında bulunmamasıdır. hazırlamııtar. Yakında Veki· 

Diger günler: 19 ve 21 

Yeni heyeti tebrik ve mu gün içinde kazanan arkadaı- y alaız bu mektepte oku- lete gönderilecektir. Su işinin 
lar aralarında vazif~ böl~münü yan yavrular 200 geçmektedir. ~u safhaya dökülmesi Kırka-

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~ı yapacaklardar. Eskı reıs Ce- Ç ki _dd t gaçta umumi ıevinci doğur-
ş•k A J IAl b • . b 1 d' • . ocu arın uzun mu e mu· muıtu 1 ayet er a ~yın yıne e e ıye reısı . . . r· 

_ seçileceği şüphesizdir. Yeni alhmıız v~e~tebe . gelmele~ı Senelerdenberi suya hasret 
seçilen arkadaşlara memleket doğru degıldır. Manısa Maarıf kalan Kırkağaç halkı yakında 

Bir Mahallenin iı_ıerinde mu~affak ~lmalannı müdilrü vekili Nuri beyef~uya ka-.ruıacaktır. 
dıler ve tebrık ederız. G ı•k • 

Dileği Balıkesir: (Hususi] - Bele- enç ı Tahvıl 
A -

1 
hk . b diye intihabatı çok hararetli AJaselıirde birlc~nıclidirl Manisa (Huıuıi) - Vili· g rceza ma emesı aş · 1 f k . . , , 

katip muavini Hakkı bey gön· 0 muş .ve •.r •. n.amzetlerının Alaıehir: (Huıuıi) - Ala- yet baş mühendis vekili Mah· 

d d•v. .k galebesıle batmıştır. h. d ı·k f ı· t• · mut b · S ·ı.. t" b er ıgı şı iyetnamesinde: A . . . ıe ır e genç ı aa ıye ınıa eyın amson vı aye ı aş 
Asıl azanın ısımlerı şunlar- 1 v d b b · ·d· B mu-h d. k ı t• t · " Çayırlıbahçede Değirm~n d az ıgın an a setmış ı ım; u en ıs ve a e ıne ayın e· 

sokağında otu~uyoruz. Bu so. Jrl: .1 N . S B günde ayni mevzua avdet e· dildiği ve emrinin geldiği ha· 
smaı acı, av aş aşmu- d v. b• ı M h b · 

kakta Devlet Demiryollarının b . . E t AA d·ı V f Hü ecegım: ~r a ınmıştır. a mut ey vı · 
arrıra sa ı , ası • · Al h l k I li t ld.... d b · 

ambara ait bir kapısı r vardı~- seyin, Is mail, Mehmet, Rifat, aıe iıde yeıi ırmızı ı· ye e ~e ıgı gün ~n erı 
ki otuz senedenberi bu kapı· Azmi, Rasim, Faik, lbrabim, larla siyah beyazlılar vardır. yolların ıılib ve tamırile ya
dan hiç işlenmediği halde. Sındırgıhzade Mehmet, Şükrü, Bu iki kulilp, ayrı kaldıkça kından alikadar olmuı ve kıs 
sou ğlinlerde bu kapı açılmış Ahmet, Müstecabiıade Hilse- gençlik faaliyetiuio tam tekil- meode muvaffak olmuş bilğili 

ELHAMRA 1 ~1İLLİ KÜTÜPHt\. 
• SİNENIASI 

Bütün bir cihanın sevdiği bir çift yıldız 
SILVIA SIDNEY ve FREDERIÇ MARCH 

Tarafından temsil edilen 

GARiP BiR 
Zengin musikisi, büyük tuvaletleri 
seni ile eşsiz bir filim 

Hafhnın muvaffak filmi HATA 
Saat 17 seanslarında tekrar edilecektir 
15,30 ve 17 ' seansına gelenler ayni biletle iki f' 

de görebilirler. llive olarak: 
ARGENTINE'de bir gece ve PATHE .JURN~J, 

Seanslar : 15,30-17- 19-21, 15 to. . Per~~mbe 

cuma giinleri 13 30 da başlar. 

- Perşeınbe günü yeni proğraın -

ve beı metre gibi daracık so- yin, Ali, Basri. Halil lbrabim. de inkiıafına imkan yoktur. gençlerimizdendir. 
kağımızdan günde asgari bin V.eli, Hilmi, N eca~i, Öme~ E- • Efrat itibaril., kıymetli un. Yeni vazifesinde muvaffa- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllll 
beş yüzden fazla çift atlı, dıp,. hakk~k Basrı, Fabrı ve surlardan mürekkeR olan bu k.iye~l~r dileriz. Bu vazifaye Karşıyaka (EGE) Sinem• 
yüklü arabalar geçmiye baş · Sas~ı beylehr .. b. 

5025 1 
iki kulüp gençlerinin birleş· ıımdılık vilayet mühendisle-

--- avaş sa ı ı rey a • . h . . . . k . . r· d S ı· b b k kt == lamışbr. Amma, sarsıntıdan d v h ld b t .1 . mes., ıe rımız \Çin ço faıdelı ın en • ım ey a aca ır. :::ıı::: Biitün dünyada en çok sevilen sevimli san'• 
. . . ıgı a e, ura gaze ecı erın- 1 k = ·· 

evımızdekı camlar kırılmıştır. den Kenan Emin bey 804 rey o aca tır. • •.. •.. MORİS ŞU'' AJ.J YE'NİN 
ÇocuklRrımız s~kağa çıka- a~mı~ ~e yedek aza olarak se- G ) b Tamamen ( Fran11zca ) sözlü ve şarkılı 

maz olmuıtur. Lagımlar, yol- çılmıştır. e en e c h • = ve en güzel eseri 
lar çökmeğe başlamıştır . Ma- Yatı ınek1;ebi inşaatı Um Urıyet = 
halle balkı izdirap içinde bu- Kavun bitivor 5 

lunmaktadır. Pı·yasası "G 1 b • b. . d Bayraını i<: iıı hazırlıklar ~ GOlen Paris e en e,, na ıyesın e ya· . 
Halbuki ambarın esas ka· pılmakta olan biiylib yatı mek _Adana. (A.A~. -::- ~umhurı· 

pısı dururken; ve ~imdiye ka- Kırkagaç~ta bugünlerde tebinin yapısı bitmek üzere yetın 1 l ·cı yıldonumu bu yıl 
d d b b d 

Diğer mühim rollerde: ..,, 
ar a ep ura an iılenir· hararetlidir dir. Çatı örtiUmüıtür. Bu sene da parlak ve heyecanlı bir == v 

k b 
JAKELINE FRANCELL - MARCEL VALL 

en; u günkü vaziyete lü- Kırkagaç (Hususi) Nefis yavruların bu yeni binada 0 . surette kutlulanaraktır. Bay· 
zum yoktur kanaahn~ayım.. . kavun yetiştiren Kırkagac! k~malarını temin için geceli ram için şehrimizde bilylik tlave olerak: 

Muhterem beledıye re11ı · ls•anhul tüccarları gelmi .. tir. gundüzlii çalııılmaktadır. b ı·kl b 1 t K ti J_>.ı\RA~'"Uırıı.TT ,J.l f l\),...T .. ·'L · · b d - - . . ... M · ·ıA . b A azır ı ar •ı ımıı ır. u u· = _ ıu .ı.., n .ı. 
mızın er yer e gorulen faa- Kavun satışı bubafta ıçınde çok anı.sa vı ayı ususı mu· v . . . = - ------------------
liyetinia burada da görülece- hararetle devam etmektedir. haıebesınden yardım iıteoil lama programı ıçın bugün valı Seanslar: Cuma 13 - 15 - 17 - ı9 - 21,15 
tini ve bu sokak halkını bizar Rekabet yüzünden halk isti- miıtiri. . v. Tevfik Had.i .. beyin reis_1igin~~ Pazar 15 17 • 19 · 21, 15 
eden elim vaziyetin geri alı- fadeli surette mallarını sat- Bu. b!lgı yuv~llnın .•~alma C. H . F. vılayet beyetı reısı = Diğer günler 19 ve 21 , 15 te 

v ü •t d. D k d B b • merasımınde Man11a valısı ha· fırka kumandanı beledi e ve=- ----------- -------
nacagını mı e ıyoruz. ,, e- ma ta ır. u se epteu pıya· zır bulunacaktır . . . Y ==ı DUHULIYELER . s· · · 25 ·k· · 
mektedir. sada biraz para oynamakta- • ~ • balkevı reııı maarif müdürü· 9 . · _ ırın~ı . .' 

1
• 1ncı. . . 

dır • atln iştirakile bir topla!ıtı ya = Pazartesı ve Salı gunlerı bırıocı 15, ıkınca 10 lı 
. Ta yınler pılmııtır. Kutlulamap roğramını 111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 4 

Devlet demiryolları 7 nci iş- s~'!ISUD _viliayeti ~·· ~6· tali bir komisyon tespit ede- iEllllllllllllllllllllllllll!l!llllllllllllllllllllllll!ll~llll~llllllllll~lllllllllllllll "' 9 
•• • • v • he~dısı Kerım her ~~?1ır vıl~ cektir. Bayramın devam ettiği -= Bu "UD • 17 B~r~ncı Teşr1n ÇarıaoJ )etme mufettıclıgınden· yetı baı mübendıslıgı tayın d • Ak = ~ • dan ıhbaren 2 

~ • edilmiıtir. · günler e yıne ta. lar kurula- :::ıı:::lkiçef TAN • • 
29 Te şrinievvel 1934 taribindan 15 Teşrinisani 1934 ta- •*• cak evler elektrıkle aydınla· melik SıDema Ve tıyatr 

ri.h~ne k~dar _ Ankarada açılacak serğiye gidecek yolcular Kırkağaç maarif memurlu- tılacaktır. Gördüğü rağbet kartısında muhterem halkııııal' 
gıdış gehş yuzd.: 50 ve ayrıca muayyen bir gün icin ilin guna Manisa muallimlerinden Ilgaz 15 (A.A) - Bu yıl çok zengin proğram hazırladı 
edilecek gidiş g~liş b~leti alacak yolculara daen fazla beı Necip bey tayin edilmiştir. Cumhuriyet bayramının ğeç- = 1 - Deniz Kızı Eftalya hanım ve kemani Sadi 
gün kalm•k kş~rtıle . >:uzd! 60 ve ıergide. teşhir edilecek r " miı yıllara niılbetle daha par- konseri. ~ 7 
eıyanın 250 ılosu ıçın yuzde 70 ve mobılyanın 1000 kilo· /.'7'f0/' D J = 2 A · - · , , 
su için yüzde 70 tenzilat yapılacaktır. Lı r r'DStOS/ Jak bir ıvrette kutlulamak için = :- zamet ve debşeh karşııı?da ~unya ııO l 

Fazla malümat almak içia istasyonlara müracaatları ilin Gindelik lkbsadl •e Siyaıl bir komite teşkil edilmiştir. ~ cılıgını hayrette bırakan .ve te~mıl lımır , balkı 
olununr. 

437 4 
p. 

798 
Gazete Kasabada mubteıem sekiz 5 fındad sa:ıraızhkla beklen~l~n yıktor Hugo nun şaôb ıJı 8 

Sahibi " Umumi N8'riyaı Amiri tik kurulacak köyler ıüslene- 5 SEFıLLER bırıocı devre 11 kııım S 2 
Devlet demiryolları 7 nci iş
letme müfettişliiinden: 
10 Teırinievvel 1934 tarihinde mer'iyetmüddeti biten 1032 

numaralı un, kapak ve razmol tarifesile 20 Teşrinievvel 
J g34 tarihinde müddeti bitecek olan 1033 numaralı preseli 
pamuk tarifesi 31 Mayıı 1935 tarihine kadar temdit edılmit 

tir. fazla mliimat almak için istasyonlara müracaat edilmeıi 
ilin olunur. 4381 P . 800 

RAŞIT HALiL b d k = ve ŞARKILI. ... 
lamir - Gui Bqlnrı tuhdi cek ve 

1 
udra an da~labaya ~- ~ 3 - "ÖP BENi" kahkaha kıralı Milton tarafıod"' 8 

yeciler çaqmnde tıyüz at 1 .•~et e ı ecek gu· §§ SÖZLÜ ve ŞARKILI 8 
Te1efon Numaraı1 reşler ve cırıt ~yunları yapıla- ~ Ô 
Ab:::•B8:delı· cak ve muhtehf Pontoscular E§ Seanslar : Pazartesi, Perıembe "Sefiller" 

tarafından 'öldOriilen jandar- S 21.. "Öp beni" 15 - 19. 7 
~İ~16~lı~ı~ 1~~g Kuruş malar için Ilgaz dağında di· =: Cuma, Cumartesi "Sefiller,, 9 - 13 17 21.. 

h " kilen ibideye çelenk kona- = beni" 11 - 15 - 19. 1 
mirde Ticaret caktır. S Pazar, Salı, Çarşamba "Sefiller,, 17. 21 "Öp beoi" 

matbaallnda buılmııtır. sllllllllllllllllllllllllllllllllllll 11111111111111111111111111111111111111111111111il111111 



..,ti Taze üzUm 
~ Ronanyanı~· senelik ibra-
~ Roma .~atı. ne kadardır? 
b d . -~ 8

. bağcılık o). ve salahiyettar bir te,ekkıil 
• 

ukça ıunte11ırdir·, 1928 de b 
!I 23 v aşarobilecektir, ~ 9 825hektar olan Roman· 

~·a bag,rı 1 n3:ı de 273, 195 
hektarı varmıştır. 

..,. Hoınnya'da iLdimc""I""k 'bt .. T·· k u u ' 
~tdall _ur Rtilasının kıymetli Piyasa Yaziyeti 
~ hır lıtırasıdır. Bütr .. 

z ·· ın u- Tsze üziim için en knv· um nısleri, Anadolndan 
nakledlmiştir. vetıi istihlflk merkezlerinden 

ı_. lforanva'da ··. .. birisi olan Alman yada taze ID " nzum, taze 
olarak ibra<· etl'l' . · üziim ı>i"?asası Tel',·rinievelin 
h • ı ll ve ma- " aW t • 

• 
1 ıtıyaç şarapları ima- ilk haftası i<;indo dü~kün 

lınde kullanılır. 
·ı . 193) da. vii<·nd:' g~tirilmi~ 

1 llJr,~nnamenin ikinci matl: 

açılmı~tır. 

Bunun başlıca 
Bulgaristan 'dan 

sebebi, 

pek fazla 21 clesı na 'b" 
c, ı ırıce anı·ak •Da-

;:nıı~.ıg.~ ve gi>sterişi güzel mal gönderilmiş olmasıdır. , 
7.e uzunııe ·ı Bnlgar HafızaJi tipi taze in· , r ııraç olnna-

1 ır ve Hıra · · R iizi.imlerin kilosu toptan 16· il . ç ışı omanya 
U ılıraoat enstitüsü tara· 21. Yunan razakileri ?0-22 

ndrn yapılır! kuruştur. 
~ miişkiil işo başladık-

sonra taz t' .. . at ' ,>j ızum ılıra-
ı artmı"tır 

1927 d ' . 
tik 1 e 4,818 kental met· 

o an taze .... 
•netitu . ' uzum ihracatı 

. ~'1930 daı .,e haşlayınca, yani 
ıv ..:n. b 38ı395 kental met· ••t)e al' 

V 1 ~ olrnu~tur. 
k ~~~a 1933 de bu miktar 
b b"U~tniiştür, fakat hunun 
i 

6
• 
1 

Lehistan lıükfımeti-
n ıtbaıat .. . 
"k 1ı 11zerıoo koyduğu 

alade tedbirlerdir. 

lio **• 
r. ınl arıya gibi iklim iti
ıy e .... 

6&ait bı~znm işlerine a;ı: 
ıe ii· .. ır . mo?ı~ekette de 

0 zum ı~lerının verdiği 
l "affakıye1 li neticelerden 
l&ederken .. .. "l ' · .. e k . , 11zıımeu uğun r eıı 
. ve membaı olan lz. 

rı lllİıcl .. .. . , 
il . ~n taze uzum ıhraç 
llledıgıni d .. .. 

dden el uşunmek bize 
e•·t . em ve ıstırap ver
~ edır v . 

e ... Bıı .. d 
''' c ancok toplu 

Romanyada 
- ·-•---.-

Petrol ~aııayii pek feci 
bir devir n·ec·iı·il.ror 

ı-ı , ,f 

Homanyada petrol sana
yii, son senelerde fena bir 
devir geçirmekte idi, 
Bu vaziyet busene büsbütün 
fenalaşmıştır. 

Petrol müessesatı tı.rafın. 
dan teşkil edilmiş olan ce
miyetin reisi, Romanya Baş 
vekiline vaziyetin fecaatini 
ıniidellil bir raııorla bildir
miştir. 

Romanya petrolleri, hari
ci rekabetle ağır vergiler· 
den dolayı mefluç bir hale 
gelmiştir. \' ergiler indiril
medikçe hariç piyasalarda 
eski mevkiini tutmak imkAn 
sız gfüiinmektedir. 

l!MIR POSTASI 

ı Tutun Piyasası 
Senenin son altı ayında çok 

müsait vaziyet alacaktır 
1934 senesi ilk altı, yedi l _ Amerika işlenmiş ve 

ayında tütün mühayaatı ve iyi tütün ilıtiyacıncladır. 
hatta ihracatı ekseriyeti~ 2 _ Çekoıdovakya rfl,Jtsı 
1932 ve daha. evvelki tıene- kadar aark 
]ere a)'t ı··t·· 1 . yarım milyon v u un ere mhisar 
etmiştir. tütünü alacaktır. 

Tl·ı· tu"' n · ı · d · 3 - Fransız reiisinin Yu · ış erın en ıyi anlı- " 
yan mahafilin fikrine g<>re 
senenin son aylarında tiitün 
vaziyeti is in çok nik hin ol
mak lazıdır. 

Bu nikbinlik te şu sebep . 
lere istinat ettirilmektedir. 

nanistan'dan fazlaca tütün 

çekmesi ihtimal dahilindedir, 
4 - Şark tütünleri Te

koltesi bu Aene azdır. Vazi· 
yet, Yun<ınistan ve BuJga 
rit~tan'da da aynidir. 

Uamburg Tütün 
Piyasası 

BerJinden alınan bir ra
pora göre yeni kararlar tü
tün ithalatına da şamil bu· 
lunmakla beraber clnrgnn
luktan bu mahsul piyasası 
nisbeten az tesir giirmii~tiir. 

Eyllll ayıada Hamburg'a 
takriben 42 bin balya ~ark 
tütünü ithal edilmiA,tir, Bu 
itlıaiatın 25 bin balyası yal
nız Rnsyadan gelmi~ olnp 
hemen satılmıştır. Diger 
memleketler mahsullerinden 
eski mevcutlar ile yeni ge· 
len partiler üzerinden de 
satışlar olmuştur. :Muamele 
g<>ren partiler ekseriyetle 
adi ve orta nevilerden iba-

ret bulunmnştur. Ay sonun
da Hamburg piyatrn.sında 
muhtelif nevi ŞRrk tütünleri 
fiatları 14 gün zarfında te
diye şartiyle kilo başına Ho
la.nda florini olarak şu se
viyelerde kaydedilmişlerdir: 

Agrignon Myradot.a Baş· 
ba~lı 

1-3 kalite 0,40 0,80 
Agrignon Myradota Ar-

matilıa 0 ,20 035 
Agrignon kalıp Kavala 

Samon 0,30-0,40 
Agrignon Zembelis 0 .15-

0,25 
Ag-roA vasati mall0,25 0,40 
y;.10 Almyros Armata 

0,20·0ı35 
İzmit, Hendek, Günan, 

Gebze, Diiıce, J>ıçak 0 ,20 075 
İzmir kalıp mahsul 1-1 ,20 
l zmir kalıp mahsul nıen-

~e ve nev'ine giire 0,50-070 
tzmir Ada kalıp 0,25 0 ,38 
l zmir malısulii tonga O, 7fl· l 
İzmir tonga vasati 0,40 060 
İzmir Ada tonga 0,15-0,20 
Samsun Bafra-Bıçak 0,60· 

0,00 
Samsun k11.lite8ine 1'Öre, 

(Hirmez 0,15-0120 
Bulgar başı baglı 0,30 -

0,40 
Bulga.r başına 0,70-0,90 

c cenubi Bnlgari&tan 
0,75-0,10 

Bulgar cebel basma 
0,80-1,15 

Makedonya basma 
1,50-1,80 

1 
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Tütün ihracatı 
Yunanistan 1934 senesi ilk altı 
ayında nekadar ihracat yap~~ 

1934 senesinin ilk altı müddet zarfında Yunan tu· 
ayında Yunanistandan ha· tünü almamıştır. 
rice 15,336,351 kilo tütün •*• 
gönderilmiştir. Geçen sene- Senenin ikinci altı ayında 
nin ayni mevdimine göre Yunanistandan ihraç edilen 
ihracat miktarı 2.147,519 tiitün maHımatını da der-
kilo noksandır. 1932 senesi-
ne nisbetle de bu noksan bir 
milyon küsur kilodur. 

Bu tenezzülün sebebi, ilk 
altı a.y içinde çıkarıla.n tii· 
tünlerin 1932 senesi mah
sulleri olması ve bu malı· 
sullerin iyi olmamasıdır. 

Ayni zamanda FranRa bu 

cediyoruz: 

Kava.ladan ağustos içinde 
64'759 kilosu Almanya'ya 
olmak üzere 149, 733 kilo 
tütün ihraç edilmiştir. 

Sene başından AğuRtoa 

sonuna kadar Kavıla'nın 

ihracatı 4,128.124 kilodur. 

Bakır madeni 
lstihsalit azalmaktadır 

MetaJgeeel~a.ftın son ra
poruna nazaran son beş sene 
i~inil e balcır istitısal!'l tı a:-;;a

ğtdaki ~eki idedir: 
1929 da ( ,894,000 ton 
1930 da 1,577.000 ,, 
1931 de 1,367.000 > 

1932 de 922,000 > 

1933 te 1,131,00o , 
Maden istihRalatı haya.tın

da 1932 sene~i en fena bir 
lienedir: bu senede kalay 

Fon Papen 
Berlinde 

Viyana, 15 [A.AJ - .Fon 
Papen bugiiu iiğle vakti 
hava yolile Berline gitmi~tir. 

-----------------------Makedonya Persitzan 
1,80-1 

Makedonya &ıra pasta 
0.50-0,70 

87 bin, kurşun 1,138,000, 

çinko 782 bin ton ilitihsal 

edilmiştir. Halbuki 1929 ta 

kalay 195 bin, kurşun l 
milyon 742 bin, çinko 1 
milyon 457 bin ton istihııAI 

edilmi~ti. 

Kalay miistesna olarak 

buıu, kor~un "·e çinko is
tihsalatı 1933 te yeniden 
artmağa ba~lamıştır. 

~~"'"'-~""'-'"'V'-'''"V'\..~ 

Nevvorkta 
pamuk 

15 - 10 - 934 Telgraf 
Ikinci Kan un teslimi mallar 

12 sens 31 penCJtir. 

Liverpolda 
Pamuk 

Makedony" çıkıntı 15 • 10 - 934 Telgraf 
0,35-0,55 lkinüi Kanun teslimi malların 

Makedon~·a yaprak beher !ibresi 6 pena 61 ıan· 
0,40-0,55 timdir. 

Mali ve Ticari Haberler il 

ı.P 01.f o z OM 
2 M" nlı~elif ı 3 U. Koheıı 1. Talat 
•) ~ anısa 14,25·14,50 J{.Hih~eyin Celflrdin 
~ .ı: llhtelif 15, 7 5 Horasani oğlu Bayezit Z. 

<< 13,50 Abnlafya Alazraki 
« l 7 Tiitiindiler B. Paji 

.l 8.25 Bağm zade « 

13,25 Çolakoğlu J). Arditi 
11-12,50 Kohon bira. Hocazade 
10,50 ,J. Kohen « 

6 

o,,; 7 
ti'- l 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

J 1-12 
16,.-30 
13,25 
13,25 
12,25 
l4 
ıa,5o 

b' ~ 8 (( ] 4-,25 
'ôV « 13,50 

dl : ]\ · Pa~a 11, 50 
o 8 :Muhtelif 16,50 

ı ö R:asaba. 13, 7 5 

7 Muhtelif l~-14 
'4 (( 14,75 

« 15 
(( 14 

Be~ik,;izado 
Ba crcı .7Ji va ö ., 

R. Kolıcıı 

(( 

M. Cemal 
(( 

~·\~sçi zade 
Ata z. 

(( 

M. Arditi 
(( 

« 
(( 

(( 

« 
Solari 

(( 

M. ·Nuri 
Sebze koo. 

GeY. Abdullah 

Jakinyon 
Rençber Sadi 

K. Kazım 
B. Franko 

(( 

~1. Taraııtu « 

Fesçi zade « 

Ku~akçı zade Kooperatif 

incir 
538 Muhtelif 5· 1~{ A. H. Barki 
180 « 5,37 ,5-6 R. Ji-,ranku 

91 Paçal 5,50 l\. R. Barki 
5H Muhtelif H,75-13 ŞemoeJ Krispin 

180 Elleme 7,12,5 Kcskinoğln 
196 Pa'.~aı 5 

10 Kasaba 16 
39 Muhtelif 15,50 
a3 << ~ u 15-lf>,2o 

8 K. Pa~a 14 
14 ~[uhtelif 15,50 
28 (( 15,62,5 

(( 

,Takin~-,.on 

~lene. Hıfsı 

Salih Nuri 
Fehim Sabit 
Horasan oğlu 
Şerbetçi z. 

,Jiro 14 Yerli 
M. Firına 12 l Usak 

' Paji 
)'[. f irnıa 
Sadullah 79 

ş. Reınzi 

(( 25 
(( 

(( 

(( 

(( 
Kental 

Buiday 
4.~5 'riitiincüler B. 
4,05 ~r. Hikmet 

N"hut 
4,62,5 f stiklttl 

Susam 
H,76 Mikalef 

Bakla 
5 Tiitiincii ler B. 

Palamut 

Kavalah İsmail 
Bacı S. M. 

Topçuoğln 

Hacı Pa~a 

M. Arditi 

!) 

4:3 
24 

12 
11,50 
11,50 
11 

Kusakçı z. 
' 

Siileynıano. 57 Emfra,Jem kaba 812 Palambo Roditi 
« 
(( 

« (( 
Portakalzade Siileymano. 

14 Alasehir , H. Hüsnü « 
6 Muhtelif 

22 
296 

22 
14 

(( 

(( 

(( 

(( 

12 (( 
10,50-11 J{adıoğhı 
10,50-15 (( 
10-17 Ayvazoğlu 

14,50 R. Kohen 
22 (( 10,25 
10 (( !l,50-12 

Palambo 
Fesçi zade 

6 Muradive 11 
" 

28 Muhtelif 10,25 
30 (( 19 

İstiklal 
A.ta zade 
Celepzade 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« 
(( 

36 cc tırnak 440 « 
54 « kaba :-320 c< 

36 « tırnak 440 « 

50 Prese 
23 .. 

8 
20 
20 
20 
30 

.. 

38 
40 
42 
42 
42 
42,50 
42,50 

Pamuk 
A. Muhtar 
H. ve C. 
Jakinyon 
Y. Kerinı 

... 
Benmayor 

(( 

(( 

(( 

Şalom birader 
. .. 

İhracat ş. 
.. 

J:>aterson 

•• 

•• 
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bu mühim eserin Ticaret matbaasından kitap Um 

halinde tedarik edebilirsiniz 

650 SAHiFEDiR 

Fiatı 100 kuruştur 
lUtni 

Forma toolayıu ta ciltletmek istiyenler bize formaları gönderirlerse 15 
~_ Jli b 

kuru•a 11" edil 
'.I' Um 

den hafif bir cilt yaoarız, Kitaular ciltlidir. Kitap mevcudu uek azdır. 11-~:. 
tlir. 

3952 Siya 
rbıo tiyle tedarik ediniz. Telefon: 

.......................................................................................................... --'~ ~ın 

Ticdrel 'Matbaası 
• 
lzmir . . 

En son sistem tabı l9vazımına mallk, 6arb1 ıyeıefon: ~9s2 ı 
Anadolunun en mükemmel mUeseesesldlr elgraf: T:::;t Matbaası 

-~~ 

Her '1oyda ye~~;;;;;; Kitap basılır ı ADRES: ı 
""""""""V'-"'-"'"'"" Ga11i Bulvar No. 82-34-86 

R ki• k • Her türlii hisıe senetleri, etiket, ticari eTrak çek, poliQ&, fiş mak-
an l ve ren ıız buz @msalsiz bir şekilde yapılır. 

IUcuzluk, nefaset, ıür'at, in·ı ~esmi ve ticari defterler 
tizam müeaseaenin ıiarıdır. Ucuz, sağlam ve giizel kasa, defteri kebir yeTmiye, 

1 
Her ıalebe ~-men lher türli.i Belediye Köy defterleri basılır. 

_,

0

, •• nı.. Bir tecrübe ile hakikat anlaıılır 

trin 
il ti 
hlcr 

1 \'a 
tle v 

-eltun ............................................................................................................... ~~. 

Parasız iş lanlari 
•rlin 
Zita 
Pre 

k dı 
&latı 
iu 
lih 
1 ile 
Av 

lzmir Postasının Bu Y eniliii Okuyucuların Cok işine Yarıyacaktır - Tafsilitı Okuyuoııl~: 
Be 

iını ! 
1 ın 

İz mir Postası, kıymetli okuyucularına 
meti mahsusa olnıak üzere bir 

PARASIZ İLANLAR 

bir hizı 2 - Ev, dükkin, arsa ve bağ bahçe ıatmak •eya:alma,\ııbım~, beher defası için 2 kuruş damga pulu gönderilt~~t. 
ıtiyenlerin Teşekldir, zayi, evlenme, ölüm, doğum, J11 ~ .. 

3 - Otomobil, kamyon, velespit, kayık, sandal,_motör 1anma gibi ı'It:..nl . d'k. h ld " il[ı( .... o 
d'k' f v f " - - - f c:tı ar ~ım ı ı a e resmı i'IY• d ı ış ve otogra ı.makineleri radyo, ev eşyası, gramo on L. . . . l et.ı' 
kitap ve mobilye almak vey~ ıatmak iıtiyenlerin ımıtet şırketı tarafından kabul cdilmekt. j tngi 

8iitnnu açmı~tır. 4 - Aşçı, ev hizmetçisi olmak veya almak iatiyenlerio, Ay sonra mukavelemizin hitamında. bu gib1 'vrıa 
Gündelik ha yat ihtiyaçlarından olan ~ -:- !'10rebbiye, muallim, musiki v~ resi~ muallimi ve l~rı. d~. meccanen neşredebileceğimizi şitJloJ d~, 

ıaıre ıatıyenlerle bu itleri yapmak iıtiyeolerın bıldırırız. aJ 

iş hizmetçi müşteri bulmak için karile- 6 - Usta, marangoz,~bahçivan, yapıcı, boyacı iatiyenleriU: Müraca t h ıı· ı . Postası il~ll Ya, 
' . .. . "f - 7 -- c Çırak, kalfa _v~aaire iıtiyenl-=.rin, -; - . • • • a ma a ı: zmır ~t•rhe 

rimız bu sutundan çok ıstı ade edecek- 8 - :~zıhanelerde muhasebecilik veya mubasıblık vesaır servısı Posta kutusu 238 YahLt J 
• memur ıstıyenlerin A. 

terdır : ,, arayanların gönderecekleri uını•r• meccanen neırede- fon 3952 ; rt 
l _ Ev, dilkkin kiraya vermek veya kiralam•k iıtiyen- ceğiz. . ~ eyn doğrudan doğruya ikiden dı;rde kadar GasibtJl :ı et 
lerlD Bu ıldnlar 3 - 4 satırı. 16fmiyecek ve yalnız kaç cefa naıri Tıcareı Matbaası fevkinde lmıirPasıo•ıidarelıaneıi et 
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Umumi 
llıı- 111111111111111ım11111 No.18 111111111111111111111111 -11111111+ Romanya Kıralının, Cenaze Merasimi için 

Ünf erit sulh paratorluk ordusu karşısında olan teşebbüstür. d' ~. • •ht• ı · vardır 
t ki• aciz vaziyete düşmüştu. Bu Harbın iptidalar1nda prens ' Belgra a uıtmesı 1 ıma l e ıfleri aciz Venedik kapıların• ka- Sikst, Fransa kıraliyet hane · • k A 

J.Jmumi harpta Alma~ a dar ric'at) r icap ettiri:or~u: dan.Iarı erkanından olmak İti·'oı·en Kvarlernı ranıyor !D•lur~a - Macaristan, J.: l~aly_a, . mah~t. ve ?'alum ıkı barıyle . F rans~z . ordusuna ka: . . . • . . . 

1Dlı ımparatorlukları ile, ~uzlu ~ı~asetını t~thık ~arure- bul edılmemııt~. Memleketı Baıtarafı ı inci sahifede zırları evv~l~e ıttıha~ . ol~nan ıçin mesailerını bırleıtı~me~-ılgar kırallığı bir tarafta ~ ·~de ıdı. ltalya sıy~seti, nasıl ı!avasında mevkı almak •rzu- cinayetinde ıeriki ciUlm olmak karar mucıbınce 27 bırıncı teı tedirler. Ojen Kvaternık 11 · 

•nsa, lngiltere B 1 'k ıttıfakı müsellese ıbanet et sunda bulunan bu prens ni · t"h f le tevkif müzekkeresi rinde Ankarada toplanecak- mindeki ıefin teıhisi mümkün 
•ya, Italya J'•po e çı 8

' mekte birin tereddüt e tme hayet Belçika ordusuna zabif . ot me tımyı 'ttı'r lardn olmuştur Merkumun emin bir .k ' rıya ve • • . • • • ıs ar e • • • •erı a ile Sırbistan K . mış ııe, en nazık devrınde olarak gırmış ve 84 batar- Pariı l5 (A.A) - M. Pol Belgrat 15 (A.A) - Havas mahalde gizlenmiı olmuı 
.. ğ diğer tarafta vel ak şöylece kendiıi içinde leh- yada hizmet almıştı. Bonkur M. Gınnet ve eski Ajansının öğrendiğine göre muhtemeldir. Fakat poliı ya-
lre muazzam iki g u o ma likeli şekil alan - harptan P rens bu vazifede her Bel ı 1 rdan M. Lö Troker kı· Ustasi'ler suikastın Y ugoslav- kında bir netice elde edece-rup a ra · k k . . 'k k b' . 'b" naz r a 

a. '?ütbiş hiı boğuşma idi. çı ışıda _ç'.r in ~örmemıştı çı ~ as •.r ve ... ıtı g~. ı, ral Alekıandrın cenaıe me• yanın inbililine ve Avusturya- gini ümit eylemektedir! . 
h ıkı taraf ta -u-tt f''- ve bunun ıçrn de bır ltalyan aynı şera ıt ve ıcabına gore . 'nde iyinı temsil ede- Macaristan ve H1rvatistandan Bambuyye ormanında bır b o..u e •Kan . . k . 1 . • b . . . d 

1 
rasımı . . 

1 
k 

a devam kararını . ceneralının kız ardeşı o an aynı ma rumıyet ıçın e ça ış- ceklerdir. mürekkep hır ımparator. u ceset hulunmuıtur. Bunun a k vermış d G b • t w b 1 t K · · · k. ... · ·.. · 1 nca müttefikan sulh ak- ma am . re nerı emasa me- maga aş amış ~'· Londra 16 (A.A) - ıral, tesıaın• •m. ~· verecegını_un· Fontenbloda ıand~rma a~ın ı.aabhüt etmişti. Bunun mur etmış ve hu madam : . . ~a.'pler~e, hılhuaa cephe Yugoslavya kıralı Aleksan- nelmekte ıdıler. elinden kaçan Salaı_ oldngu •dı~ ki "münferit sulh. - ltalya, - Avusturya ."• ılerıaı.nd~kı lopçu tarassut drın cenaze meruımının ya - Zağrep 15 (A.ft:l -:_ Kıra! zaanedilmişse de verılea eı· liıııııı harpta çok h . şarklı (?!) hır sulh aktıne mevkılerıade geceler çok uzun pılacaiı 18 Teırinievvelde Alekaandrın cesedı Zagrepten kil uymamaktadır . 
• ,,İ.i ~ir hidise olara~ ~:ı:~. ~ezırdır; bunun .için de Tren o~ur! _Bu gec~le~i ~aşı~anların b&tün bOkıimet daireleri~~ Belgrada kalkmııtır. 300_ ~~n Paris 15 (A.A) M_· Du?.'erg D"ıedılmekte idi. tıaede ltalyan lısanı konuşu· dımagı , gayrı ıbtıyarı olarak matem bayrağı çekilme11nı tahmin o!uaan halk bulun bu sabah M. Benes ıle gorOt· 

rnuıni harpte b " f . lan yerlerin ltalyaya terki ve proje ler icadile meşgul olur. emretmiıtir. gece ve sabah istasyon önün· müştür. M. Benes bilahere kı· A u mun erıt T · · b ı· h P t d w • t' · · 1 b 
vusturt·a _ M . r1yesteıııo ser est ıman a· ıens e oguş va21ye ını , mev- Varşova 16 lA.A) - Reisi de teçhir edilmış o an ta u• saca M. Lavala görmftş ve 

a " acarıstan ı· · ·ı · k'f t d k" · "k k J h b'I · · S t · · b h ' t' .'•torluğuna t kl'f d'I- ıne getırı meıı ı •ye • er. ıının yu se 0 ması ase ı e cumhur M. Bartunun 6lümü tun önbnden geçmıştır. aa kenısındeıl yarın sa • ıç n 
•

1

r. e 

1 

e 

1 

Demişti. . . böyle taraasu! . mev~ilerinde dolayı1ile Franaız reiıicumhu· 13 te hususi tiren'.• . barok.eti bir randevü almııtır. : 1

Y•seı ilem' . • ıtalya bu gıbı pazarlıklarda geçen gecelerını hüyuk plin· runa bir taziye telgrafı gön· için halkın geçmesının menıne Varşova 16 (A.A) - Rei· lhın ve umumı 'dd b' d' F k 1 dü .. ki · · 'd" M · f ı· d ü T _ıo oldukça şairane fakat cı eo ma ır ır ransa a· ar. şunme e geçırır ı ı . ~ - dererek M. Bartunun Lehiı· mecbur kalanmııtır. ııcumbur eva a e k 'm messı ı 
•rıı (bir sır fb d zanmış. yahut kazanmamış sefa, Avusturyanın heynelmı· tana karıı bealediği dostluğu Paris ıs (A.A) - Franaız ceneral Dulugozan ı ve par· 
ll ııı •ııı ı lıasr~ıe:•• h~; iki "'.I m n ~~a cih. nı~ başına ~ir l~I h arpte~i . mevkiini çok iyi Le b milletinin unutmıyacağını ve Yugoslav P? lisl~ri. Ma rsil • lime~ to be yeti. bugün Belgra • 
f lcat'i net' . k k dıktator kesılmış vey kesıl · bılmekte ıdı. Arada harp ol- bı'ldı'rmı'•tir ya cinayeti şerıklerıaı aramak ta gıdeceklerdır. ·ı ıçeyı 1 a% oma . • w F Y • 

ı e her f d kA 1 _ me ı ış ltalyayı alakadar et- masına ragmen ransanın A- Pariı 15 ( A.A ) - Havas ı B e a ar ıgı yap· O 1 k 1 f t · b' h b ~""""""""""~ ............ ~~ r. u fedaka 1 ki A . mez şöy e o ay fara m· vus oryaya genış ır mu • - ajansının Iıtanbul muhabiri 
• •• •n ıııa r 

1 

ar;n. ; dan bir eyalctcik daha ilhak beti olduiunuda biliyordu. Bi- bildiriyor· 
bel , r, kan mu!.11 y~r e_nnde ederse haline bio şükreder. naenaleyh, tarihte yer alacak Eyi ~alümat alan mahafil 

go erı vucu e k . . b' ü kü 'd't ~cek bir şekilde devam yulm. _ıçın çok. g~zal bir za· ırp tavassdut ~ md nd ıw ı. b de kıral Aleksandrın cenaze 
. •ı raltrda • lh man ıntıh_p etmıştı; v M kıa şu· ıens, ımıgın a ogan u merasininden sonra dört Bal· •• C G•• •• 8 :ıi hu. mühimu~~rm~.;,~.k •ada b'1•ada mukavemetler ol pi~~· bir müddet tatbik ze- kan hariciye nazırı Belgratta Ouümüzdeki ~ uma uuu eş 
• le İdi. muş. ltaly sene_ıerce uğraş · mını bulamamı.ştır. • yapdacak gorüımelerin bilha~- M y J kt 

A\'rup
1 

kend ' k .. d mışh , amma.. Nıhoyet karşı · 1916 senesnde cepbedekı 
18 

Marsilya cinayetile hadıı 8Ç~ 801 8C8 lr 
111 ı anı ıçın e d b' . 1 .. d ·ı 1 E f 

•Y•rdu. Almanya, istila sı o a . munt, za.n ır devlet sıper ere gon . erı en gazete er, olan vaziyete teallük edeceği Uıun zamandanheri iltila- Saat 15,5 da,. ıre paıa· •ııoı temin . . l f kuvveti yoktu. Bu defa, lıon· Avusturyanın ımparatoru Fran- ve bu göriişmelerin esasen te- k d b'I 
1 

yan l 2 kulüp Demiryolu. Hakt m 9 Eylülden b '- ıçın, e ra ıoa h 1 . . b k d J f ' _
1
_ _ h b . . a a 1 o mı ••rııaden F'ransa toprak. '." ve ava .ının u a -ar ~e suva ?z~ ın o umu a crını bir edilmiı olan Ankara m~ takımı araaında devam eden Kem~I. Bey. 

cao)ı ve b" t- tı ı harplere sahnP. olacagı bıç de getı rdıler. lika tını lüzumsuz bırakacagı H Jk i l'klerinin önümüzdeki Hılal takımını ' cez .. h oyun· cansız u uo . . b" .. k k b- B h. d . 'l . b a ev ı - kk'l J 
bladdeJ . . k d' u m t etmen ı ş uyu , ço u- u a ıse ı e prensın em- bildirilmektedir _ .. d ' t' bar~ n gün- culardan muteşe ı o maıı erıı:u sev e ıp _ . • • < • • • • • z· A . · cuma gunun en ı ı . . [ b l 

Yordu. Bu 
1 h h yuk bır sıy s ı na ta ışlem ıştı. şıresı ı ta vusturya ımpara- Anadolu aJ· ansının notu: d b larak yapılma- ve nızami vazıyette u unma-

i d n ar, arp s a · M d G b · t · · · · Ş J d · e eş maç 0 h b'I h h ft H'lll 
Q e eriy k d a am re Dire verilen orıçe sı, enıştesı ar a ım- Balkan devletleri hariciye bu suretle campiyon..ın ması aıe ı e er a a ı e . or, ar asın an 'f h . . . 1 d sına ve y 

1 
bükü il rı gefiyord B . f va zı e, em bu tehhkelı vazı · para tor o uyor u. nazırlarının Ankara toplantısı . b' e el meydana rıkarıl- takımı oyun arının mı z 1 u. eutara ta p . . ıran v .,. k ·ı . r 

er arkasıod F 1 feden kurtulmak hemde bu si· rens bır müddettenberı unut na dair evvelce ittihaz olunan alikadarlarca karar bırakılmasına arar ven mıı ır. Yo' a ransız ar· • h k"f ld v lh . . . masana ı surette 1 l d yası aya tının mfi a atını al- muş o ugu su pro1eıını ye- kararın tehir edildig" ine dair 'imiştir 8 ça ı şıyor ar ı . k .. . . 'd ki . d ' Ç k' vert . · 'llı•fih ilk lh ma esasına mustenıttı. aı en a ına getir ı. ün ı ittihaz edilmiş hiçbir karar Müsabakalar öğlenden ev· • 8 "ve ı · su arzusunu M d G b · b h . ' . t 1 Şevki ey 
a Alaı a 1 t f d a am re nerın u va emşuesıoın ana va anı o an mevcut değildir. Hariciye na l saat 9 da başlıyacak ve hır n a r ara ın an 'f . . 1 'f w F k lb b t' t' ve 

• Ya hissett' . t ' den ı' zı esını ne suret e ı a etmege raasaya a en mer u ıye ı· '"' • .. oyunlar kırkar dakikalık iki Ahenk ser muharriri ve ar trmış ır, 1 t " · · ·k I · k d b'J· d Ş 1' 
· ça ış ıgı ve ne ıçın suı ast e aı ya ıo an ı ıyor u. ar ın d 1 ktır Bu hafta için . . .

1
. · b · ti · dn ~~u t • - · d Jh r- · - .. M hk" · ti evre o aca · lzmırın sevgı ı şa sıye erın 1 Uryanın . de edemedıgı bakkındo henüz a su perver ıgı, mulayeme· 3 Uffitye er hazırlanan program şöylediı: . d . . . 'kf t 

·ki •onun genç ı'mpara- kat'i maliımat intişar etme ti kendisine meçhul değildi. Bir lıilkim bos sone 
011 

S t 
9 

da Tepecik-Kab. Şev~ı ~ey .kar •••mızı~ 
1 
k."~-

"•ti_yer cu o muştur- miştir. Buaun için: ' aa k Alt d vekaleh şırketler mura ıp ı 1 

çok fena g o"r- • · · · · a\?a ınal k .1:1111 oldıt ramanlar. He em ay an w • • d ' ld' · · k bü· e Ve gü 'k ltaly• baricıye nezareti bu - Benım ıçın yapılacak bır . < l 11 M b b gıne tayın e ı ıgını ço k 
n geçtı çede fır- · · · lbt'I" t 1 b k S u arrem ey. -k b' · ti h bu tl ork . . hüsusta çok ibtıyath hareket va:ııfe var demektır. Bu su- ı aı an suçu sa ı e· -.. - d H hü · ler yu ır memaunıye e a f unç bır ş ekal al· f 'h. bAk' . C t b . Saat 11 e acı seyın dd ' •rketmekı 'd· etmektedir. Avusturya bazi· telle Fransaya zaferi de le- erı ıaar a ımı ova eyın Y"k 

1 
H kem Türkyur· aldık. Şevki bey, ci ıy•I •• 

lin z.ev . e 
1 1 

nei evrakından da bu hususu .enin edebileceğim! Dedi. bir müddetten beri Ajuceza u se me. · fa b hüsnü ahlakı ile kendisini İt cesı , genç ve g ü· D hk · d ,.. d t k dundao Musta a ey. 
il Fransız ırk d 8 tenvir edecek vesikalar neş· - evam edecek- ma emesın e .. ~vam ~ me • S t 

12 5 
da Bornova-Do- sevdirmİf, memleketine her 

re . . ın an or- d'f · r te olan makeme11 nehcelen· aa ' · ff k ı. d nsesıaın hemşiresi idi re ı memış ır. . d- k t fh' d'I kuzeylül. Hakem Mustafe bey. suretle bı:ımete muva a o ının k · Bütün cihanca malüm olan mıf ve un ararı e ım e ı B . . t b 
i t 

0

casının sulh te- 8 J d• . t' Saat 14 te Kurultay· ay· muş kıymeth bır zattır. e · 
•na nüfuz.u ve tesiri Avuıturyaya münferit sulh e e ıye mııBır. k - b't - raklı Hakem Eırefpaıadan rik ve muvaffakiyetler dileriz. rtıuhakk k t eklifi iki safha arzeder: Intilıabatı biten Yerler u arara rore; sa ı go ' 

h .. F 

8 

lır A · • rülen suçundan dolayı CeYAt Behlül Bey. • ra 1 - vusturya ımparatoru M 1 ------------:-:~:--::-:-:-:-=::-=:-
ile t ~ıu~a J ojefin Ö· Şarl'in k in biraderi Pıens uğ a , 15 (A.A) - Bele· beyin beı sene on ay mftddet "'"""'""'""'""""""""'""""'"._."""'"'"''"""v v vvvv-.-v·v-.. .. ,~. ·~ Avuateıne le~ ı sarsılmak ta G _ diye intihabı bitmiıtir. Muğ· le ag-tr hapıe konulmasına ka urya ımpar t 1 _ pö Borbonun teşebbüsü: a lada 

7500 
- t h' . . 

a geçen Ş J ·ı~ or ugu yet iyi idare edilen bu teşeb· . . Rmul D e 'P 'freydı~Jı rar verilmiştir. 
o g ar ' ı ~ andan b- ff k ·ı . vermışhr. ey er taanı e ı. § Bir m&ddet evvel umum B •zete ı 1uhbirlerine: » us, mu va a ıyet ı e netıce mektedir. . . -
en sulh t . . lenmiş fakat B ron Soninonun G' 15 (AA) Al baaecı Makbuleyı yiiziinde da latnı D emınıne çalı- u eson, . - ucera . . d ... 'kl'k b k k 
· e-1

• t' itiru:ı ile tatbik edilememiştir Ş'b' k b' T ' b 
1 

B ımı egışı ı ıra ma sure-
.. -u ş ı. · ı ıa ara ısar, 1re o u, u· . . k llıusait b b'• 2 - Fribrugda ag-ustosun 1 k k :. ı d b 

1 
d' tıle uıtura ıle yaralama tanauç t b eyanat, ta ıı ancı azd a11n a e e ıye 

1 
Ah t -ı H'J i 

er ab k d' . .ı M R'b M L 't . l . b' . k u me og u garaon ı m • • i ıoın aç1rrnıya · ve llıoı;ıe . ı o, . oı seçım erı ıtmış asli ve yede . ~ bk . 
r fı rsat d C b'U b' B S . .. .. 1 T nın Agırceza ma emesıace 

Dö Bu b emekti. P rens .orcdun . ı ·faf ık ar,on .. onı azla adr ık~n edilmiştir. Bu ka- mahkemesi neticelenmittir. 
d r onun teşebbüsü nın o muva a ıyet e· go9ter· za ar a ı seçimde C. H. F. . .... 

: .•ııı Grehner isminde dikleri lüzum üzerine Kont namzetleri kazanmııtır. Sabıt gorunen auçund~n 
j • g~ bir kadının ltalya Arman ve Kont Reve:tera -• dolayı üç sene fml'ddetle agır 

t k .v~ıturyaya münferit yaptığı teşebbüs bu da mu- Azı•z B. bapıe konulmasına karar ve-
e lı fıd b f ·ı · t' 

Je e u ırsata isti- vaffakiyetle ııeticelenememiş rı mıt ır. 
y:•k bırakmıştı. ve Avusturya ile itiliif dev Kütabyada § Dedehaıında bir vatan· 

il .~ bu •ırı l a~da umumi Jetleri arasında gizli müzake- Kütahya ı:; (A.A) _ Kü- dqıa cüzdanını •İrka!lan suç-

1 tnuz.darıp d J t " 1 b' d h t k d'I ı eıhur yan keHcı Baha-
the ~ . ev e ı re er ır a a e rar e 

1 
me tabya s por teşlsilitını teftiş u m . A 'k tt l 'lihl 

0 
Y eni deni% inşaatına Ayır· ıııuttefıkleri aleyhi- miştir. etmek ü ı · . - etlinin Snlhceza onabkemHın- merı a mu ası sı anıy r .. 

Avuaturya He L iman- • • • Jı . ' tt' f zkerc lıdman . ~emıyet e altı ay hapsine ve okadar dığı. para akıllara durgunluak verı.r ', •rtık w erı ı ı a ı umum reısı Erzu· c . R . d ö "I S 49 t ht Jbm bu yeni inşıattand1r ye • t .• ~•r!lun düştüğünü Bunlarean prens Sikst Dö rum meb'usu Aziz he ehri· mtlddet zabıta bakaretı altın- esım. e g ru en. · . . a e 
ft t hgı .~" •ırada giren B-rhanın sulh teşebbüsü en mize gtlmiılir. y f da bulundurulmasına karar EylOlde fıloya maledılmıştır. 

' nıutefesıib bir İ m· ziyade nazarı dikkat i calip verilmiıtir. 

a hın Esrarı 

Halkavi Likleri 



SAYFA 10 

işin alayı 

Muha~met ümmet, nöbet,nö
bet Darbımeseli beyanındadır 

Bizı tipler vardır ki ne - Ne miinaıebet?. 
bizim palabıyık Oımao pehJi- - Münasebeti filin mı var 
van gibi açık boyacı. ne de mirim? Gemi olmasa denize 
Kemal Kamil bey miıillü kah- çıkılmaz. Denize çıkılmayınca 
kabacı değillerdir. Yüz şehre inilir. Şehre inilince ha· 
buruıturmağı kibarlık, ehem· vadislere karı,ıhr. Havadislere 
miyet vermemeği ulemalık şa- kar1şıhnca geçecek dedikodu-
nından sayarlar. ların hulasası şu olur: 

Bunlardan bi riıine yolda - Filin mükemmil kalmıı. 
raıgeldim: - Esasen bu kadar aene 

-Uğurlar olsun beyefendi.. iktidara gelişi mini11zdı. 
- Vay monıer! Nereler· - Neden?. 

deain Allah aşkına? Seni gö - Filin tarihte benden 
renler ceanetlik oldu. siyaset aklı alırdı, ıonra be· 

- Balık tutmakla meşgu nim deliletimle kendi güttü 
lüm efendim. ğü ıiyaaet aleyhinde iktidar 

- Ne ili, ne ili... Ah aldı, bana kafa tutmaga baş
benim de bir defa yakamı bı · ladı. 

rakıalar... - Peki filin?. 
-Tutan mı var beyefendi? - Ha ... O eskiden ittihat· 
- Tutan yok; F•kat onun çrydı, sonra itilafçı oldu. Da-

gibi bir şey... Meseli azizim; ba sonra Halkçı idi, Serbeatçi 
bana biç sormadılar, reyimi oldu sonra Halkçı oldu, timdi 
bile istihsale lüzum görmedi- yedeklikle Serbestçidir, yarın 

ler, tuttular, belediye izisı Halkçı olacak. O zaman her 
ilin ettiler. halde izihğa terfi ettirilme-

- Vah, vah, vah beyefen- lidir. 
di, doğrusu acıdım... - Ya filin1n izi olama. 

Hiddet eder gibi doğruldu: yııına ne derain?. 
- Neye acıdınız?. -Ne diyeyim azizim,AJlab 
- Şey.. Hani zatıalinizin derim. 

işten, güçten vakti olmaz da... - Iıte ben onun onun için 
- Hakkın var. • gemi olmasa halim harap di-
- Fakat vatan hizmetidir yorum. 

beyefendi... - Y ini çekiniyorsun, "et· 
- Hen de onun için ka- liye, sütlüye karışmıyayım, al

bule mecbur oldum. Efendim; tından çapanoğlu çıkar ,, di-
bizim Ahmet zade Mehmet yorsun. 
bey fırka idare heyetinde Çapanoğlu mu? 
değil mi ya? Avni Doğan - Elbette ... 
beye prezant• etmiı. O da - O çapanoğlu çıkaın azi-
teveccüh göstermit··· Çok zim; çıkıın ki " derdini Mar· 
ıarar ettim, dinlemediler. Ka ko paşaya anlat ,, darbımese 
bule mecbur oldum. lini arbk tarihe mal edelim. 

Herif uzaklaştı, ben tahlile H"~r işin altından çapanoğlu 
başladım: çıkmaZ1a bu deiirmenin iıte-

Bu martavalcı batı beledi- nilen şekilde devrine imkin 
ye azalığı etiketi için cırt alt var mıdır? 
yordu. Gece rüyalarında tehir - Hakkın var .. 
mecliıi müzakere salonunda - V 1r ya.. Şimdiye kadar 
ayağa kalkarak hep bir alay oğlu çıktı, gör· 

- Reis beyi ıöz isterim! dük. Halbuki Çapanoğlu "ben 
Dediğini görüyordu. Ertesi bir mes'elenin albndan çıkar· 

ıabah gazetelerde " büyük sam o itin mahiyetini behe-
vatanperver Ali zade Veli bey mehal öğrenmek iıterim "der· 
dün belediye reisini mecliste miş. Tarih kitapları böyle yı
öyle hırpaladı ki riyaıet ma- zıyor ... 
kamı dondu, kaldı. Hidise Bizim de istediğimiz bali 
ıudur: Belediye yalnız ev k<· rütbesi, banka krediıi, vükela 
dilerinden rüıum almaktadır. meclisi azalığı değil a; mea'· 
Halbuki fareleri de besliyen· elelerin altından çapanoğlunun 
ler ayni evin sahipleridir. lki b aş göıterip ıadece kendisini 
milyon lira istikraz paraıile bulanlara değil, herkese "ae
ortada görünen bir liğım ol- dir o,, demesi .. Makıadımız 
clağuna göre bu borçlu za· işte bundan ibaret, yini ıöy· 
aıanda neden farelerden de letmek bahsinde Muhammet 
rilıum alınmaıındı?. Bu hare· ümmet, nöbet, nöbet .. 
ketiyle belediye reiıi şehir Mııhbirisddık 
belediye varidatını hiç dlişiin· 
mediğini ispat ediyordu. Ali Mu ala 
zade Veli beyi bu hamiyetin· '!t 
den dolayı tebrik ederiz ,, C. H. ~'. Ocak Kongreleri 

Yazılarını okuyordu. Yapılıyor · 
Ş~~di iı~ bu i.ti bir külfe~ Muğla, 15 ( A .A) - C.H.F. 

kend111ne .dıra~etı.ne . mebnı Mahalle ve ocak kongreleri 
zorla tahmıl edılmıt bır ylik birinci tetrinin birinden bat· 
gibi göıtererek ileme caka lamııtır. Şimdiye kadar mer· 
ıatıyor... keze bağlı 3J k6yden 21 köy 

Ben bu tahlile pek daldır · nizamnamenin bildirdiği top
mı t olac•ğım ki kulağımın di- lantaaile yapılmııtır. Bu kon
binde pathyan bir ıeıle 11ç grelerde köyltıler dileklerini 
radım: biidirmiılerdir. 

- Hayrola yahu, bu ne• , • • • , 
dalgınlık? Deryada gemin mi İfSİz yekf1nu 
battı? Vatington 15 (AA) - A· 

- Çenen tutulsun. Derya- merika iı federaıyonunu .. Pır· 
daki o gemi olmaaa benim sabına göre Amerika itsizleri· 
halim haraptır. nin Hyıaı 10,834,000 tır. 

Sakat 
Bir Görüş 

-Baştarafı 1 inci Sayfada
memlekete beı para sokmamHı 

demektir. Binaenaleyh bu vaziyette 
incir, üzüm vesaire bahıinde da· 
hilde iırihlik cihetini hatta dOoOn· 
mek bile ıbeatir. 

- Rekolte fazla gelirıe ?. fatih· 
ilk pazarları tekmil mallarımızı 

almazlar da artarsa ?. O zaman ne 
yapacağız 

' boyurulacak. O zaman yapıla
cak io ; talebe göre arz yapmanın 

yoluna gitmektir. Kontenjan, takae 
vesaire uaulleri yüzünden Londra 
ltomaşlarınm kamilen ihraç edile· 
memesi ; İngiliz vatandaılarına lü
zümundan f .ızla birer takım daha 
elbiıe yaptırmık külfetini tıhmil 

edemeı. Bizde de halen dahilde 
bir milyon kilo üzüm ietih1ak edi· 
liyorea bu miktar - ıabıslaıda 

teker, teker arzu ve itiyat yapma· 
dan incir şenliği, üzüm bayramı 

gibi hareketltırle - daimt bir ıe· 
kilde aıttırılamaz. Bunun yolu ; 
fazlı , daha fazlı, herkesten f1Zla 
satmı~a çalıımak ve bu aatıı esba
bı neye mütevakkıfsa onı tevesaül 
etmektir. Van'dak.i Ahmet Beyin 
parasını, Mınisa'daki Mehmet Be
ye, Erzurum•dald Hüseyin Beyin 
parasını da Germencik'teki Hs11n 
Beye aktarmakla memleket hiçbir 
ıey kazanmıt olmaz. İncir, üzflm 
müvazeneeini ; çıkan mal miktuile 
ve giren para miktarile ölçmelidir 
ve eaaıen i'in yegane dopusu dı 
budur. 

İhracat mıUannın dahilde iıı
tihlaki ciheti ; tekmil dünya pazar· 
larının Türk incir ve üzilmiyle iı· 

haa geliıinden sonra düıünü1ecek 
mes'eledir. Bundan eTfel 

- neden Yunanlıbr dııha fazla 
ıatıyorlar, neden Bulgarlar dahı 

çok y•ı meyva gönder~biliyorlar, 

neden Yunan veya Bulgar tiitün 
ibrecatiyle bizim ihracatımız ara
aındaki niıbi fark aleyhimiıde ve· 
ya lehimiıdedir. 

Suallerinin ceTaplannı bulmak 
ve akaak tarafları ıslah ederek 

rakiplerle muvaffakiyetli çarpı,ma

lar esbabı hazırlamak gerektir. Bir 
defa bu noktada munffak ole hm ; 

eğer artuaa elde kalın malı elbette 
herıeye lercibın ıeve, ıe•ine keo· 
dimiz fatihlik ederiz. 

Amaaya'nın elması, bımy1&ı, 

Kırkağac'ın kavunu, Aydın'ın inciri, 

Mıniu'nın üzümü, Adananın aeb· 
zesi, huliaa her tarafın hir metaı 
dahilde zaten dönüp dolaımıktadır. 

Bundaki miktarı bir kat dıha ut
tırmak için itiyatlar yaratmak icap 

eder. Bayramlarla, oenliklerle bir 
malı dıhilde iıtibl!k ettirmek im· 
kinsız değildir, fakat derde deva 

teokil etmez ve munkkat olmllı.: 

mahiyetini bırakarak ebedileşmt-z. 

Bırakınız Yunan'utanı ; Romanya 
hile yaı meyva ve ıebze ihracına 

haıladı. Yunanutan ; üzüm rekol· 
lesinin mühim bir bıımını yaı ih· 
raç ediyor. 

Acı miaalleri uzatmıyahm. Bu 
vaziyette ihracat mallarmıa dahilde 
iıtiblikini düıünmek aakattır deyip 
geçelim, Uf idir. 

IZMIRPOST ASI 

MAHKEMELERDE : 
~-vv 

Muhabbet 
Tellalı 

kıralln Cenaze 
100,000 kişinin ··k"' .. e su UP 

Hakim huzrunda hınçkırıklar ihl~I ediyOb' 
Hesap veriyor.. • B: lgrat 16 (AA) - Kıral "narallar tarafındaO 

2221ill - • 

: • ~ • • . Aleksandrın cenazesini hamil ya nRklolunmuştur· 
Dün lkın.cı Ashye Ceza olan tren dün ıa.11t 23· 15 te tasyon meydanın• 

Hikimi Hahm Bey i şayanı buraya vuıl olmuştur. lstaa- ve oradaki kesif b~ 
:i~kat t bir .krand~~u~ul~k. ·~e yonda kıraliçe Marie ile kıral kendiliğinden tabutıJ 
~ uıa eıvı ~a,. e erını hı · hanedanı saltanat naipler le da diz çökmüştü~ a• 
tıva eden bu davanın mu a· b' l'kt• p l b b . gayet derin bir ıo~ 
k · b 1 t D.. .. ır ı ı prens au era erın· r' 
emesıne aı amış ır. ava- d b-k· t k" b 1 sür .. uyor bu sükut • , . e u ume er anı u unan ' 

nın mahıyetı şudur : b k'I M U . I ten gelen agv lamal•' 
K ·ı d y . T- k' aşve 1 . ıunovıç cenare lıJ 
eçecı er e enı ur ıye 1 • b 1 rıklar ihlal ediyorP ' 

isminde bir otel vardır Bu er ve saır zevat hazır u U· ,,. 
· d K 1 h f k t kıben alay yava§ ' "'-

otelin müıteciri İbrahim Ffen· nuyor u. . ıra .. ı~ mu a ız_ .1 ~- delerden geçmek s0•: 

di isminde bir Uşaklıdır. Bu atından bı~ ~o!u~ aakarı. ıhtı· saraya teveccüh et~1~ 
zat randevuculukla maznun- ram merasımını ıfa etmış ta- zergahta yüz bio 1ııt~. 
dur. Bir de Cako isminde bi- but hükümet erkinı tarafın- la insan ne şin öı:ı30 
rlsi daha vardır ki üç sene· dan trenden iııdirilmiş ve ce miştir. 

denberi bu otelde bulunmPkta .i 
~lan bu adam da fuhuşa teş· M. Eden ftalya 1'v 
vikten suçludur. t Somalı mi.isteJJl 

Mesele; bir gece otele iki SVeç'te l ,c 
müşteri gelmiş hüviyetleri a- Sto"holm 15 (AA) _ M. zi vnr~t ec et 
lındıktan sonra, Cako denilen Eden bu aya muvasalet etmiş .-. l lGiornole d'/toll 
adam ~üıterilerden birisini ar. Matbuat lngiliz devlet a- 8 1. Teşrin 193b~ 
beraberıne alarak mevcut oda- damının bir siyasi vazife ile ltalya Kıralı .. 
l~rdan bir tanes}n~ g~tir.miş muvazzaf olduğu hakkında nunda Hint Deoıı• 
tır. Bu odada ; Adıle ısmınde Alman menbalarındnn çıkan nan Somalı . 
bir kadın bulunmaktadır. haberleri telrzip ederek bu ziyaret edecektır· il 

Diğer müşteri de başka bir seyahatın iki memleket ara- ayın 21 inde Cata: 
odaya getirilmiştir. Bu odada sında hars ve ikti1at müna· dan hareket edece 
da müteayyin güruhundan lı- ıebetlerini kuvve•lendirmeğe yahat bir ay sürece 
mail namında bir çocuk bu· matuf olduğunu t•srih etmek Mütemlekeler o~, 
lunmaktadır. Sabah olunca tedir. ral De Rono kır• 
müşterilerden birisi yüz lirası • eyliyecektir. 
nın çalındığını iddia etmiş ve Veliaht ta bu ' 
paranın lsmail tarafından aşı · Borsa sında Sardinya ad•,ı 
rıldığı ıöylenerek mesele Za· ff k l • edecektir. / 
bıtaya akıetmiş, Resmi Deva· &re et eri 300,o' ·o· O ~r 
ir arasında mubaberat cere· Diin kii satıfoilarl n 
yan eylemiş neticede lbrahim ' 'falıat.nıı i>niirıor 
Ef d. · d 1 v hn lftsası sudur: ) 

en ının ran evucu ugu ve ' Belgrat 16 (A·~.'.il 
Cakonun da muhabbet tellal Üzüm Zagrtpte 300.000 ..,ır 
lığı yaptığı tahakkuk ederek. la ioaan Aleksandr•' 
Fuhuşla Mücadele nizamname Çuva.!_ ~ K S. ~ meydanına konuJa>Of 
sinin 96 ıncı maddesine tevfi 496 Ko. ittihadı 13 25 15 50 botun önünden ge~ 
kan bu iki adam mahkemeye 404 S. Süleyman il 75 14 Saat 13-te tabut tte • 
verilmişletdir. . 179 S. Celir~in 13 37 17 50 dilmişti... ~ 

Dünkü celsede ıoçlular; 153 A. Sakir 13 50 15 50 ~ J 
sorguya çekilmişler ve tevil 179 H. Ahmet 10 50 13 50 Hırsıı J ı 
yollu ifadeler vermişlerdir· 72 F. Solari 12 50 14 25 Soğukkuyu traıP'' 
Hidispnin kahramanlarından 66 Y. Bencuya 14 14 50 sinde bakkal K•Y~j 
Adile namındaki kadın şahit 59 Ş . Remzi 12 50 19 tafa .efc:ndinio dülı ~ 
sıfatile celbedilmiş ve namusu 29.5 F Aktullah 12 15 50 ren Ömer, Mükerıeb 
üzerine yemin ettikten sonra 26 P. Paci 15 17 75 tafa isimlerinde iiÇ 
töyle ifadede bulunmuştur : 26 Ş Rıza ha, 13 14 25 mümeşhut haliodeı~ 

- Şapkacı idisem de altı 22 K. Hay:m 15 25 15 75 mışlardır. Sulh b ~ 
aydanberi bu işten vazgeçtim 21 A. Muhtar 11 13 50 hı r sı zları te:k~ ~ 
Hidiıe günü doktordan dönü· 15 J. Taranto 14 14 At y ~J 
ıümde arkama sarhoşlar takıl- il Ş. Gılip 14 50 14 50 atJJ 
dı. Korktuğum için levhasın · 10 L. Bencuya 13 14 Yarış ve ıılab eP~ 
dan otel olda:gw unu 11nJadıgv ım 6 S. Bayezit 13 75 13 75 sonbahar at koşıJI• t' 

1 " - k üıe Yeni Türkiye oteline derhal 1724,5 dünkü ıatış1n yekunu arını goruşme .. 
d valı paşanın reislıi1,~ 

gir im ve bir oda istedim. Fa· Jncİr bir içtima aktedile' 
katdgeceb.yarısdı odamı~ d~~~ı. Çuval Alıcı K. S. K. S bahar at koşu)a~ıt 
ıın an ır a aaıın gır ıgın1 -- - bu içtimada tespı 
ve kapı önftnde Cako denilen 426 Ş. Remzi 5 25 13 50 Y arıılar ikinci te~ 
şu adamın bulunduğunu gör 168 K. Kizım · 5 7 50 16 v~ 23 üncü ı• 
dlim. Odama giren adama 141 N.A. Haydar 5 50 7 62 lacaktı_r._-+-4 __ 
kaıtı bir k.adın mukavemet 123 Ş. Rıza hal. 5 25 5 50 ~liisaade 1 
edemezdi Nihayet sabahladık. 85 D. Ar eliti 6 25 6 25 [" 

O 
Pan•ma 15 ~~ 

••---------• • tel kitipliğini yapan bir 75 M. Sadullah 7 50 7 50 terika hükumeti ı T · • ı• •ı şahit te bu yolda ifade vtr· 46 J. Kohen 7 50 13 içinde Bokos ad•~·~ 
emJZ tgı e dikten sonra Hakim Bey ta· 31 S. Bayazit 7 50 12 25 göodermirtir. poJı•I 
Mechu bide aordu : 30 a. Laııfont 6 6 da define arayao ,d'-

'JI' r - Sizin otele hep böyle 17 B. Franko 5 50 7 g~ 
Uşak ve Söke oteli antika teyler mi gelir? 12 F. Palsers 11 11 Aypın deıııiryol. 

Keçecilerde 70 numa· Şahit cevap· verdi : 8 M. Taranto 11 11 
111 

üdii.rlii triiııdeJl• 
rada kiin: - Malumu iliniz ticaret 1162 Dünkü sabşın yekQou ~ 

5·9 934 taribİll ~ 
Otelimiz bu ldefakı ya· serbesttir. Biz hüviyetini ib Zahı•re 934 tarihine kad•' ı 

tak llcretlerinia rekabet raz eden herkesi müıteri bi- b 
kabul etmiyecek derecede liriz l Çuval Cinai K. S. K. S. Ihzmirte taşdınaca6k25 40, 35, 30 kuraıa indirmiı· ık· h B d er onun an .,ı ı t• it gelmemişti. Bun 612 uğ ay 3 90 4 10 tinakliye ahnacelı1_, tir· Odalarımaz caddeye lar da o gece ayrı ayrı oda- 278 arpa 3 25 3 31 5.9 934 tarı'biSS"' 
..azır ve havadardır. TeırU k t 

lara ta ıim edilen ıahıslardı. 43 susam 9 75 9 7 5 934 tarihine kad• "' 
edecek muhterem miiıteri k 21 · k 6 6 ,,-. 
lerimizin her cihetle mme Hi im Bey dütilndii ve bu iki mercıme muteber olmak O~ 
aun kalacalarını temin ıabidin zorla getirilmesine ka- 72 Kum darı 4 4 ve Kuyucaktan I•, 
~derim. l 79il rar vererek muhakemeyi 6 144 nohut 4 62 5 50 cak soğanın beb' 
••---------•• Tetriniıaniye bıraktı. 475 K. Palamut 3 12 3 12 1170 kuruş ilcreti 

268 B. Pamuk 38 45 nacaktır. 
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8 durk Çocuk Gazetesi 

un an böyle her a b 
olarak rok m·k Y aşında ve 12 renkli sahife 

"' u emmel b" k'I 
lkiinci Teşri . .. b. . .1r şe 1 altında çıkarılacaktır. 
Merakla beknl ın lırı?cı günü çıkacaktır. 

eme erıni ç ki . . ocu ara tavsıye cderız. 

' 

IZMIR POST ASI 

Amatör 

Fotograf 
işleri 

Çalınk Ueuz 

Refik Lütfü Mağazası Hükümet Civarında P.703 

Olivier ve şürekası Limitet 

Loodra battı 

VAPUR ACENTESi 
Cendeli han Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Tahmil için beklene" vapurlar. 

THURSO ''apuru 20 B, Teşrin Londra ve Hull·e 
STORK ,, 30 " c Londra ya 
DAGO ,, 10 ikinci Teş. Londra ve Hull -e 
Liverpool hattı 

LESBIAN vapuru 3 2 ic Te.ş Liverpool ve Glasgov·e 
Tahliye için beklenilen vapurlar: 

17 TE ŞRINIEVV EL 1914 

1 SARDA Elbise Boyahanesi 
lzmirin en iyi boyahanesidir 

42 senelik tecrübe ve ameliyat ile nihayet Avrupa· 
nın en büyük boyahanelerinde sekiz sene tahsil gürüp 
şahadetnameler almış olan boyahanemiz mutahassısı 
muhterem müşterileri için teminattır. 

Bihlnuınıtcsisa tıuı iz asri .ye nıihaıdk idir. 
Temizlenmiş boyanmış ve ütülenmiş elbiseler, derin 

bir ihtisasla ve son sistem makineler ile fenni şekilde 
yapılmaktadır. 

Muhterem müşterilerimizi istifade ettirmek maksadı
mız yaz için ayrıca tenzilat yapacağımızı da bildiririz . 

.A DUES Sarda boyalıanesi Saıııan iskelesi 
'l'elefon şirketi karşısında N o. 21 P. nss 1 ......................................... 

Tilkilikte I 

Kırka2aç Oteli 
• 

7 
.. , yolcunun işine el verişli 

v" tS ·'1lahaneye yakın olan 
bu ot~: ~ n istifade ediniz. 
Fiatlar 50, 40, 25 kuruştur. 

KeçecHcr'de 

Kadı hamamı 
Memleketm en cemiz, en 

iyi hamamıdır. 

THURSO vapuru 19 8. Teşrinde Anvers. Hull ve Londra dan 
OPORTO ,, 25 " Liverpool ve S\Vansea-dan 

Müsteciri: ALı P. 715 
Hertür)ü tertibatı mü

kemmeldir. Nezafet ve ta· 
haretine son derece riayet 
olunur.Fiatlar: 23 50 kuruş DAGO ,, ay nihayetinde Anvers, Hull ve Londra dan Safa Oteli 

Not: \ iirut tarihleri ve vapurlar•o isimleri üzerine değişik 
lıkJcrden mes'uliyet kabul edilmez. P. 745 

Kuvumcnlar ('ar~ısı .. . ' 
Kadınlar kısmı, sabahtan 

akşama kadar açıktır. 730 
Müsteciri def?işıniştir. 

tdenberi •n )' mazharı tevecc .. h'" ü 1 le tbi K fi u un z o an mağ 'Zamı bu kerre 
1 beyaeloıiİvr ar ~arşısında 29 numaraya naklettim. 

o• Çtfitleri :e 9 ey!ul paoayı ında takdir ile seyrettiğiniz 
Portatif temınath so ny ları ve divanları ile her 
b' eşya ç 'ti · 
• ı, ni"el, nik ~~ı crı ve p.>d atif karyolaları bulacağı· 

1 .buı tder el~J, _bronz üzerine hertürlü mobilye sipa· 
111~ k•dar vb·ılunu gününe siparişatı nı teşlim eder ve 
'itlerde biri 

1 
• ~-r_ıza se\'kederim. Ayni zamanda bü

~1bın Çelik ~cılı~ı kazanan doktor Halil ~ezai bey 
il •ryola Çt ~~en.ne bilcümle karyolaları, somyaları ve 

0llllık !ize ş erı, lel çelik paspaslar perakende ve 
e tb\tendir re satılır. Fiatlar rekabet habul etmez de 
ry?Jı ibtiy~ç~uhterem. müşterilerimin hertürlü mobilya 
erıni ric• d •~ını temın etmek üzere yeni mağazama 

, ye. erım. 
:~ kKıvaflar çarşısı 29 numara Lüks mobilya 

mııılMJlınnnmOI! aryola salonu Hüseyin Hüsniı p 728 

ı\.k ıı111bı1nı!ıınıııınııııııııuııııın11111111ınıınıınıııııı11111mıınınmıııııııııı~ 

Balıkyaiı yerine 

YAZ GÜNLERiNDE 
İ c:ece~·i11 iz eıı i,d ku ,·vet., i~tilıa Ye geuc.~1 i k ilacı 

kiııa Lüıt·i dir 
lle1· rıczaııcdo lınlnııur 

P. 763 

Yangı ulara k:n·::'ı devaiı· ,re nıiies:esatıtaı 
ku llaın I nıası icap c~deıı yangın ~öıulii rıue 

alet lori ııd eıi 

TUFAN ve HIZIR 
.Aletleri lıol' tarana rağ·hct bnlau eıı ıyı 
sönclii ı·nıc vasıtalarıdır. Bii tiiıı ye,lek 

aksanı ı lıuh11ı ur 
S:.tt ı~ J"~l'İ: İl'ırn i r<lc H iikı'nuetı kar~ısıııtla 

' Naıvıua11 ~1akiııe Hirketi 
' P. 784 

aer"~a Ş~ ır bankası ~ 
...... IYZesı: ! '000' 00 o Türk.Lirası ~! ınııııııııırıırıııııııııııııııııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111nın•1111111111111111 

MIR ŞU -= 1 Doktor İbcj kord BESi ~ = H h = T';t Borsa Civarında Kendi Binasında 1 ! • Fa rettin ~ 
Ot· tiiı·Jii B~ıf~n; 2363 1 ~ İzmir Memleket Hastanesi Rontken MGtehassı•ı fi 

Ko 1.:a f.uameJatı ,~e Eıntea ~ == R tk = 
Üsaı't e . tnıısyonculuğu.. ~ - Her nevi OD eD muayeneleri 

Ş § lJltra - Viole ve Elektrik tedavileri yilrüyemiyen ve 

ububıt, 0r1~1tl~ ınevduat kabul edilir~ =b'lh R • •k -
Ob Ve . u111, incir Pa k y k z . w 5§ ~ 1 assa aşıtı çocuklara tatbiki ve rontken ilea 
d •ıır eoır ' mu , apa , eytınyagı e K J == 
. " 11da •11ı· 1 ıa. komüsyonculuğu yapılır. MaUarın ~ == e tedavileri yapılır. E 
ır ıp erıne - · . == - 1 lllnıının en musaıt şeraıtJe avans §§ = ikin . B 1 k k f k 
ııuuıqııılffimııııuoııııııııııııı P. 586 = = cı ey er so a ırın arşııı No. 25 Telefon 2542-4.., ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ıııı~ııı~ı"ı~ıııı~ıııı~ıı~~'''~"~"""~"""~"""~nıııı~uuu~nını~uıııı~nını~nını~uuıı~uuu~u~~~u~~ 

45 
DERECE B r nasıl b11 ihtiyaç iıe iyi sulu 

temiz bir hamamda yıkan · 
mak ta bir zarurettir. 

Bunu nazarı itibara alan 

DERECE madran f;;fik Paşa 
Hakıları l .... zt"'ıııı j:> J ne· · .\a nla11dn, S11ı1ıi,Iiı" ff 

·ı 11 nııı·ıcı amamı 
q aıı ' r s k ı apılaıı 43 J)ercee a 1 z Nı mükemmel mefruşatle, 

Hak 
181 

l. 1:tak1.sı asri teşkilitle bugün me01 -

Mürrr cuzluğu İtibarile Sava.nl 'ra . 1. leketin en güzel hamamı 
caaı ~1 I ' ~ • vı;;ıyc( n· haline koydum. 

a ıalli; Nazilli Madran Rakı J?abrikası Muhterem halkımızın teı-

karr-;ısı uda , 
Tüccar ve esnafın işine ve 

kesesine elverişli çarşıya en 
yakın oteli tavsiye ederiz. 

P. 714 ___ ...,.. _______________ _ 
Aydın demiryolu umum mü· 

dürlüğünden: 
§ 4 10-934 tarihinden 31·7 

935 tarihine kadar Denizliden 
lzmire taşınacak anasonun be· 
her tonundan 1435 kuruş üc
ret alınacaktır. 

1 GÖZ TABlBt 
Dr. İsmail Selalıettiıı 
Fransanın Bordo bp fa
kültesi göz seririyatından 
meıun askeri hastanesi 
göz hastalıkları mütehas
sısı muayenehane: 
tkinci beyler s. No. 81 

cm-
§ 20 9 1934 tarihinden 30 M • Ot ı• 

6 1935 tarihine kadar mute· anısa e 1 
ber olmak üzere alsancak is- Müsteciri: SALtH 
kelesinden ihraç edilmek üze· Izmirde en ferahli temiz ve 
re iskele avlusundan iskeleye t I M · t' l"d' B' ·· d ·ı k h d b h ucuz o e anısa o e ı ır. ır gon erı ece ur anın e er . . .. 
t d 27 76 k 

. k 
1 

aef a misafr r kalan daıma muş-
onun an . uruş ıs e e 

ücreti alınacaktır. terisi olacaktır. 
@!!!'!!~~~~~~~~~~-~!!!__!!!!' Fiatlar 25. 35, 50 kuruş~ 

Bahçavanlara 
Selim! ... 

Ege havzası balıçavanlarının 
yüzünü güldüren ve yalnız bu 
havzanın değil fakat gayreti 
ve fedakarlığile Türkiyenio 
en fenni en İnRnıhr tohum 
mağazası olan ızmirde Hüse· 
yin ·Avni beyin "Meram,, mı· 
ğazasınıı. mevsimlik partiler 
ve bu meyanda bır çok yeni 

Adres; Keçecilerde Lale 19si
naması karşısıraı ı ııda. P 803 

~~~J~ HSA~~~~~~ ' 
Büyük ve küçükSadık bey 

otelleri ve kahvehanesi eşya· 
farı azimet dolayısile devren 
acele satılıktır. 

Müracaatmaballi Sadıkbey 
oteli müdüriyeti. P . 766 

aletler de gelmiştir.. Aydın demiryolu umum mü-
Mallarınt ~evsimlere taksim dürlüğünden: 

etmek suretıle her zaman 3 10 934 tarihinden 31 12-
mağazasında taze mal bulun· . . .. . 
duran ve mevsimi geçmiı mal 934 tanbıne kadar Odemışten 
derhal imha etmeği usul edi- Izmire nakledilecek yaş üzüm· 
nen Avni bey ancak bu dürüst ün beher tonundan 600 ku
hareketiledirki Ege havz~~ı ru ücret alınacaktır. 
bahçavanlarının sarsılmaz ılı ş d d . 1 -
madını kazanmıştır. Ay ın emıryo u umum mu 

8.1 . 1 d • ·ı f k t dü lüğünden: 
ı mıyen ere egı ; a a 'b' d 30 8 934 

müşterilerini bu yeni mallar 5 1 O 934 tarı ın en 
dan haberdar etmek maksadile tarihine kadar Ödemişten iz· 
keyfiyeti saygılarile ilin eyler mire nakledilecek tütüaün bc-

Hisarönü "Meram,, tohum b t d 900 kuruş üc· 
mağazası Telefon "3478,, er onun an 

P. 627 ret alınacaktır. 

ŞAŞ AL 
,,.e hakiki 

Istanbul Memba Suları 
Yedi seneden beri muhterem lzmir halkına halis 

ve taze Şaşal suyu temin eden ve Şaşal suyunu lzmire 
tanıttıran müessesemiz ayni zamanda Istanbulun Şeb· 

• remaneti ve EvkaflD mührü altında getirten saf 
Taşdelen suyunu Muhterem müşterilerimize tebşir ve 

tavsiye ederiz. 
Umumi deposu: Abacıoğlu b lDI 18 numarada 

ll1. d riflerinde göreceği, memnun 

11 ........................ ____ ~:i:i:iirlüğil kalacaklarını kayda lüzum 
p görmem. P. 777 

-----------~--7~7~0-- MOsteciri: ALl RIZA 

NAİf; 



SAYFA 12 

işte 
AOrıları ve so-Ouk algınlıQını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha· 
tırlayınız: Alaca~ını7 mal, hakiki olmalı. 

israrıa tASPİR • 
2 ve 20 komprimellk ambala)larda buıunur . 

.....,ıı!!~ 

IZMlR POSTASI 

~ 1 il 1111111111111111111111111111 lllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllUlllllllnll! 

KOÇT AŞ SUYU derece 1,S 
İhmir ve havalisinin derecesi en az İstanbull 
~menba sularıııın Çırçır derecesini taşıyan~ 

l
suyndur idra~ verici,. ı~ide düze~t~c~, . sıhhat: 

ve afıyet verıcı, hazmettırıcıdır = J 

~Kimyevi ve baktriyoloji resınl raporları haiz~ 

1 R A •• h .. b d 11 d ; 
§ esmı mu ur ve an ro u amaca-= 
5 nalar evlerinize teslim olunur == E3 

§Namuslu hareket, =: 
; Ciddi muamele; 
-Sat.ış merkezi: Baş<lnrak camii altındaN o. 20_ 
~ Telefon: 2967 -= P. 719 -
::1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111= 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ınııınnı 1111111111111111ııııu111111111111111111ıııu11nıı u 11uı 11ııııııııı111111111111m1111111111 ııı 

! Doktor A i Riza ~ 
ı= = 
~ Doğum Ve Oerrahi Kadın Hastalıkları ~ 
~ Mütehassun Telefon 2987 = 
$ Kestelli caddesinde 62 numarada her gün § 

kOçOk ilinla 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı ıııı 

Güvercin istiyenler \ 
Gtıvercin merakhlarına: Jş arayot: 

100 adet nadide Mıaır , 20 T f ıb· e P 
adet Muhabere. perakende: 
1atalıktır. . Alsancak Demir·! 
hane ıokak 63 No. bansye 
Cuma &"ünleri_ öğleye kadar. 

T. 26 
............ 11111!!111!111~-

Koll~j mezunu bir Türk 
genci ucuz fiatle gayet iyi 
lngilizce i>ğretir. 

Adres: İzmir Postası M. Z 
P. 22 

uba iye, «= ı• 
nelerinde tezgibt•" 
ıair mnesseseferde 
yapabilecek bir 
arayor . Karataş 

mektebi karşısıod• 
bey apartımauıod• f. 
Pertev ~ 

Dolıplıkuyu cıd~a 
ve 105 ou marah 

Uncu ustasıyim. Taşçılık, üstündeki :uç odalı ', 
paçaloı lı k ve en tem İli n o tır. Ve ucuz verile'' 
çıkartmak hususunda ilıtisa.· lip olanlar Çukur b; 
sım vardır. Ticaret matba· durlu Tahir bey ki 
aııına müracaat: P. 21 efendiye müracaat e 
Hastane arkasında Damla- .. ~ 

cık caddesi No. ( 1 ) S l 1 .. et 
Tiltüu ve müskirat mevcut w. atı 1 w'" ~ 

bulunan dükkin devren ıatı· Deiırmeodagı 
lıktır. met sokağında z3~ r 

Taliplerin içindeki sahibine ev satılıktır. fçiodt 
müracaatlaTı P 5 racaat. 

· saat 3 den sonra hastala1'ını kabul eder. = 
~~~~~~~~~~~~~~ ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınuuuuttıııı111111111111111111111111111111~1111111111111111p52~ 

Altın damlası Ağız tadı ile sabah k•hvaltııı ve yemek yimek iıter· 
seniz mutlaka. iri yapılı halis Hlamura 

Alsancak Mes'odiye cad· 
desi yeni Ti.ir kiye sokağmda 
beş numaralı lıane satılıktır. 
Üç katlı yedi odalı ve elek · 
trik, hava.gazı tesisatlarını 

lıavi olan bu evi isi iyenler 
Alsancak Mes'ııdiye cadde· 
ıinde 131 numarada berber 

Küpek arıf 
Yabani bir k111~ ı 

ıecek rengi ~dOS~ 
( Kurt köpeği ) ~~ 

İzmir Bayt• ~ Kullanmadınızsa ilk tecrü
bede muhakkak 

Ben Bu Kadar Lfttif Koku 
knllannıamı., tnn 

EMEKTEN KEN
DiNiZ! A.LA~1 IY A-

O AKSINIZ 

Çok Latif 
Çok Sabit 

her hususta <;ok mii
emnıel bfr kolonvadır 

25 
60 

. 

75 LÜKS 
100 
180 
Kuruşluk am· 
baiajları 

l 

vardır. Bil' tecrübe sizide poresti~karları ara
aına sokar. Eczacı bası },erit bevi:u salıeseri-, " ' 

dir açık olarak başka yerde satıhnaz. 
Taklitleri çok adidir. Net ile Ferit isim ve 

etiketini görıneden. alına~Tınız. 

M. Depo S.1.,erit Şifa Eczalıaııesidir _,,_ _____ _ 
.. -----· . . . 

San'at - Yenilik - Ucuzluk 
Elbiıelerinizi, apkalarınızı, evinizdeki perdeleri, oda 

takımlarını, rengi atmış koltuk takımlarınızın kadife· 
!erini ve ıair eıyatarınızı daima yeni bir halde gör· 

mek isteraeniz lbaan beyin 

lstanbnl istim Boya Fabrikası 
na verip boyatmalısınız 

Boyaıının güzel ve sabitliği, eşya üzerine verdiği 
zarafeti ancak işteki mahareti ve son sistem makine
lerinin ameliyatı iledir. Bu işlere mukabil aldığımız 
ücret te bir masraftır.Galııma ücreti almıyoruz. Herkesi 
yeni gezdirmek için bu hizmeti de esirgemiyoıum. 

lzınir: Kemeraltı İğdeli kahve kar~ısı No. 8 
P. 757 

Bayındır Zeytini 
Almalısınız. Bu yerli mahıuJ, golua ayarında ve ona 

daha faik bir derecededir. 
Bu defaki 9 Eylül Panayırında takdir edilmit ve her 

erde rağbet bulmuı, hariç memleketler zeytinine ibti
tiyaç bıraktırmamııtır. Hatti nefaıel ve ıağlamlığı bü · 
tün müeaseaeJerce revaç bulmuıtur. 

Her bakkaliyede bulunur. Muamelemiz toptan ve pe· 
rakendedir. 

DEPOSU: lımir Sandıkçılarda 3 numarada Dedea· 
ğ'açlı zade Mehmet Nuri. T 3224 ' P. 756 

Pulmosiro - Esat 
En muannit öksürükler 

Grip 
Bronşit 

İçin çok mlle11ir ve şayanı tavsiyedir. 
Her eczanede vardır. (P. 767) 

Sıtmadan 
KURTULUNUZ 

Lütfi 
Kinin 

Komprimelerini 

Alınız 

Markaya 

Dikkat 

Mehmet Emin efendiye mii 
racaatları. P. 23 

Hacı 

ıoka1' ~' 
Haıao 

Bekir 
Kestane şekeri, Acı badem kurabiyui. " 
Lokum, Şurup, Reçelleri ile htanbuluo e~ 

Fantazi Çikolata ve Karamela çeıit11 

GELDi 
YALÇIN 

lıtanbul şekerleme mağazaları, sipariş ,et 
Diğer pek muhterem müşterilerine çok tııe 
bu çeşitlerden hemen aldırmalarını~farzederl: 

i.zmir Şekerciler <;arı·ası J.: o. 1 li 
' i(l' 

Kaı·şıyaka Kemalpasa caddesi ~ 
' I'· 

Kurtuluş Kişesı 
' 

Her Keşidede Müşterilerit11 

Zengin Eder 
Keşldemlz l3u Seferde Bi!ç~ 
Müşterilerimizi Zengin Etıtıişr 
Biletlerinizi l{urtnlns Ki~esiııdeıı ıı 111 

' T ıı 
unutına~·uıız. Hapisluıne karşısınd:t ~ 

ve Tayyare bileti bayii Bekir SJt 

İçilecek en ıet 
• 

Doktor Operatör Foça S~ 
dur. Hazm • ko)' '4' 
lçimi gayet Jeı•' Tahsin bey hastanesi 

İzmirin 

bilhassa 
en lüks ve sıhh1 ve emsalsiz hususi hastanesi olup 
kibar ailelerin Ameliyat için yegane tercih 

eyledikleri hastanedir 

Tahsin bey, hastanesinde 
Sabahleyin 9 dan 12 ye , ak~am 14 ten 18 e kadar 

husus} hastalarını kabul eder 
Adres:) lzmir Çivici hamamı civarında Müftü sokağında Yemişçi Beylerin 

muazzam binasında 

Bu ıuya de"'~t I 
vücutça çok . f ~· 
mektedir.liu bı~i ~~ 
Kemeraltı caoJ1

1 
No· 31, 

1 
Telefoo: 

---~ııı~ Aydın demir)'~~j-
2 8- 1934 tar• ., 

rinievvel 1934 •.0 e 
Dinardan Deuiıh1 ~ 
üzümün beher t0" 
kuruş ücret ah"''' 

Tayyare Piyango biletlerinizi mutlaka SAADErr kişesinden ıı11 
- . - - .. . - l, •• ~ ;!.·-~ · _ __.._ _,, __ ·-- - --· - .. - · . . - -- - - -

Çorakkauı 354 No. da Hasan Tahsin. TELEFON : 3497 


