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. Mecliai ldaı aeçim.i ddn ... 
.taDberi bıılamıı bulunmaktadır. 

•bat •yıo onuna kadar ıürecek. 

kullanmak; 
Hava hareketleri 
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kir Seferleri Başlıyor 

6800 Saat Ucuş 

iz mir -
GAZETEMiZ 

12 
.. ,hary R l · h ( • e ııcam ura M. Miklaı ( +) ile Baıvekili M. 

X X); Alp dajlarının en yBkaek nokta11na kadar 
1•al toııala kltat reamiai reçea hafta yapmıılardır. 

SAHiFEDiR 
- - - - -- - - -- - -

hak ve vazitedir 
Vur Abaltya 

• • • 
Amerikada incir aley
hine bir facıa oynandı 

Bir va 
kıtlar iz· Q 

mirde in· 
cir ibra· 
catı ile 
ittiğal e· 
den ve 
bu sene 
bir firma 

Dünkü 
Tezahurat 

Romen 
Kral içesi 
•. t 

Romanya krahnıa valdeıi 
Maria "soldaki" hilen Londra · 
dadır. Hususi ahvalinden do· 

şekip gUnU 
Bu Cuma Günü Mezarında 

lhtif al Y auılacak f 
Üıtat Tokadi 

zad~ Şekip : mer· 
hum iki sene 
evvel 6 Teırine· 
velde vefat et
mİf, geçen sene 
ayni gündeme· 
zarında bir ibti· 
fal yapılmııtı. 

Busene bu ih
tifal -Cumadan 
bilistifade· beı 
Teırinevelde ya 
pılacaktır. Üı
tat Şekip mer
humun hayran• 
ları önümüzdeki 
Cuma günü saat ı 

15 le vefatı ma • 
halli olan Kar-
e;ıyakada Lükı ü.,ıaı Şekip Merhum 

ıineması altında Remzi beyin kıraatbaaeıinde toplana· 
caklar ve müçtemian mezarına giderek ziyarette bulu
nacaklardır. Şekip lzmir'in en faziletli bir çocaju, Tllr
kiye'nin de en kudretli bir elem tliri idi. Bu itibarla 
Cuma günkll ziyarete herkeain ' iıtirak edeceğini tllp· 
hesiz ıayanz . Şekibio mezarı lzmir Belediyeai tarafından 
lzmir halin namına ya bnlmııtır. 

Yeni inşaat 
Alman'lar yeni bir zırhlı 

daha indirdiler 

\ 

rağmen elinden geldiği kadar; karada 
ve denizde ıilihlanmaktadır. Netekim bu zarhbyı da ~ayı& 
yeni indirmiıtir. Son zamanın tekmil a1ri teçhizabnı cimi 
buluaan bu zırhlı; buriinlln en kuvvetli harp gemilerinden 
birisidir. 
~~.r-r ~~'''''"'-''V'V'VV'VV'VV"V'V'.,,..,..~"""""'"""""" 

Dünya Şüunu: 

layı bir müddet aaraya kabul K bl ••. b" Al · h'b• ld .. t bil b , o enç ı ır man rencı; sa ı ı o ugu o omo e a11 
o~unmıyan bu vahde sultan, ilaveler yaparak arabaıını hem karada, hem de ıada ylrlt• 
nıbayet kral tarafı~dan .k111 mek yoluau bulmuıtur. Reıimde; ballua 6nlnde tecrGbe 1•· 
bir tekilde kabul edılmlıtır. darken ı&rtlll1or. 
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Kırallar .... ~ülikatı ~:~t~ct"a ı 
1 • b ••ıA k t • " Isparta 30 (A.A) - lk~'-2'8Zete eri U mu 8 8 ID Samımı vekili MJhmut Celil bey ı•• 1 Plevne 

.. ~.!ıımll ................ ~~ ................ ~ ... 
• -20- 1 et ti• ~ı·nı· haber e • o la r~mize gelmif v iıtaıyoal cereyan ıı. v rıy r r coıkun tezahüratla ikartıl .. 
Bunu 

bir 
bilmiyecek ne var: 
cin aşık olmuş •. S K A d E 

• mışbr. Muatakbelia meyaaaf U 
~ ı rp ıra 1 ı v et Hı ~: B~:~:;.:.~~·::::;! 

Pariıri 30 (A.A) - Yugoı- daha geçenlerde açmıı olduiu llkatlar ıamimiyet itimat ve Vekil bey refakabadaki ... 
Eh .. Artık .. Bu iıe akar şftnce ile daha ıimdiden ağ· lavya kıral ve kıraliçuinin Sof mühim kredilt rle iıpat etmiş dostane his ve temayill bavaıı ile birlikte doi'raca Glll pi 

•ular dahi ııp diye dururdu. zına bir parmak bal çalıyordu. yadaki ikametine ait olarak olan FranıaVarıova ile Buda· içinde cereyan etmittir. fabrikasının inta edilecetl ., lıt 
Veliaht Abdülhamit efendi Mitat pafa avdet etti, top· gelen haberleri neıretmekte peşte arasındaki dostluğun Nazırlar · ahiren aktedilmiı halle gitmiı ve orada te"'1rlca 
bir defa Hltanat iııln olma· lanan vükell meclisinde key· olan gazeteler Yugoılavya ananevi rabıtalarının daha zi· olan ticaret muıhedenamesini atma merasimini yapmıt~l9ı0z 
dığını ıöylemiıti, ondan •onra fiyeti en ince teferruatına ka· bükumdarlarına yapılmıı olaD yade kuvvet bulduğunu gör· ve baytari mukavelenaraesinin Merasimde lıparta meb .... rf 
da meırutiyete taraftar bu· dar anlattı. Viikell meclisi de resmi kabul ve Sofyada icra mekle memnun olur. çok eyi neticeler vermit ol ... Kemal Turan bey aıatıd.ltilaf 
landoğunu açıkça ifade et· müzakere neticesinde Sultan edilen mtikilemelerin samimi· M. Fon Papenin ini olarak duğunu mlişahede etmiılerdir. nutku irat eylemittir: y 
mitti. Şu halde saltanat ma· Muradın tedavisi için Viyana yetinden bahsetmekte ve bu Budapeıteyi ziyareti M, Göm Buda Yugoslavya ile Bulga blok 
kamında deli bir padişah tut- darülfilnunu akliye mutahassı- ziyaretin Bulgaristanla Yugos· büşün Varıovada y~pacağı riıtan araıındaki iktiıadi mü· Büyük kurtarıcı Gazi h•~e 
maiıta menfaat neydi? Sultan sı profesör Laydsdorf'u dive- lavya arasında mevcut olan müzakerelerin mahiyet ve şu· nasebetlerin daha ziyade sık· retlerine onun bııveklline d 

Muradı alaıağı edince yerine te karar verdi. Bu profesör, doıtane ~münasebetletri dıba roulü hakkında bir takım ~en !aşacağına dair beslenilen ii- nun değerli iktisat vekili" 
adaleti ıever, Meırutiyet ta- lngiltere Karaliçeai Viktoryayı ziyada kuvvetlendireceği için dişeler uya J dırmaktadır. Sa müdi muhik göstermektedir. Isparta halkının duyduiu mi• 
raftan ıultan Hamit pekili muvaffakıyetle tedavi etmişti memnuniyet izhar etmektedir. bık nazırlardan M. Domonıi iki komıu memleket Hasında net borcu sonsuzdur. Anc-1, 
gelebilirdi. ister kıraliçe, iıter hizmetçi Aynı &zaman"• Berlin Var· Jurnal gazetesinin bir muba- ki iktisadi mllnaıebetleri in- burada Celil beyi yalnıı ik 1 

Uitat paşa; Abdülhamit olıundu; Viktorya da nihayet şova - Budıpeşte arasındaki birine beyanatta bu!unarak kiıafa mazhar etmek ve kuv· sat vekili ıifatile ıellmlam 
efendiden müsaade istiyerek bir kadın, babuıus kocasını diplomasi faaliyati gazetelerin Fransa Sovyet mukarenetiain vetlendirmek için nazırlar pek yetişmez, kendileri memlek• 
kalktı. Abdiilbamit de derhal çok seven bir kadındı. Kocası nazara dikkahnı celbetmekte- ve Fran11z-ltalya milkile yakın bir zamanda hudutta timiz hpartamızı ziyaret e 
ayağa kalkmıt ve MihJt pııa- prens Albert ölünce kıraliçe- dir. Exelsior gazetesi M. Güm· melerinin Alpler ve Anc· mürur noktaları açmıya teteb- ler. Bir çoğumuzun bulu•d 

D 

fJ salon kapısına kadar teşyi nin aklı oynamııtı. Dehıetli büşiln yakında Varşovayı ıi· ble.u dolayııiyle zaruri büı etmek huıuıunda muta Gülcfiler içtimaını yaptılar. 
et~işti. Mitat pııa teeddüp bir isap. buhra~ı ic~nd.e çırpı- yare~ edeceğinden bahiıle di· olduğunu • beya.n et~iıtir. bık kalmıılardır. Bu miirur gfinden beri gülcUIDk keD ıı 
ettı , naıı deh kıralıçeyı ışte bu yorkı: M. Oomonzı Trıanon muahe· _ Devamı 9 uncu sayfada . leri için bir ideal olmuıtofua 

- Aman efeadimir; dedi; profeıör Laydsdorf tedavi Lehistanın dostları müttefi- deıinin a)eyhiade rey vermiı B iıte bir çok güçliikler v.Clı 
kulunuzu fevkalade ma!ıcup etmiı, lagiltereyi bir hnknm- ki olan ~·e barptan :beri Ma- olduğunu hazırlattıktan ıonra Ergani istikrazı d u B .. ili tı i~aı 
bırakıyor1unuz.. dar tebeddülilnden kurtar- carislana ,teveccüh&nü izhar Fransız- Sovyet itilifının Cer· Diyarbekir, 1 (A.A) Halkı ~· buna dralgmeaVr by':n aLpl 

Abdalb · d h 'I · · t d ' k 1 • [ b h k bl'k ' ö d'" · -k k l"k Dl aşar ı ar. e 115 .. a ftU u amıt a a ı erı gı· mıı ı. • an gerı a mıyan ve unu men e emonyası le ı esıne mızın g ıter ıgı yu se a a a . 
1 

K d·ı .~. 
dnek: Profeıöre derhal bır talgraf mani olabileceğine ihtimal neticesinde bu sene Diyarbe eaerı yarattı ar. en .1 er~- 1 

- Paşa hazretleri, dedi, çekilJi, Mumaileyh de telgra~ı . ~iyo~'. fa~at bır P~~işab •ermediğioi ıöylemiıtir. M. kire gönderilen 1800 adet Isparta yurdunun ye~ı T u; 
milletin sizin gibi bOyDklerine a?ır, almaz lstanbula geldı. gıbı degıl; bır baıta gıbı te- Mussolinioin Veraay muahe- dahili istikraz tahvili 204 faz- pi yurdunun en denn ıd d 
hlrmet etmek yalnız Şebza- kendisine sarayda mükellef davi edilmui lüzumunu ileri desioi müzakere e•miı olao !asile satılmıf yani ıatıı mik- ranlarıaı arzederim. ~ ı 
d .. liğin değil; Padişahlığın da daire ihzar edilmlıti. Profeaar ıür~yordu. diplomatların irtikap etmiş ol- tarı 2004 adedi bulmuıtur. Bu Bilyiik bayramımıza ıelm.,-- 1 

ııarı olmak gerektir. ELaydlıdb~rf ; Sultand Mur~dı Zıra profesör bıkmıı, usan· dukluı ığlf bir hatayı tamir miktara göre bu seneki ıatıı, zahmetini alan değerli bd 
sası ır muayene en geçır~ mııtı Kendisi hastanın yanıo· .. • 404 · · K" A "tJ Abdülhamit bu ıözleriyle dikten sonra müşahede altıııa · . . etmek üzre bulundugu zanne· geçen seneye nıspeten ıerımız azım papya n 

Milat pııaya "eğer saltanat 1 t dan çıkar, çıkmaz deh padı· dilmektedir. Sovyet Rusya ile adet faıla olmuıtur. yayı Burdaru temıil eden lld 
mevkiine ıeçerek Padiıah a F~lr~t kendisi de sarayda ıahın ~odaıı üfürükçülerle de- olan münasebetlere gelince, ' . • • • • metil zevata ayrica teıelt ... 
olursam ıana çok hürmet ede- mahpuı kalmıfh. Padiıalun lardı. Rusya ile iktisadi teşrikime- :r enıR ınaçları . ederiz. a 
ceğim" demek iıtiyor ve bu hususi ahvali harice sızmaıın ~ltı okka ı~rıklı. ~ıyıklan saide bulunmak lazımdı. Aı· Parıs, 30 [ A.A J - Parıs 
ıö:ıleriyle Mitat paşanın Sa- diye ne profesörü dııarıya kesık, nefeslen keskın hoca· keri teırikimesaiye lüzum yok- budunlar arası tenis ıampi· B~ nutuktan sonra lıparf 
daret bırıını tahrik etmek ga- Hlıyorler, ne de kendisini la! padiıahınw batında kurıun tur. yonluk turnovası şu neticeyi ~eb ~ıu lbrabım bey. Cümbf ar 
yesini güd6yordu. Halbuki görmek istiyenlere müsaade dokerler, ıogınla, ek~ek kı- Sofya 30 (A.A) - Bugün vermiıtir : rıyetın biiy~k eserlerıadea -,Jap 
Milat paşa b6yle süfli endi- veriyorlardı . Avuıturyanın Is- rıntılı mendebur, pıı •u.yu aıığıdaki reami tebliğ' neıre· - Matmazel Payot (lıviçre) yurdu~uzu ımar hu~uaund elet 
ıelerden uzak bir adamdı. O; tanbul sefiri kont Zihi bile o z~val~ı ~~l~an ~urada tıfa dilmiıtir. 1 - 6 6 - 2 6 - 1 ı ile ira~e~ınden wbahsetm.•ı biy h 
balkın adamı olmuştu. Zama- kadar ıaranna ve binbir ka- nıyetıne ıçırırlerdı. Bulgar başvekili M. Geıgi Franıa ıampiyonu madam lerımııe saygı ve mıanetl~D 

d b d 1 1 • b w Q .. lara aö e m • 1 d h . I b . . . . ç· anlatmıştır. Buadan sonra tJJ' nımız a ya ancı ev et er .rı· pıya aş vurmasına ragmen .. • r es e e e e· yef ıle Yugos avya aucJye Mathieuyu yen•:ınıtu. ıft er- . . . • • t-

i. d M • k. d t f ·· L d k. l.k ·h t• kt p d' b • B 1 . rasıme nıhayet verılmıf ır. ,. ca ı ara11n a . Heryo yu es ı oı u pro e1or ay •· ım 1 cı e 1 yo u. a ışa •· aazırı M. Y evtıç ve u gar kekler finalınde Marael Ber· . w ... 1 
Mitat paıaya benzetmek müm drofla konuımıya muvaffak mız dendimize cin tayfa11n- hariciye ııazırı M. Batolof un nart ile Gentien 9 - 7 6-8 . Vekıl bey kumandaalııı liJ 
kündür· Ona da tekmil Fran· olamamııtır. dan haıena, mBıtesna bir haşmetlü kırıl Aleksandar ve 6 - 2 5 - 7 ile Borotra ve layet makamını C. H. f. ·•t 

M Ü b d · k w ö ül k t d w · - . . . bankasını ve daha bazı daııır sa · nazar olıun, olmasın - . ua~ene ve m ıa e enıo ızcagız g n ap 1 ~ ııı cı baımetlu kıra) !{orıı bazeratı· Bousausi yenmıılerdır. . • ~J 

« Reis [efendi > diye bit•p netıce~ı ıu oldu: .. .. he~e S~ta~ Mur~.dı. ışte. zap: nın huzurunda yapmıf olduk· . . ve m~esseseletı. gezdıler. ~ 
ediyor. Bu bir mazhariyettir Padııahın haatalıgı uzvı de- tedıvermıştı. BnınıJIAhıteala Jarı mükalemelere ve müzake lııhlıap hareketılel'l reflerıne beledıye salonuD 
ki Heryoyu her nevi iktidar ;ildi, asabi idi. Birkaç aylık iki okunup bir üflenince ol re etmit oldukları meselele· Ankara, 1 J A.A ] - Yeni bir ziyafet verildi. lspartİal 
ıandalyaıından müıtağni kı- bir su ve bava tedaviıile ge· hatun kiti tlfürük ku•vetiyle rin müzakerelerine devam et· belediye intihabatı için seçile· lar büyük gün için sevinç -' 
lar. AbdOlbamit; Mitat pafa· çebilirdi. Hatti profesiSr: itbu aıkındaa iater, iıtemez mişlerdir. iki memleketi ali cek iıilıkları namzetler bak· sürur içinde bayram yapıf~ 
nın bu mazhariyetinden biha- - Benim Viyanadaki has- vazgeçer ve Paditahı ilempe· kadar eden ve onların milte- kında C H. Fırkaıı tarafın Vekil bey öğleden sonra ti'ıir 
herdi. Q; Mitat paıayı da t~hanemde altı hafta k~lıın nahı. tebaai ıa~ıkaneıine ceb- kabil teşriki mesailerine teel dan yapılacak yoklama önü- ıusi trenle Eğirdire ve ak•"'u 
bütün ıamane paıaları gibi ~ıze haıt~yı sıhhat halındejren ıade ede,dı. lükü bulunan b0t6n meselele- müzdeki Sala günü Halkevin- da Keçiburluya gidecelclerdif D 

hırs içinde ıanıyor ve bu dil- ıade ederım. -Devam edecek- rin görütülmüş olduğu bu mil de icra edilecektir. 

anıım1111Kara Korsanımnnııo• 
~-,ara Ali'nin Harikulade 

Maceralanndan Bir Safha 

biç ehemmiyet vermez gıbi - Haydi.. Ne bekhyorsu Doğru; gelecek sefer - Ne kadar mftsait ot 
davranıyordu. nuz .. Karar veriniz!. bu uıule riayet edeceğim ve olıus, öğleden evvel dan 

Nihayet kendi bi11esiae dn Diye bir daha haykırdı. size bir de ıarkı okuyacağım! )erine imkin yoktur. Dedf. 
ıea eıyayı Karakouana g6s· Karakoraan böyle umuma Maamafib, bu defa ben bil· Vakıa, muayyen vakit 
terdiler. Karakorsan ar11z ve meydan okumakla mevkiinin tün hisse~i arkadatlara bıra- mit olmalda beraber, ba 
gözii doymaz bir ha_ydut gibi yükı~ldiğini ve nufuzunun kıyorum . Öteki itlerden ben bir, iki aaalhk bir ferah 
görünmek lüıumunu hi11etti arttıgıoı görüyord~.. . de kazanırım! vardı. Buna raimen Kara it 1 

• ve hiddetlt'l: Haydutlardan bırısı sordu: Karakorsanın bu hareketi, san ıabırsızlanmıya ~ 
- 24: - - Ne?. diye haykırdı. Yal- . -;--- Seç1;11e.k hak1kını D { ye umumi bir alkıı ile karıı· m1ıtı. tr 

-------- - --- . -- ----
:9'.T.~ .. ~~---~-=-:9'.~~:"W-..::..-.: --·- -

YAZAN F · · b k k b. k ıstıaaden ıltıyorsun . 1 d • 
! • ~emıett:n Dil atıma 01 OCa ır aJyo· 

8
. , . f b an 1. fspanyolların timal cıla 

Her kor1anın hisaesine bir uzaktan seyirci kaldı uihayet nu zaptettiiim için bana lAyık -t tt~~ · geı;n~yı ya nız ışıma *** den adecekleri .Apb•• .. '~ ' I • b zap e ıgım ıçıa . . & ., .. 

mıktar para ve bir mıktar da onun da hi11eıini almak ıı· görli en b111e u mudur?. Ka B d b- 1 b' · Glinef tam zeval nokta· Fakat bu berrak ha•ade 
nakte tahvili m&mk&n eıya raıı geldi· Karakoraan bu ge bul etmiyorum; hillemi ben 1 ~ ıun ~n toybeh.n.t111md~a- sına geldiği halde geminin yonun yanısua relecek t 

' ıe~eceji I· ımı o magı aa u e ıyor d l • f ki d b 
geçmit oluyordu. Koraanlar, mide bir ıey almak niyetinde " H' m muıun? a am arı genıt u u ar an e- lıpanyol harp ıemilerial 
eıyaaıa ylikte hafif pahada. detildi, sadece intikam almak k 

111~~ ·~~m~k k hakkı, - Ediyorum. nüz hiç birıey göremiyorlardı. ıanlu hep g6recelslerdl. 
ağır olmaıına ve bilhaHa pa- içid çalıııyordu. Fakat kor· orsan~ ~ klrllda~·~D veya - Pekili .. Umum namına Rüııir, mtlıait tekilde, 86yle bir ihtimal da···-· 
raya kolay çevrilmeıtne ebem sanlann hepıinin hilifıaa bi11e ::~fe~: ~ah:aıa b' e b k ~~~te· seçmek hakkını sana veriyo· biç fasıla vermeden devam Kara koraan vaziyeti bilh,... J 

miyet verirlerdi. Bunun için alm•11a o zaman tüpbeyi da- Konanlar ha.;:et a e~ti~~r rumk 1 ld ki h" ediyordu. Prensi pu·çalanmaktan •" 
bir çok kıymetli eıyayı hiç vet edecekti. Çünkü genç bir adam ola~ 

1 
• ~rsan ar a ~ arı w ı~ıe- Ufuklara bakan ve lıpan- koruyacaktı? 

bir korsan almadı ve denize Esasen, aı ötede Elhabli- bu Kırakorsaaın, koraanlık 1erdı lyınc Bortaya dcymag• aşk- yol kalyonunun d6nmeaini Aradan dakikalar ::J 
• d k di • · d.kk ı k.k a J ar. u sıra a, seçme . . • . . 

attılu. Bu eıya, hacim ıtiba· or en ıını ı at e tet ı usullerini• en mühim kısımla· hakkını korsanlar namına ve beklıye • haydutlardan bırı11: g .! mıde sabırıızlık 
riyle bDylk ve pazarlardan ediyor, aanki fikrindeki ıey · rını da bildiiini anladılar. d - Hava çok müsait esi- Artık: ren a am: 
hemea alıcı buJaa ıeylerdea leri Karakor1anın yüzünden Seçmek hakkı, ancak umu· _ Fakat, dedi. Dlln ak· yor. Kalyon vaktinde ı lebi- - Herifler hiç dönerler 
deiildi. . okumağa çalıııyordu. • . mi feyle verilebilirdi. 1am sen bizim cümbüıümüze lecektir dedi. Hazır kurtuldular.. . 

KHakorsan bu açıiSzllılerın Karakorsan bu vazıyetıa Karakor1an hiddetle sordu riayet etmeain .. Bu usule mu· Deniz işlerine daha iyi va. Diyenler çoğalmakta idi• 
mal...paylatmHına bir milddet farkında idi; huna rajmen ve: ıayirdir. kıf olanlardan biriıid~: - Devam edecek _,,... 
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tlususi-T elgraf-ha beri eri 1 ve~ıe~~! d!!!!~ ~!!!~ıer 
~~~~U~~~A~~~~~~IR~K~A~~~~~R~,~~~K~ır~a~hn~~,~ bkh~e gelince gillyağc~uından~rek-

s h kep olmak üzre teşkil edilecek müstah-
• .. . . .. • eya atı siller kooperatifine devrolunacaktır. ,, 

ZUD müzakerelere rağmen an)aşamadılar Beklenen nei.iceyi lsputa 1 (A.A) - iktisat kısmında behembal muvaffak 

M U 
•• • • , • • . •• - · Verınedi vikili Celil bey dfin Gül yağı olacaiız. Harict ticaretinde 

1 1 1 e . sı· o ? htanbul 1 ( Telgraf ) - fabrikasının temel atma me- de çok rakiplerimiz arHında a e e n 1 ıy r Bulgar gazetelerinin yazdık raaiminde şu nutku söyledi: ııkışara\c yer almak suretile 
lıtanbul 1 • _ = 

1 
~ • • larına göre; Yugoılavya kıra- l~met paşa hükü~etini~ ·~· gül yağlarımızın aürümünü te-

k 
1 

. (Hususı) - Yunan hükumet;;; •Diln~~reler d~ m nb 't bır netıce verme 1 S f b t d b k nayı progmında mutevazı bır min itibar ve haysiyetini iade 
•karıyle muhalefet fırkaları arasındaki - miştir. Yunan başv4'kili ve Halk fırka· Jının ° yt~ •e.ya akın dan_ e . yeri olan Gül yağı fabrikası- ede~eaiz. Bunda muvaffak 0 -
ıa erelere d d·ı k d' F k = k .. M Ç ld . h 1 f 1_ enen ne ıcenın çı m• ıgı an· b _ t 1. . t e f l evaaı e ı me te ar. a at aaı reısı . a arıs mu a e etten; evve a l 1 kt d nıa ugun eme ını a ıyoruz. labilmek için şuur İlter ve 
.. of uuan bütün mesaiye rag· men henüz bir= M. Zaimisin tekrar Cumhurreisi intihabına aıı ma a ır. Mütevazi kelime!lini bilerek bilha11a maksada aadakat İs· 
a zem' . b 1 = k il o· w ını u onamamıştır. = razt olmalarını i•temektedir. T • 0 anıyorum. ıyer yaptıgı· ter. Alikadarların bu temiz 
Yu?an muhalefet reislerinden ve milli Muaalefet ise; yeni intihap kanununun ge· ayyarecı mız i!lere naz.aran . fabrikao~D muhite çılııın müstahsillerin 
~·~~re heyeti müdürlerinden M. DJulia ri alınmasını ve askeri terfi ve tekaiit ka· TomSOD madd.ı ~ıymetı halnka~en. ~u · be~lenen sad.a~ata ~österecek· 

• fırkası azasından birisi arasmdaki == nunun tatbik edilmemeaioi istemişlerdir. t~ı9azı:hr. ~akkat pr~nsıp ıhba- lerınden enunım. Şu halde 
Istanbul 1 (Telgraf) Atina- rı e manev~ ıymetı ••14• o~- biltün enğelleri yıkmak kud-

De • ı• 'd 1 ı• ı b t S k da beklenm~kte olan lngiliz lardan gerı kalmıı degıldu. retine malik buluauyoruz. Şu· 
nız e O 1 ıa 3 8 arya kadın tayyareci Madam Tom Gül Y•.ğıcıhk ?1emleketimi~in nuda bilhassa ıöylemek iıte· 

Kızılırmak aonun bir kazaya uğradıg·ın· mub~ehf yerlerınde baş goı· rim. Fabrika üç milli müea-

lrk d Y 1 Y ki E d 
. • . termış, Buasa. Isparta ve Bur • ı· •t t '-t• d .. a a apı an O ama s• aa endıte edıJmektedır. d t k l d (d ,. Sesenın ımı e ,eK in e mu•· 

,. • • • .,, ur mın • a erın • 0 ugu terek teıebhüslerile kuruluyor 

nasın·da Hasbıhal Edı.ldı· Alman su miihendisi Çatalgazı· g~bi. Fakat . bu~?n inhitata l Fabrikanın bu ,ekilde tesisin-
bun }ardan elektl'ik ugramış denılebılır. Buna se de maksat bu iıte daha fazla 

De~izl~ 1 (Hususi) - Bele- göre rey verebileceğini anlat· Zonguldak hattı ı'kı" bep . dış ticaret~e ara~alan vakıt kaybetmemek arzusu-
ye ınt h b istihsali iınkanlarını teknık esa 1 t d 1 

n f 1 a. ı için cumartesi mışhr. Reis Esat bey~ O. H. F. s ara rıaye e 1 me- dur. Takibettiğimiz gaye bu 
nu ırka ıdar h t' . . .. k'" 'b' R b . ar'-"stıracak sened~ yapı]a.cak miş olmasıdır. Alıcılar bizden t Lbn Ü bütıt ki f . e eye ı reısı umumı atı ı ecep eyıo "-r ' d . . I I k . . eşeo s ua t ve ay 
at beyin reisliğinde vali fnka disiplini hakkındaki nut- Ankara 1 (Telıra-)- Vaki lıtanbul, 1 (Telgraf) - in- .1ı~a temız mıı 8 ma . ıst~ - dalarının mustıhıile ait olma· 
at beyin ve Deniıli meb'usu kundan bazı misaller göster• olan davet üzerine Alman au faatına b•şlanmış olan Çatal yor ar dve bGe~ sene v de~ışmı- sıdır. Bunun için fabrika işler 
Azım b · h aazi - Zonguldak time d'f yenler ır. ul yıgcıhgımazı bir hale gelincegtil yaacıların· 

b' eyın uı.urlarile mü- miştir. Bundan sonra hazıruna mühendislerinden Adolfladın h6 
• • • n ı er bir aervet vasıtası olarak kul d kk 

1 
ka ü 

~ 11 toplantı yapıldı. Bu rey pusulaları d•ğıtalmıı ve adınd°aki zat yakında Anka· ~ttı~ın 
1 

ınşkaatı ıkı ıenede lanmak için bu deyişmiyen e· t •k'lmür~.1 epk 0 m: t h ~~re 
pkalnbda kaza ve nahiye herkes reylerini istima: ederek raya gelerek Sakarya ile Kı· bıtmış 0 aca hr. sash prensiplere bağlanmak kef 

1 ~.f~ eced ~ 1 
a 'k\ er 

• arından 120 k' . h . . 1 k . 1 k 1 k . . 'h 1 ıa r B" büt.. 'b t oopara l ıne evro uoaca ır. 
1 ıııı azır ıçtıma sa onunu ter etmiştır. zı ırma tan e e trık ııtı aa i M kt le zım ge ."·. ız uo ~ raca Fabrikanın temeli ablırken 

F
unuyordu. h:mir Postası - Denizli be- imKinlarıaı araştıracaktır. e ep r maddelerımızde istandardizaa· nk k f .. ü ·ı 
ırka . • 't k b . . . d y ıe nu uz ve gor ş ı e 

d • "~11•1 Eaat bey mak· lediye namzetleri listesini ya· • • - Açıldı yona gı me me~ urıyetıaı u bizleri daima daima en cioğru 
i 

1 ızıh tttıkten sonra meb'uı rınki nüshamızda neşrede- P 8MUk y~yoru~. Bunun ıbracat ~ena: ve v~rimli ittikamete ve ya-
zım bey berkesin dileğine 1 ceğiz . lstanbul, 1 (Telgraf) - Şeb- yunde ~k mode_I ve !ecrube~ı rabcı kuvvetile bizim için biz· --------•-==- Satıc)arı rimiz liıe ve orta mektepleri olmak uzera Gul yagı fabrı- k f • r b' 'lh k 
F Y kasını kuruyoruz Ve tespit zat ço eyız ı ır ı am ay· 
ransız Beledı·ye 1~dana borsasında bugün •çtl•r•k tedri••ta ba, d ... . . . oat• oı•n dahi önderimiz hak 

:ı.. lanmıştır. e ecegımız mu•yyen tıpe ao- k .ı • h b 1 d . 

M , • • • • ouna kadar aa dık kalae1ğız ınrıa ız ar uyru an erın 
eb'usları lntı•habJ durgundur 1 v ı• h Al l h . t' t. bağlılığa ve aamimiyete ve Sve,. e ıa tı ICI arın er sene aynı ip e , • • • .. 

atri~ va . . . Adana 1 ( A.A ) - Boraa· :ıs' mal alacaklarına emin olma· mem.le~ehn hayır! ışlerını bu-
puıunda uya- "\Te İstanbul gazeteleri mızda pamuk aatııları dur• htanbul 1 (Telgraf) _ la- 1 . . . b d hü'-.. Uin ıatıraha ı ıoı bır tarafa bı-t • ı arı ıçın ıca e erae llUme- k k b'lf"I 

et verdiler lstanbul 1 (Telgraf) Beledi- gundur. Bir kaç glln evvel veç Veliahh Gnstav Hazret• tin garantisini de bu iıe bağ ra kard 1 t 11k.b ~apan dve 
lıtabbul, 1 ( Telgraf ) _ ye intihabı bugün ( dün ) ıa· kilosu 33 kuruıa aatalan mı- !erinin bugün şehrimiz~ gel· lıyacığız . Az önce fabrikanın ~· 1

1
.n anB k~ı·1 

e ehn kk de-
arll t l b h b l d H lk " - • b ki k d d . ger ı ••ve ı ın a ın a ınen o ar konferanstnın a aşa ı. a gum~ gu· sır pamuklan bugün 32 ku- mesı e enme te ir. manevi eğerı diyerlerinden pek yerinde olarak al>ylen'1t 
•pan.maıı dolayısiyle memle me. s~ndı~ başlarına gıder; k ruıtan satılmııtır. Yerli pa· a~li sr~ri. kalmış değildir. de· güzel aözler naçiz şah11m hak· 
etlerıne dönecek olan mu · r~yını verıyor. Gazeteler ın mukların kiloau da 27 • 28 Bolu VaJİSl d~m. Bızım. n~zarımız~~~ı bn- kındaki duygulara teıekkür 
hhaslardaa Fransı h . tıhap hakkında yazdı.ki.arı ya· kuruı arasındadır. Kozanın B 1 1 (AA) - B 1 r yuk k.ıymeh ı:ıah ettıgım bu ederim. Ispartalılar çalışma 

lln hareketle . z eyelı ıılarda; halka reylenıu farka . . 0 ? · 0 u. v~ ı prensıp noktasındandır. Gül 1 • t' 
rınden evvel Pat namzetlerine vermelerini tavıi luloıu 4 - ~ kuruştur. ıı S~lıh Cem~J ~ey tebnmıze a "cılı. ından hüküm etin bu ıam•nı ~e mış ır. • 

1 vapurunda Lh k d. 1 gelmıı ve vazıfeııne baılamıı Y g. ~ M • Hatta sreçmek üzredır, De-
ıza b' . murao asları· ye etme te ır er. Meclı•s t aamımı arzularına muzahır ol· nilebilir Şimdiye kadar hep 

ır zıyafet v · ı d' .. • .. ır. l b ki. B ü · y f tt . ermış er ır. A ma arını e ıyoruz. u m ıa· müıavere ve konıultasyon ya· 
t\~ e her iki taraf samimi Parlamentolar T ı·k fHAd• B har~t hem keodiJeıine !afah 1 orduk. Artık vatan isabetli 
u !..r •Ö:!e~i.şlerdir. Reisim ·z ev ı a ı · ~et~recek hem .de ~iŞ tıc~re· re~hi•ler koyarak çalışm•y• 

G• • 1 Konferansı Vekillerimiz .An karada Adana' da Yeni I~ine umızde ehemmtyetlı mev~.ı a · emrediyor. 
ırıt v alisı· M urahlıas]aı·dan 21 Ba~ladı lacak~·r .. lspaldıt~nı~ ?1evbkıı tbu Bu v~tan kemrine .,,lda. ~e-

da . . . Ankara 1 (Telgraf) Büyük "i' na musaıt o ugu ıçın u e yecan ıle oşmalıy\ı bızım 
nın asayişinin iyi Kışılık grup Bursada Millet Meclisi reisi Kazım pa- . ~dana,. • •. (A.A) -:- IViliye ıebbüsü bura~a a~dı~ •. E~er gördüğümüz refah yolu mu· 

o1duğnı111 8 
.. 1. Bursa 1 ( AA ) - Dün şa hazretlerile Hariciye Ve hmız vabUgıne tayın olunao raporda da zıkredıldıgı gıbı vaffakiyet yola budur. 
o~~ JYor ' T · · k' f d · · lıtanb 1 • ~ parlamentolar konferansı mu- kilimiz Tevfik Rüştü ve Da evfik HAdi bey dünkü An- ıse ın ışa e er ve: saoaynoı . • . . 

İirit val' ~'Al. ( Telgraf ) - rahhaalarından 21 kişilik bir biliye Veıkilimiz Şükrü Kaya kara trenile ıehrimize gelmia de ümit ettiğimiz hatta emin Talebelerın tetkıklerı 
umal 

1~ hnaya gelmiştir grup şehrimize geldi. Misafir· beyler Istanbuldan gelmiıler ve vazifesine batlamıthr. olduğumuz kudreti tüccariye· Yusuf Rıza llkmektebi ta 
·a ttı e~ gaaetecilere be ıer şehrin görülmeğe değer ve istasyonda hararetli bir au • • .. aini de göıtermeğe muvaffak lebeleri, dün öğleden sonra 

n.". a ulunau,k, adada a yeı lerioi gezdiler. Geceyi bu· rette karşılanmışlardır. Tebrik olabilirsek bu fabrikaları gül muallimlerile birlikte Vilayeti 
Y~ıı~ yolunda gittiğini söy· rada geçirecekler ve yarın Ankara, ı (A.A) _ B. M. istihsal mıntakalarında çoğalt- ve /"dliye d•ireaini ziyaret 
nııştar. Mud~nyadan h~suıi vapurlari M. R~isi Kazım Paşa Haıret · TeJ2raf )arı magı istiyoruz. işin teknik etmi,lerdir. 

U•• - ----. le dooeceklerdır. !erile Hariciye Vekili Tevfik 
sküdar ' • Rüştü ve Dahiliye Vekili Şük· Ankara 3o (A.A) - Dani-

8 Zeytl•D M K B f d'I b marka kıralı hazretlerinin ae-

t ru aya eye en ı er u aa· · d · ı · b ·ı os ancı b b h . . rd- - ı neı evrıye erı mtinaae ehe 
ffastaJını . ~ şe ~ım~e k~llonmMuş be~ 

1
ve reiaicümhur huretlerile Daoi· 

(rrauıvayl:ırı i~lhror ı:; ıs aayooR~ e .ı er, e usa· marka kıralı hazretleri araıın· 
lstar..bul 1 (Telgraf), Ü~küda Btı sene bu hastalıkla rı~ız~a. ıyas~t~cumhur Umu· da aıağıdaki karıılıklı tel ya· 

ostanc r mı katıp vekılı Haaan Rıza 1 M d .1 • t' 
ı arasındak' ..:a''"'S '-':lllll ... caI~ zı arı gon erı mıı ar. ı tramvay· ~ 0

·, .J ' "' \. Bey Başyaver Celil Beyler ve . 
ır yarın ıeferlerı'ne b 1 M v J 1 (A A) B . B ki t " b .. Danımarka ve hlanda kıra· 
ktır . aı ıya ug a . - u sene aşve le musteıarı uauıı lı ba tlM K • t' 

viliyeıimizde zeytin hastalığı kalem müdürü Hariciye Da- haz e'tml e. u onuncuH rıahıyan 

~ .ızmlr Postası 
lladelilc lktııadi ve Siyasi 

&ah!bl Gazete 
R "Umunıı N8'riyat Amiri 

,lı . AŞIT HALİL 
•ınn - Caai lJ 

Jeciler nl•an tub afı 
Teleı çaqısında 

oıı Nuıno f :aeaa qra,n 

Abone B d ı· Seneliği . e e l 

J Altı Ayhgı; I~~~ Kuru~ 
ti ~d ,, 

ınır e T· 
. :ıatbaaıınd ıcaret 
•· • basılaııştlr. 

• • • • r erı open ag 
~~!aşı yıpılacaktır'. (Bundan hı~ıy! ~ekiletlerı erk~nı umum Doiumlarının yıl dönümü 

urü zeyhn yerlertnden nu- muduru Ankara emnıyet mil· münasebetile zahhaımetanele· 
muneler istenmiştir. Bu numu- dürü ve daha birçok ze9al ve riae en tamimi tabri"lerimi 
n_elu lzmir hastalaklar ensti- halk tarafından karıılaamıt ve ıahsi ıaadetlerile Danimar· 
tuıüne yollanacaktır. tardır. kanın refah ve ikbali hakkın

4 BİRİNCI TFŞHİN PERŞEMBE 
Gününden itibaren 

ELHAMRA f. Milli Kütilphane sinemaaı 

1 
Haftada iki defa 

_. P J-\ZA:RT~SI ve PBRŞEMBE günleri program de-

l 
gışece~~ır .. Fıatlar tenzil edilecektir. 

Bırıncı : 45. ~alkon 50 ve hu11 ai 60 kuroı 1 

daki temennilerimi aunarım. 
Gazi M. Kemal 

Türkiye reiıicfimhuru Gazi 
Muıtafa Kemal hazretlerine 

Ankara 
Doğuşumun yıl dllnfimü mn

naaebetile yapılan ıaadet te
mennilerinden dolıyı aamimi 
teıekkürlerimin kabulünü zatı 
devletlerinden rica ederim. 

Kristiyan 

'fayyare Sineması 
Buglln HALK günüdür. Fiatler 40 30 25 kuruıtur. 

Hulyalı Dudaklar (Melo) 
KADIN POLiS OLUNCA 
Geçen sene Fransada yapılan filimler arasında müs

tesna bir mevki kazanan ve büyük Franaız ıinema 
yıldızı VIKTOR FRANCEN ilen dilber yıldız GABY 
MORLA Y ve PlER1'.E BLANCHER'in temail ettikleri 
aşk filmi 

HULYALI DUDAKLAR (MELO) 
TAM ~ MEN FANSUCA SÖZLÜDÜR 

Bufilimde Parisin en yüksek moıistenlerinia verdik 
leri enfes bir kooıerda dinliyecekıiniz. 

KADIN POLIS OLUNCA 
Şarkılı, danıh fevkalade bir komedi 

Seans saatları: Her gun 15 - 17 - 19 - 21,15 Cuma 
günleri 13 te ilive seaoı, Perşembe günü 13 ve 15 
te mektepliler aeansı. P.701 
Geceleri Reşadiyeye kadar0lobüı temin edilmiştir 
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Izmir Tüc ·arları On Bin işçi 
(Beynelmile.I Tica~iMü&adele) Dün Ak a.O Cumhu;ı··;t"iJeydanında Bir Mi-
ler Kon2resıne lştırak Edecek • 

1y 5000 KY • • R • • K il d 
Her ıene Teşrinievvel 8yı derdiği bir mektupta; lzmir tıng &Dil lfl eJIDI U BD l 

ıonlarında Pariıte içtima eden ihracat tnccarlara arasında •~· F k R • •; • -•; N lk 
(Beynelmilel ticari milbadele· çilecek iki veya d.aba ziya.de 1 r a e 1s1n1 n u u 
ler) komiteıi, bu ıene 24 ve murahhasın bu tarıhte Parıse • • • 
25 Teşrinievvel tarihlerinde izamını ve kongreye iştirakle· Dün Karııyaka da daliil ol· ırkların en üstünü olan Türk larımız içind• hikimiz, reyi· 
Paristeki merkezinde içtima rioi tensip etmiştir. duğu halde şehrin on bet •r lrkı, herke.ten fazla bikimi· mize hikimiz, medeni ve ıi· 
edecektir. ihracat tüccarlarımızın bu rı mıntalia11nda bele.diye inti yete llyıktar. Etrafımızı saran yaıi haklarımıza ~hlkimiz. 

Bu komiteye ; dilnyanın dört kongreye iştirakleri çok fay· babalı faaliyetine bilfiil baı - albayrakların içinde, Türk ço· Bu Cumhuriyetin memleke 
tarafından. bilhassa ıanayi ve dalı ıörülmektedir. Geçen ıe· lanmııtır. Sabah aaat tam se~ cuklannı rey vermek zevki te bahıettiği bir feyizdir. 
ziraat mıntakalanndan 2elen nedenberi sekteye . uğrı!~n kizde intihap ıaadıkl•n ev· içinde görünce büyük bir gu· Bu giia intihap müaaaeb•· 
murahhaslar eralarında 1amir Türk - Franııı tıcaretının velce ayulan mahallere kon· rur duvdum. tiyle y•pbğımız ıu toplantıde 

a Te,rinie'fTel •• 

Fırka reisi 
Teşekkür 
Ediyor 
Belediye intihabının Ol 

gii'nti--olduğu içhı t 1~11 
Einaf ..._ve ltÇi - tef;kk~ 
lerinio Ciiin yaptİiı iDii 
azzam -miting - -dolay, .. 
Cumhuriyet Halk Fırka 
sı reiıi Yozgat meb'-
A;°;(.Doğai-ber~fndi bil' 
umum Eınaf ve Iıçi teıekt 
küllerine bir tefekkür melı 
tçbu göndermeğe teşekkBI· 
-..-. - -- .......-- ""=---"" 
fer ıef i Osman beyi ; mr 

a 

' d 

• : ii l t '""I 1 ·1.;o· inkiıafına hadim olmaıı muh· muı bulunuyordu. intihap san Türk milleti büttla cihana fU· 
mı gur ıme er yap ıa ar gıuı, ·ı d 
b l k t hh temel bulunan bu vest e en dıldannın üze.rleri bıyraklarla nu göıtermiıtir ki, cer.arette, er mem e e mura ası, men· . . . .. d 

mur etmiştir. Osman b•f 
teıekküll,re ıu tamiaal b 

..ı ~ 
1 

k .h ıstıfade ımkanları fazla ır. örtülmütlii. kahramanlıkta olduju gibi 
sup oluugumem e et ı raç em .. • 

göndermiıtir: 
"Rehberi ulu Gazi ol .. h 

. h kk d k •t d . lbracat tuccarlarımız, bu Muayyen zamanda maballat medeni bıkkını kullanmakta 
hail a ID a Oml e e ıza.- k . . . ) d y- k . .b h 1 · d •~ b d l d .. omıte ıçhma arın a ur ınh ap eyel erı aan 111; llf a o gun ur. 
hat vererek [~uaya tüccarları ihracat emtiaaı hakkında iyi farına giderek sandıkların mu Türk çocukları! Bütün dOn· 
ara~1Uda kendı maltnı rekllm randıman vermek ıuretile iki ayeneleri· yapılmış ve beltdi yayı atları altında çiğniyen ata 
etmıt olur. memleket Ticaretinin inkişa- ye azalan ö.nünde zabıt tutul · (arımız vaktile knrultaylıuında 

Beynelmilel ticari mübade· fına hizmet edecekleri gibi mak suretiyle sandıklar ka· seçmeyi, rey vermeği kullanmıt 
leler komitesinin bu seneki ecaebi mesJektaşJarile de ta• paomıştır. : !ardır. 

kurtarıcı Fırkamıza call gj 
dan ve s .mimi bağlılıkları• 8 

aa eaaıen imanımız bul• 
oan lzmir eanaf ve lıçi~ 
oi~beledfyest°Çimi;in bt 
riiclğü~üad;-yıptağ7 k

içtimaına ilk defa olarak Tür· ıııımıı :>lacaklard ır. Sabahleyin öğleyne kadar Bu bizim bialerce 1enelill 
f 1. · b. k" berabmızdır. 

bi tezahurat do)ayıaile bi' 
kerre daha gösterdikW 
derin duyğu ve - alikadd 
dolayı muhterem reiaimM 
Avni Doğan beyef;ndid~ 

kiye. ihracat tüccarları da r.es Şehrimiz Ticaret Odası ya· rey aa ıyetı traz H ın geç 
· · S "k0 d Arkad•tlarım! Belediye bal 

men davet edilmiıtir. kında iki iıi seçerek keyfi· mııtır. aat 00 1 1 on •onra kın sıhhi, medeni blltiia ibti· 
iktisat Vekildi, Tür~ofia yeti lkti1at Veklletiae bildi- yemeğe çıkanlar &andık ba yaçlarına cevap veren bir mü· 

vasıtaaile Ticaret Od211na gön recektir. tında toplanarak ge.lit •ıra· es•eaedir. Onu temsil eden, 
siyle reylerini kullanmışlardı. çahıkan izalara ne kadar iti 

-·~ .-. - _.,.,,. 
telakki ettiğim emre bid 

Nazilli Gazinoların Dün akııma kadar. kallaıuJin na ile seçersek bu halk mü 

~teusucat fabrjka. ı 
rey adedi beş bine yalilış · esseıeıının ıyı işlemesine o 

K P S tı Dı1nlıü tezahurnta sahne olan a anma aa arJ mııhr. Kullanılan reylerin kadMr çahımıt oluruz. 

en f kardrıçe olan tet.1kıf 
knrıerTni) -~iz -;rkad;şJarullf a 
bildirmekle şeref duyar fi 
bu veıile ile de ea deri' Nazillide kurulacali menıu Şehrimizde ki gazinolar, za· hepıi de Halk Fırlraaının Gm:i heykeli lımir, Türkiyenin en aziz 

cat fabrik111nıo pilinı hazar· bıtanın yaptığı yeni tebliğat tupit ettiği namzdluıedir Arkadaşla.um; bir kısmıdır. Halkı çok olıun 1aygı ve ı-evgilerimi-.ud 
ram efel'dim. : 

lanmakta~hr. Bir m6bendiı üzerine iki günden beri gece· Rey pusulaları aynen tasvip .. Biz ~u toprakları kuttarmak ve çok basıHbr. Şurada gör· 
heyetimiz pilina e11s olacak leri ıaat 23 de kapablmakta- edilerek kullanılmıaJ.•r. ıçın asıl Türk kanını seve ıe· düi&m yll1uek allka btitiln C. H. F. 

'l"l"!I k k B 1 · · d lımir Etnaf ve Iıçi nokh )arı tupit için Moskova • dır~ Bu yeni lemir, gazinocu intihabatın ilk aünü olmaıı ve a tttı . u, 11nır arı ıçın e lımir halkına kartı aleni tiik· 
• 11 ·ı L! • d ı t 'ili 1 b · b teşekklllleri.blirosu ... fi ya gitmiştir. Orada Rus sana· ları bir çok zarara soktuğu dolayısile bir çoli kimseler müt~a~ı uır ev e e. ~e ~· ran arımı ~~nmı~ı enı ce - OSMAN 

yi mühendisltrile müşavere için ge%İno sahipleri birleşe· vazifelerinden ayrılarak reyle- hlkı"ııuyet~ varm~k. ı~ındır ..• r~der. lzmırın azız çocuk.lan, •-----------_,;. 
edilerek plinı~ an•. ~atlann• rek dün vilayete müracaatta rini kullanmak imklnıa• elde c.u~tiu~ıyet reJ•m• bıze mıllı sıze alenen te,ekknr e~er•m. D .. 
tespit edecektır. Nmzıllı büy6k bulunmuılndır. edememişlerdir. bikımıyeh haz1rlamıştır. Sınır - Devamı 1 O uncu sahifede- Un ya n) f) 
mensucat fabrikası 985 ıene Gazino sahipleri, gazinola• ,,•,, 

s!nde ikmal .e~ilece~; bu fab- rmın Hat ikide kapanmaıının Don akıam, İfçiler fabri- ı· dam Cezası ikinci Müze~ 
nkada 8QO ışçı daımi olarak kanuni mevzuattan bulunduiu kalardan ve çahttikları mü 
iş bulacaktır. bu yeni emirle zarara uğra- eHeaelerden çıktıll:tan sonra hmir Mimari Müzesi tee' 

Mektepl~ı~ .A:~nldı dıklarını iddia etmişler; yine Cnmhuriyet meydanında top· Motör cinayeti fmaznunlarının kül etmiıtir. Mimarj m3 
geceieri, Hat ikiye kadar ça· lanarak çok alikalı ve beye· d•ld Efes ve Ayaıuluk harabel 

Dllnden itibaren ıehrimizde •da fa tal e 1 J• B l · J • d ' 111 ._. kt 1 1 lı· lıımalarına müsaade edilmesi· canlı bir miting aktıtmiıler- 1 m rı ep e evı moıo esın en 
•• orta me ep er ~ mua ım . . t . 1 d. d" d • . eıer get,·rı·lmı·ıtı·r Bu .... 

k ı · ı· 1 1 nı ıı emış er ır. ır. Bundan dört sene evvel tuz ioci mad esıoın 5 ve 7 inci · .... 
me tep erı ve ıse er açı mıı; . .. .. S be bu --•· . . b .. -k k" nk l ,1 d l b'lf' · ı b I t Vıliyet bu rouracatla alaka· aıt t çuataD ıoora la açı!.darıpda, bir motörde fıkralarına tevfıkan tccziyele- uyu ve uç parça• 

ers ere 1 11 aş anmış ır. dar olmuştur. Bu hususta en Cümburiyet Halk fırkasının Berg.amalı H•lil ve Cemal ırini taltp etmittir. Bu maddt miirekkeptir •e bunl•rclaf 
Vahit: Bey kııa bir zaman içinde müna· Esnaf ve i9çi teşekküllerini isimlerinde iki tüccar, para iki maznun için idana cezaaıni Abide meydana getirilmJ.6' 

U t dd l · li' ıip bir karar verilecektir temıil eden binlerce Tilrk iı· larıaa tamaap öldürülmüş ve mliıtelzemdir. ızmir Mimari Mlizeıi, 
yu! u~u~u ma. e er ID ı· · çisi ellerinde bayraklar c-l· çuvallara tıkılarak denizin di· iddia makamı. ~ıman kap· yadaki müzeler: ara ı 

ıarı muduru Valiıt bey Iıtan· 8 d d w h ld Cü h f t bine indirilmitlerdi. tanın ayrıca, Dıkılıde11; yakın ikinci dereceyi almıya rıJ 
buldao gelmiştir. lnhiıar ida· ergam& 8 dugu a ke m wu ıbye l mey-. Dört seneden beri devam Yunan adalarına gllbre ka· bir mükemmeliyettedir. iti 

i k d d Af anına a ın etmege at amış· . f k - t ·b d · j res ya ın a tüccar an yon .Adll tahkikat 1 d Ş b . h . d k. eden ve muhtelıf sa balu ge· ça cıbgı davasını eırı e e· rıatika müıelerı mildüril ~ 
mübayea edecektir. Müdd . A •• R ar 

1
:. e krıl~ er t by:r~n e 

1 
çiren bu korkunç cinayetin rek kanuni deliilia noksan libittio bey 'bugünlerde.~ 

eıumumıVmkuav1 ın.ı da· vetıaıhb'lnla ıbyel,k ~ 0 t•.•r 
1
ve muhakemesi neticelenmiştir. oldwğun\J nazarı itibara almıı dim, Milel ve Te:-al harab' 

Maas uf bey, Adliye e i ehn en o omo ı er a ı ucre sız o a o- k.. 1 d A- -d k k 1 k dd · d b • . . ~ 
' w • _ • • uo u ce ıe e, gır ceza mu ve aça çı ı ma eııo en e rıne gıderek oradaki mılP' 

Umumi muvazeneden maaı aldıgı emır ~zenne . bugün rak Cimhun~et me1d~ına dei umumiıi Şevki bey iddia· ratını istemiştir. eserleri lzmire getirecektltı 
alan memurlara dün birinci Bergamaya gıdecektır. Rauf taşıyor, otomobıJler, otobusler . . d t . f 1 Muhakeme maınualann mü· Mimari müze bio•sı ıD 
teırin •yı peıin m•aıları ve· ey ora • a 1 ır ta 1 ata ~ .,. Şevki bey davayı teşrih et · dafaalarıoı hazırlamaları içio ıaatı pek yakında tam• b d dl• b. hk'k l hın ahınr dolu olarak Cüm oameıını ser e mış ır. o ~ 

rilmiştir. alakadar olacaktır. hurıyet meydanında toplanı · tikten sonra bu iki maznunun 11 teırini evveı. perıembe gü· aacaktır. Bazı t.mirat 
"!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ yorlardı. T k k 5 .. l 'k d'l · t• :: S t t k' d .. da ür ctza anqounun 4 O nune ta ı e ı mış ır. Maarif Vekaletinden tali 

aa am on ıe ız e yuz· ·· d 'j · · · 
U k L••k • lerce otomobil ve otobtlı Cüm· K k E y k J goa e•ı.mesme ıntızar • 
a&rŞLya 8 U S Sinema buriyet meydanında toplan- aça CI V 8 an ar oıekt_ed_ır_. ----

ve T .. _·yatrosunda mıştı. Sayııı tahmini bir be- M t•• •• Adı· d Fı·ı,·stı·n 
Sapla OD bine varan geDİŞ Dİr 0 oru ıye e 

Menim münaıebetile bngün 26 Eylül Çarşambadan halk kitlesi COmbu?iyet mey· Geçenlerde Radoıtan li- Menemenin Emiralem nabi· Bu ı>·day ist,enıivot 
itibaren büyük filimJeriDe boşladı danında, büyük beykelia ö maaımıza bir kaçakcı motörü yesiadeD Mustafa oğlu lıma FT t'o .liükii r ., bi~ 

ÇEL. k ADA onnde tekistıf etmiıti. relOJİŞ; bilylik bir mebaretle ilin evini yakmak ve ailibla T ı .•• ID ~e ı, d .. 

1 Halk teşekküllerin:n ~ile· incir çuvaJları içinde afyon tehdit etmekten ıuçla Emine b.e~rı~ Ka~ıııın k adşın ab • ırıncı anuna a ar 
rınde bayraklar ve meııleJer kaçlruken muhafaza memur- hanımla ogvlu HHan dün iz· t F ı· t' b ·d •t 

Henüz bir eşi daha yaı?ıla1nayan ·u·ransı.r.ca 
sözlü ve ~ar kılı kr~rmet]i ., ah eser 

Müme11illeri: Jaa Murot Şarl Boye Danyel Parola 
Seans ıaatları: Cuma ve Pazar 15 17 19 21 
Diger günler: 19 ve 21 

llUGiJN LÜ,KS 

Ada 
SİNEM.ASINDA 

1 d C H C' ı · f d k ı w en ı ıı ıne ug ay ı bu onuyor u. . . r ,. ımır larımız tara ın an ya a aa- mire getirilerek Agırceu mah· menetmiştir. Bu hususta 
vilayet idare heyeti reiıi ve mıf ll. kemeıine verilmittir. !istin hükumetinin ittihaz 
Yozgat meb'usu ~vni Doğan Bu kaçakcıhk tahkikatı, Emine iatiaat edilen suç ... k lkt' t kil f~ 
beyefendi balk kirıiiailne çı· ihtisas mahkemesi istintak lsmailin evini atetlemektir. ~1

0 kartr t ı~a f;e b'fdj 
karak, çok alkıılan•n mllte- blkimliği tarafından ikmal Hasan hmaili öllimle tebdil . r . o ıse e gra a ' 

· · dil k 1 hk ' mııtır. addıt yerl~rı fasılalarla ve al· e ere maznun ar ma e etmekten maznuadur. 
kıı tufa•ı araaıada kesilen fU ıqeye verilmişlerdir. Rt\kfuneti tahkir rri11'k - Yunan taka'1 
autku irat etmillerdir: Profesör )1iltııer Karantinada Gerkllklü Muı· Tüık • Yunan takaı •~ 

Aziz lzmirliler; Maarif Vekileti isiarıati tafa oğlu Rifat isminde biri, masa yeniden ikinci 1~ 
Dünyaaıa ea blylk zevlii ka mütebusıılarından Profe- h6kü:netin ıahıiyeti manevi ay~nı~ sonuna . kadar te:t 

bikim olmak Ye hllshn yaıa- s6r Arkeoloi! M. LMiltner Is- yeıini tahkir suçile mevkufen edılanş; keyfıyet telı'' 
mıktır. Arz llzerinde yaıayıao tanltul.1 ritmittir. Aıliyo cezaya ıevkedilmittir. Türkofiae bildiıilmiıtir. 
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BOZYAKA 
GECELERİ 

2 • ıo • 934 - 3 - A ADNAN 
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.. - Bana mektepte iken 
oyle IÖylerlerdi, efendim. 
Bah1110• bir arkadaş evinde 
~yle feylerle baş ağrıtmak 
ııtemem. Öyle degil mi, 
Haaant 

. - Öyle amma.. Sana pek 
ıuan olmaz.. Sen ka9 defa 
bana kadınların ve evliligin 
aleyhinde bulunmuştun. 

- O bahis başka.. Ben 
şahıan ev!enmek fıkrinde 
değilim! 

Bettil ıöze karışıyorJu: 
- N ed~n beyfenJit 
- Qiinkö ... ETienmek kii"· b' . "S 

ır ıt··· Aile kurmak, he-
yecanlarını paylata<·agın 
heyecanlarına ortak yapaca~ 
ğın bir kızın, bir kadının 
samimiyetine inanmak biraz 
müşkül gibi... 

Şimdi görütme tamamen 
har--*INımi,fti. AnMla bir 
Bettll • Cemil mönakataıı 
bıtlamı,tı. Meliça, mülizim 
8 ••ala bağdan üzüm top-
1amat• giderken, Dt'mir bey 
rakı muuına yakla,ıyor
Betalle O.mil yalnız kalı: 
yorlardı. 

.. Bet~l, hava mül&ziminin 
ıo.rledıği •özlerin üzerindtt 
uaaa uzadıya tevekkuf 
ucUyordu: 

- Neden OemU bey, ne-
den kadıo ıamı' . t· . mıytt me ına-
nılmaa. u ... ..11 1 . . •· a.-uın ar 1amımi 
d9111 mit 

- Bil&kia kadınlar kadar 
•amillliyet yaratan mablftk· 
l~r bulonmıyaoaaını bi· 
lılbla. :l'akat lnaaılnıu ki. 
kadın, Bevdlği göne kad s . . ar 
amımıdir. Size her şeyi söy 

ler .. Ondao sonra 

- Evet, onda~ .. ıonra ne 
olort 

.... - Oadan BODra, ylni kalp 

.. ..t..ı .. d' IOn iikten aonra aa-
lllimiyet de biter, erir. 

M Kalp al&kuı neden 
tain. De•am etmemeei ne 

lebp net 

- Kaç Y•tındaaınıs aiz 
htil hanım... ' 

- On yedi ••• 
- Henüz çocukıunnz •.• 
- Tetekkiir ederim ilti-

fatınııa ... 

- B~ ıözlerimin ıizi gti
cendirmıyeceğini ümit et· 
mek iıterim cı · • d . · ı.:;,ızın aıma 

:ok HTdiğim bir arkada~ı~ 
ardeşi olduğunuzu hatırh-

~::~k konuşuyorum. Siz 
z çocuk denecek yaşta-

11nus ••• 

- H&lA mektebe 
gidiyorum. bile 

• Kardeıim Faik Şem•etıin Beye -
buluyor ve kabul 6diyorum. 
Muasır cemiyetlerde aile al&· 
kası, aile ocağı kadar çürük 
çarık birşey olacağına. inan
mak güçtür. Düşününüz ki bir 
genç kız ve bir genç erkek 
bütün heyecanlarını ilk ala
ka günlerinde payJaşmak is
terler. En samimi fikirleri· 
ni, en iyi ve zevkli sitemle
rini bir kaç aym içine sıg
darırlar. 

Sonra, günün birinde ara
larında mühim bir karar 
verirler. 

Mülazim Oemil durmuştu. 
Betül, gece karanlığında 
silik bir siloet. gibi g<lrii 

nen genç mülilzime hitap 
ediyordu: 

- Devam ediniz ... 
- Şey ... Size bUyle şey-

lerden bahsetmek doğru 

detil ~mma! •.. 
- Oemil bey, hakaret 

ediyoraıunuz bana... Ben 
&andığınız kadar çocuk 
değilim. Bir arkada' aa
mimiyetile iletilen ıözleri 

ayni aamimiyeile kabul ede
rim. Aruında biç~ bir ima 
bulmak iıtemediğim gibi ara· 
mam da ... 

- Tetekkür ederim. Ne 
diyordum, o mühim kar-.r 
evlenmeye mütealliktir. Ev
lenmeye taalldk eden kara· 
rın bir çok da cazip taraf· 
ları olur. Bu cazibe bazan 
iki taraf için de ayrı olur. 

Genç kız döıttnür ki ev• 
lenmek onun i9in aonauz bir 
1&adet vesile1i olacaktır. 

Me1eJ& ..avdiği inuuın göğ· 
&ünde bir an kalmak, ooun 
çehresini avuçları ara11nda 
bulundurmak, ipek saçlarını 
ona okşatmak büyük bir 
zevk verecektir. Manili pem
beli bir ev, erkeklerin hulya 
hazineıidir. Nihayet boyalı, 
renkli olmaktan ziyade ça
kıllı, tahtalı bir eve yerleş
leomek, ruyadan ilk ayrılı' 
sayılır ..• 

Evlenme meruimi olmut• 
tur, kabul edelim. İlk gün
ler zeykli ve heyecanlı bir 
anlaşma içeriıinde geçer. 
Genç kızın bu ilk gClnlerin 
intibılarına Ait kalan hillli nor
maldır. O daha iyi gdnler g~ 
receği, geçireceği zehabındadır. 

Erkek çahımak kaygusile, 
itlerini ilerletmek hıııle daha 
çok çalıtmağa baılu ve akpm· 
ları biraz daha erken eve ge· 
ceğim diye, itini kaybeder. 

- Hangi mektepteRinizt .• 
- Kı.• Kollt\jini geçen 

ltte o zaman o içli ıeviş
me heyecanı yavaş yavaş 

yerini daha ba,ka hiıdere, 

daha batka al&kalara terke· 
der. Hayal evleri, heyel&na 
Uğramıt gibi kökünden yı· 
kılmağa ba,lar. Bu heyelan 
öyle bir yıkım olur ki ne 
tamir için, ne de çare ara· 
mak için alAkadarlara yakıt 
bile bırakmaz. 

-. bitırdim. Bu aene liae-
ala on birinci ıınıfına de· 
:- ediyorum. Sene aonun-

babıorya vereceğim. 
· ... :: Şu halde tahminimde 
•--..t Ya Si tiirll r. z henüz hayatın 
ıtlrtl ltlnlerinde ıaltanat 

Jordun118 Kad L.ı 
tınız · • emaı as· 
ıP.ek· ve ııtediniz... Ben de 
)1 IAllleden bu h 
riıni 1 .. 1

. uaoıta f lk• 
oy ıyebilirim. 

Ben ha 
Yatın b"'t·· h canını u un eye-

Ç<>oukluk devrelerinde 

Bana aoraraanuı. bu bir 
kayıp değil, belki de hisle· 
rin tek&mülü ve olgunlaş· 
muı noktuından bir ka
zançtır. 

-Sonu Tar-

IZMIRPOSTASI 2 Tetrl•ie••el 11.14 

Memleket Postası 
SOtunlarda 

150. Sene evelki hayat 

1stanbulda Asıma sultan sarayının bir salonu. 
Bu saray vaktile Üskddarda idi. Şimdi yoktur. 
Salonda 1 50 sene evnlki Y enlçeri ve saray 1 

mensubi kıyafetleri~ çok güzel gördnmektedir. 
..ı:'isıma sultan ' sarayı çok muhte,em, çok 

mutantan bir saraydı .. 

Belediye intihabatı 
• ·-·····-· 1 

Belediye Aza Namzetleri-Her 
Tarafta ilin Ediliyor 

Belediye intihap günleri 
başladı demektir. Her taraf
ta halk fırkası tarafından 

namzetlerin listeleri ilan 
edilmektedir. ' 

l1An edilen mülhakat lis-
telerini 

Ödemiş namzetleri 
Dr. Mustafa Şevket, Ak· 

seki bankası müdürü Mitat, 
Selim Rifat, gürradan Şem· 
ıettin Bey oğla G"lip, ec
zacı Rüştü, İçelli Ali, sa-

neşre devam edi· natk&r Muharrem, on tiic· 
yoruz: 

Tire namzetleri: 
Yorgancızade Rasim bey 

sevceıi Saniye hanımla Hacı 
lbrahtmzade Ali, mütekait 
miralay Ali Oavat, Hacı Ô· 
mer efendizade Ali, eczacı 

Ali, mütekait binbaşı Ah
met, kırtasiyecei Ali C1vi, 
Abbaszade Ali, Dere ma
hallesi muhtarı Ahmet ça· 
vuş, çelikçi Ahmet, kasap 
Şerifzade Ahmet, Tuhafiye
ci AJi Şevket, tllhafiyeci Ba
ha, mütekait Bekir Avukat 
Davut Hikmet, Ziraat B. me-

moru Dursnn, Yozgadizade 
Edip, Peynirci Emin, De
mirci Fikri, Ktem Ef. zade 
Hüsnü, Avukat Hikmet 
Zühtü, Tütüncü uzun Hamdi, 
Molla Hasanzade Hasan, 
Kavalalı Halil, Çapkınzade 
Hüseyin, Eczacı Hüseyin, 

KereBteoi İbrahim, Kuyum 
cu İsmail, Diş tabibi Kazım, 

Mütekait karmakam Kemal, 
İmamoğlu MehmetFflvzi, uncu 

Mehmet Vehbi, uncu battatzade 

Mehmet, fabrikatör M ohsin, 
Dişçi Zınkıt oğlu Mehmet, 
Buharalı zade Mehmet, müf-

tti yeğenzade Mahmut, Sav
ranzade Muammtjr, Demirci 
Mehmet, avukat Nuri, kö· 
sele taciri Osman, Sanyık 

zade Refik, Gölcüzade Sa· 
mi, Esnaf ve Ahali bankası 
müdürü Sabit, Halil çavuş 
zade Tahir, yağhaneci Tev
fik, &ofu oğlu Talat, Hacı 

Şerif zade Zihni, avukat Zi
ver beyler. 

carlarından Refet, Oürcü 
oğlu Feyzi, kunduracı 

Hüsnü, tuhafiyeci Hüsnü 
tütün tüccarlarından Ser
fiçeli Naci, Mısırlıoğlu 

Ragıp, manifaturacı Meh 
met Tevfik, gramofon· 
cu .A'.vni, manifaturacı Ali 
Haydar, manifaturacı Sela· 
nikli lamail Hakkı, mani
faturacı Besim, Hacı Kamil 
oğlu Mustafa, Oellat oğlu 

Mo11tafa. Nazmi, Gürcü oglu 
İsmail, uncu Mahmut, sa· 
natkar Nevzat, tüccardan 
Hüseyin, Gazi oğlu Siiley· 
man, Hilal terzihanesi sa
hibi lbralıim Hilmi, Hacı 

Hakkı paşa oglu Ham· 
za, un tüccarlarından Mus· 
tafa. Hakkı, IJalkan kereste 
mağazası sahibi Musa, ziir
radan Kız:dcaıululu Mehmet, 
zürradan Hacı Mümtaz ef. 
oğlu Kazım, urgan tüccarı 

molla Mustafa, Kereste Se· 
bat Şirketinden hafız Meh· 
met, tuhaf iyeci Şaban, zür• 
radan Balbanh'Jı Ali, tüc· 
cardan Eşmenoglu Mehmet 
Emin• tüccardan Şadi, tüccar 
Katırcıoğlu Sadık, zürradan 
Zigo,lu Hüseyin, bakkal 
Yolcu oğlu Ali bey, tüc· 
cardan Boz('abRbçeli oğlu 

Hüseyin, Şakir oğlu terzi 
Sadık, Davavekili Muhittin, 
diş tabibi Rüştü Mahmut, 
zürradan Boyranlı Hüseyin, 
Noter k&tibi Tabip, ,kundn· 
racı Osman ogln Hifa.t, tüc· 
cardan Fertapçızade Meh
met, Doktor Oahit Bey ve 
Efendiler. 

Takdir 
Edilen ınuahimler 
Maarif Vekaletinin 1933 • 

1934 ders senesi içinde iyi 
çalışmaları ve muvaffak olma· 
ları dolayısile takdir ettiği mu· 
allimlerden Aydın muallimle· 
rioio listesini de neşrediyoruz: 

Güzelhisar mektebi başmual
limi Sabri, Güzelhisar mektebi 
muallimi Necmi, Giizelbiaar 
mektebi muallimi Muharrem 
Güzelhisar mektebi muallimi 
Elmas Güzelhisar mektebi mu
allimi Güzide, Umurlu mekte· 
bi başmnallimi Necmi, Sul· 
tanhisa.r ml•ktebi başmualli· 
mi İbrahim, Nazilli maarif 
memuru Ahmet, Nazilli beş 
eyliıl mektebi muallimi Ek· 
rem, Nazilli beş ey· 
Jul mektebi muallimi Salih, 
Nazilli Recep bey mektebi 
muallimi Vahap, Nazilli 
Recep bey mektebi muallimi 
Salih, Nazilli l<.ecep bey 
mektebi muallimi Kemal, 
Nazilli Gereniz k«>yü mek · 
tehi muallimi İzzet, Kara· 
caım Merkl'z mektebi mual
l mi Mnstafa, Yedi Eyltll 

mektebi başmuallimi Sükrü, 

Yedi Eylfıl mektebi mual

limi Necmiye, Yedi Eyltil 

mektebi muallimi Haydar, 

Halide lıatnn mektebi baş· 

muallimi Remziye, Germen· 
cik mektebi başmuallimi 

Ziya, Germencik mektebi 
muallimi Mustafa, Naipli 

mektebi muallimi 1. Hakkı, 
8öke Kocagöz mektebi başmu · 

llimi Osman, Söke Kooagöz 
mektebi muallımi Ulvi, Söke 
Kocagöz mektebi muRllimi 
MeI;ba, Söke Faikbey mek
tebi muallimi Enver, Söke 
Faikbey mektebi muallimi 
Nüzhet, Çine maarif me
muru Fehmi, Çine Karakol· 
lar muallim vtfkilli Atıf 

Oengiz, Çine Karakoller 
mektebi muallimi Fevzi bey 
ve hanımlar. 

Urla 
Haberleri 

Urla, (Hususi)- Kasaha
mız,la yeni yapıl~n kır bek· 
çisi teşkilatının çok mühim 
faideleri görülmektedir. Kır 
bekçileri geceli gündüzlü 
vazifeleri başında bulunmak· 
ta ve zirai asayişi muhafa
za eylemektedirler. Nitekim, 
ze,tin to1,ıanmaaına daha 
bir bnçok ay kadar bir 
müddet olduğu halde; bazı 

yabancılar gizli, gizli ken· 
dilerine ait ol mı yan zeytin· 
liklere girmekte Te demir 
tırmıklarla daha yetil bu
lunan zeytinleri çalmakta 
ve bunlar yakalanarak ka· 
rakola getirilmektedirler. 

Dün, bu çeşit bir adam 
yakalalmış ve topladığı on 
dört çuval ye'il zeytinle 
birlikte karakola getirilmi' 
ve tahkikata ba,ıanmıotır. 

Zeytinler belediyeye teBlim 
edilmiştir. Belediye heyeti 
mütecuirlere ceza tarhede
cektir. 

• • • 
Morovalı Mustafa ismin-

deki bir adamın küçük ço
coguuun boğazına kuru bak
la kaçmı,, çocuk baklayı 

yutamadığı gibi dışarıya da 
çıkaraıuamı• ve ölmüştür. 

Tahvil 
Alaşehir Jandarma Ku· 

mandanı Yüzbaşı Tahir ber 
Mardin Vilayetine, yerine 
de Konya Vilayetinden AT· 
ni bey tayin ve nakledil· 
mittir. 

Salihli 
Belediye Namzetleri 

Tesbit Edildi 
Salihli: ( H oıuat) - ?tla

niea villyet fırka idare he
yetinden Muammer ve Ziya 
beylerin hnznrile şehrimiz 

belediye Azaları namzetleri 
yoklama edilmiş ve 38 nam· 
zet teBbit olunmuştur. 

Namzet liıteaini yarın 

gazetemize göndereceğim. 

Şikiyetler 1 
Kum alanlar 
Okuyucularımızdan aldıtımız 

bir pklyetnamede f6yle deni· 
yor: 

Kahramanlar mahallesinin 
ortasından Kemer çayının ge4>' 
tiği mal dm dur. Bir çok ara· 

bacılar bu çayın etrafına gel· 
mekte Te kuma ktlrek ameJi. 
yeainden aonra; arabalarına 

kum Te çakıl doldurup gitmek· 

tedirler amma, bsdıklah yer• 
lerde vGcude gelen kuyulan 
da piı ıular dolmakta ve 
sivri sinekler de gittik9e 
çoğalmaktadır. Bu vaziyet 
11hhatıumumiyeyi haleldar 
ettiği gibi; çoluk çocuğu

muzun da bir gön feoaatla 
kartılaşmaıı ihtimal dahi· 
Jinde oldognndan Belediye• 
nin, bu münuebetaiz halin 
ooune geçmeaini temennt 
ederiz. Denilmektedir. 
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SAYFA 6 IZMIR POST ASI 2 TeırlnieYvıl 

Res·m i Şüun postası 

İngilizler 75 bin tonluk transatlantik vapurunu 27 
lülde suya indirdiler. Bu resim tayyareden alınmıştır. 

İlminin «Hritanik> olması mulıtemol bulunan 75 bin 
to:ıluk İngiliz gemiıinin bir başka resmi 

İçtiğimiz kahvenin ağaçtaki hali budur 

Bitlerin zaferi uğrunda komü· 
niıtler tarafından öldiirülen 

Hitler şehitlerinin Nürenberg
teki mezarlığı 

Avusturyalı bestekar 
Anton Briikner bu· 
dur. Kendisi 110 sene 

evvel ölmüştü 

Berezilyada kah ve sevki yatı bHyle yapılır 

r ngiltere kralı parlamentoyu nç.mağa bin 
an'ıuıe"i merasimle gidrr 

30 Kilometreden 
tayyare sesini ya· 
kalamağa malı· 

li
0

Ul4 alet .. 

Nürnberg'teki Bitler şehitleri 
dbidesi budur 

Berlindeki Katedral kiliseainde başpapal' Müller; 
ki>ylii kızları trıkdil'l ediyor 

Hollyvood'ta 14 üncü Lüi devrini göıterir 
bir filim çevrilmektedir 

Dtinyarıın en hliyiik sn deposu 
Boenos .A yres şehrindedir 

Hn güzel çiçek; kahve 
çiçeğidir 

Dünya'nın en zengin mA.den cevheri kolekeiyonoi 
N evyork La.boratuvarındadır 



IAYPA 7 IZlllR POST ASI 

DDnya fOunu DOnya şOunu 

' 

. 
'V&fington'da bir tiren kazası olmu~, altmı' iii kişi öl· Bitlerin sürdüA'ü meşhur Yahudi Alim Ayn.tayn; kı· 

IDÖfttir. Beımimiz; kazadan sonra alınmıştır. ziyle birlikte sayfiye hayatı geçirmektedir. 

2 TEŞRiNiEVVEL 1134 

DDnya şflunu 

Mayuç şehrinin meşhur tellalı budur. Belediyenin illn• 
larını an'ane mucibince hala bu tellAl yapar. 

Malt ve Ticari Haberler 
' 

il • . ,~ 
~-B•a trünnkü satı tarın hulasası 10 uncu sahifemizdedir 
30 Eyl61 934:Pazar giinü :yapılan üzüm, incir ve zahire satışlarının alıcı ve satıcılannı gösteren liste 

1 OIZ OM incir ~ 
QuyaJ Fi. Satıcı Alıcı• 79 Muhtelif l>,87,5-6,8'1,5Bilal z. Sabri Alazraki 
28'~X.paşa 12,50 C h" . d 1409 « 4,50-15 Nazilli Ali H. Namına 
90 N. Fazıl e-va ıreıza e 622 « 5-12 A.R. Barki Jiro 

Muhtelif 11 Kohen bira. • 23 a 6-9,05 BilAI z. Ali M. firma 62 
« 14, 'lö ş. Bencnya Solari 100 Paçal 5,05 Bohor Suhami Alazraki 

'I • li,öO « Y.Kunyu 126 « 5,25 BilA.l z . .Ali ş. Bemzı 
• • 11,2ö « Fesçizade 37 ~< lS KaR1m lslAm Namına 

8 « 14,75 Portakalzade T.Piyale 120 Elleme 5,Tl>-7,2öBilAI z. Ali J. Kohen 
17 Kasaba 13,'15 Abolafya Y. Kunyu 107 « 6 Feher Nazilli Ali H. 
4:1 Muhtelif 11 ,ö0-12 R. Hulusi Cevahircizade 533 Muhtelif 7, 10 İş oda koo. Fik Paker 
'l « 11 50-14: 50 M N. · M Firma 354 « 5,25·10 Alazraki Namına 

18 u 19,50·2l' M ' ıyl~zHı f: _;. l · 86 « 5-1 O I. Barki M. firma 
ın ' enemen ı ı zı oo arı . 

91 « 16 M·· M t f D A dı"tı" 470 « 5,50-12 Polımpo ve Sabah « us. us a a . r . . . . 
l03 « 11,25-13,25 Kohen bira. M.J. T 106 .. « 4,50-5,50 ~ıkalef Nazıllı AJ.~ H. 
38 « 14-15 R t D A d"t• 26 Suzme 10-13 Mnız .A.lalof PaJı 

9 u ıı 1 -- Keşat d C · h~ 1.zı 21 Muhtelif 5,25-'l ,50 « « Alazraki 
32 ' o ap anza e eva ıreı . 40 Paçal 5 « « ş. Remzi 

3 u 10,50-12,75 J. Kohen « n· h 
3 Ala,ehir 11,75.12,50 IstiklA.I « 33 Elleme 8,25 Tarika birader. ınar u. 
8 Salihli 12 50 Hafız Ali zade (( Buğday 

11 K.paşa 12:50 Leblebici Ban. « 1 V. U~ak 4,35 Hasan Nazmi Hacı S. M. 
8 Muhtelif 11 Müftii zade A.Muhtar 31 Denızli 4,25 Mose Alalof Mümin 

17 Ala,ehir 12-13 istiklal a 50 Yerli 4,12,5 İııki~af « 
3 Bornova 13, 7 5 Müıi. Hasan A. Muhtar 315 « 4 Kohe Biraderler M. Hilmi 
1 Muhtelif 14 RabenoKohen ş. Riza 10 « 4 B. Snhami 1rmit F. 

~4: « 13,50 ş. Bencuya « 21 . c 4,10 « c 
: « 14-15 M. Ardit.i D. Arditl llS « 4,25 « « 

Kasaba 16 .A.l•olafya Y .Kunyu 150 Afyon 4,35 Ziraat B. « 
1' Muhtelif 14 Müftüzade Hocazade 150 Balıkesir 4:,2a « « 
l3 « 13,50 « « 500 « 4:,25 « M. Hilmi 
13 « 14-16 Kusakçızade Boyazit z. 1400 Afyon . 4:,3~ « Beytullah 
:~ « lö-16 s. Kooperat:f ı. Talat '100 Balıkesır 4:,2o « i< 

« 13,50-13,75 Kohen bira. HocaZ. 1570500 .A.Bfylokn. ~'!50 « Mümin K d• a ı e~ur "k,... c « 
en lr tohumu 3500 Afyon 4,35 « Hacı S. M. 

4,öO Tarika bira. Ustu va 1500 Balıkesir 4.2l> c « 

4,50 Yuda Karaso « Kumdarı 

Kambiyo Nevvorkta 
pamuk 

29 • 9 - 934 Telgraf İngiliz liruı 818,00- 622,00 
İkinci K&nun teelimi mallar 

F. Frangı 8, il - 8,12 . 
12 aenı 56 penıtır. 

Mark 50 - 51 

Liverpolda 
Pamuk 

Florin 85,08- 85,18 
Dolar 123,00- 125,00 
Liret ı 0,31 - 10,33 
leviçre frangı 41,00- 41,10 
Belçika frangt 5,36- 5,37 
Kuron 9ekoı. 5,05 - 5,15 

29 • 9 • 934 Telgraf 
İkinci K&nun teılimi mallana 
beher libreei 6 pena 57 ••· 

timdir. 

50 5 
37 5 
4:9 /) 

50 5 
10 w 

D 

35 -t) 

40 /) 

22 5 
14 5 

6 i 
130 5 

23 5 
50 5 

300 5 
360 5 

59 5 
50 5 

5 5 

3150 adet 

Kental 

Nohut 
ş. Beucuya 
Hüseyin Hüsnü 
Hasan Nazmi 

(( 

Nazil1ili Ali Haydar 
Alı met Hamdi 
Giilmezzade 
Yağcızade 
Konyalı zade 
Yuda Karasu 

Topçuoğlu 

« 

• 
(( 

« 
(( 

(( 

• 
« 

Topçuoğlu 

İnkişaf 
Alazraki 

(( 

Dinar Hubuaat 
(( 

Ahmet Muhtar 
Barmaymon 
Tütüncüler Bankaıı 

(( 

« 
« 
« 

(( (( 

Palambo Mehmet Niyazi 

Börülce 
Yahya Kerim İbrahiın Hasib 

Kuzu derisi 
'l O Kori Çikorel 

Palamut 
namına 

115 
4:3 
7ö 
lSO 
19 

4:,50 (( 
4,50 (( 

Paji 
Ustu va 

61 
100 tırnaklı Alaşehir 312 K.uşakçıZ. Palamut Ş. 

Paji 94 kaba « 300 Portakalzade Jiro Yuda Karasu 

Pamuk 
5,3'1,5 

8 
4: 

30 
110 
14:7 
32 

3,37,5 
3,37,5 
3.37,5 
4:,43 31 

' . 

4,50 (( (( 

4,50 H. Sii1eyman M. « 
4,50 Feber 

Arua 
Nazillili A. Haydar 
Hüseyin Hüsnü 

« 
Bohor Suhami 

tJmit F. 
Paji 

"Ümit F. 
Ha~im 

21 tırnak Horsunlu 425 « « 
45 Prese birinci 3'1 Yanyalı Abdül Pamuk M. 106 tırnakhP.ödemi~ 272 Kaptanzade PalamutŞ. 
30 « « 3'1 Barmaymon ŞarkSanayi 34 kaba Ödemiş 312 « « 
40 « « 3'1 Yahya Kerim « 12 tırnak « 429 « « 
10 « « 38 Balcızade « 110 tırnaklı « 292 « « 
10 « « 38 « « 15 kaba « 322 « « 
44: « « 38 « P. Mensucat 38 tırnaklı « 292 « c 
12 « « 38 Yanyalı Abdül ş. Sanayi 14: « · « 312 « u 

15 Kaba « 32 Balcızade P. Mensucat 14 tırnak cc 429 « « 
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IZMIR ŞUBESi 
İkinci kerdonda Borsa Civarında Kendi Binaaıncla 

Telefon: 2363 
Her türlü Banka Muamel~tı ve 

Komiisyonculuğu .. 

:=;Müsait şeraitle mevduat kabul edilir 
~ Hububat, Üzilm, incir, Pamuk, Yapak, Zeytinyağı 
_ Afyon ve aair emtia komiisyonculufu yapılar. Malların 
- vürudunda ıahiplerine en müsait ıeraitle avans 
~ verilir P. 586 

Zeytin yağı fabrikalarının 
nazarı dikkatine: 
Ticarethanemizde yerli mamulatından 'T• her boyda Avrupa 

mallarından daha dayanıkb örülmüt ot yeğ torbalarımız 
mevcuttur. Fiyatlarımız kıl torbalardan daba ucuzdur. Arzu 
edenler nümuneaini ticarethanemizde görebilirler 1&bf ıera
itinde teshilat gösterilir. 

]zmirde Keten çarıı No. 2 Karaojlan zadeler 
Ticarethanesi P. 682 

111111 ı ıı ı ı ı ıı ı ı ııı ı ı ıı ıı 111111 ıı ı ııı ıı ı 11111111 ııııııııııııııııııııııııııııııııonımımnı1111111111111111 

Doktor 1 
H. Fahrettin ı 

iS 
= lımir Memleket Haıtaneai Rontken Mlltebuaıaı 

Her nevi Rontken muayeneleri ~ 
lJltra - Viole ve Elektrik tedavileri y6rüyemiyen veii 

lbilbu•a Raşitik çocuı.ı.ra tatbiki n roaıı.ea u.li 
Kel tedavileri yapılır. 1 

_ ikinci Beyler sokak fırın karıısı No. 25 Telefon 25421 

fiiiiimuıııııııııııınııınnııınınınıııınııınnııınııınınııınııııamııııuınuııınuıım•ııııınııııııuwınuuuıııı 

l!MlR POST ASI 

Türk 
Çocuk gazetesi 

Çok kıymetli muharrir ve muallimlermizden Yuauf 
Kemal beyin haftada bir çıkardığı bu Çocuk gazete· 
sini bOtlln çocuklara tavaıye ederiz. 
1 Miiracaet yeri: Istabul - Galata Kara Mustafa paıa 
,caddesi Marmara hande 1-2 numarala yazıhane. ı 

ŞAŞ AL 
ve hakiki 

lstanbul Memba Suları 
Yedi seneden beri muhterem lzmir halkına halis 

ve taze Şaıal suyu temin eden ve Şaıal suyunu lzmire 
tanıttıran müe11esemiı ayni zamanda htanbulun Şeh
remaneti ve Evkafın mührü altında getirlen saf 
Taıdelen suyunu Muhterem müşterilerimize tebşir ve 
tavsiye ederiz. 

Umumi deposu: Abacıoğlu hanı 18 numarada 

NAİL ve MEH~fET ALİ 
P. 731 

KUçUk ilinlar 
1111111111111111111111111111111111111fi11111111111111111111111111111111111fifi111111111111111111111111111111 

iş aranıyor Klralık Evler 
MUHASiP uıuJe vakıf, tec· GÜZELYERDE-Güzelbir 
rübeli bir muhasip ticaret· yerde, her türlü konforu havi 

• . • 8 odalı 180 numaralı bir ev 
hanelerde lf ııtemektedır. kiralıktır. Arzu edenler Mat-
Arzu edenler matbaamıza baamııa müracaat etmelidirler. 
miiracaat etmelidirler. GÔZTEPEDE - TratDvay 

Olivierve şüre 
kası Limitet 

BEKÇi Odacı ve postacı· caddeaine iki dakika bir me
lık ribi bir hizmet iıteniyof. safede gayet havadar, büyük 

badehu 29 Eylüle kadar dojrn Az bir maatla çalııacakhr. ba~çel~ ve her. türlü konforu 
Dublin ve Glaıgov i in .. l"'ld baız bır ev kırahktır. Borsa 

ç IY'a u ur. d s· -1 F b . 
EGYPTlAN vapuru it T. sarayın a ımsarog u e ~ı 

Jd L• l GI J)a}rtı·l<> beye veya 3039 numara ıle evve r ıverpo ve aıgovv·a " 
VAPUR ACENTESi Briıtol hattı telefonla müracaat. 

Daktilo ve biraz da mu- ----
Cendelihan Birinci Kordon PENTUSKER vapuru :lO Ey Mezarlık batında iokilip 

Tel. 2443 HUde Bristol ve Avanmouth·a hasebe işlerind vakıf bir sokağında 22 numarala ev 
Tahmil için beklener. vapurlar. Tahliye içhı beklenilen vapurlar hanım iş aramaktadır. kiralıktu. lstiyenlerin Safa 

Loodra hattı EG YPSlAN vapuru22EyltUde İzmir Postası gazetesine oteline mtiracaatları 
YUVONNE vapuru 25 Ey· Liverpool ve Svvaaaea-daa D. Y rnmuzile müracaat. 

P.11 D.15 lülde Londra ve Leith· e GRODNO vapuru 25 EylOlde 
Anvers Hull ve Londra ·dan 

GRODNO vapuru 6 T. ev· THURSO vapuru Teırin baı '*' "' w• 

velde Loadra ve Hull e lanğıcında Anver1. Hail ve Satılık 
ADJUTANT vapuru 16 T. Londradan. DOLAPLIKUYU CADDE-
evvelde Londre-ya Not: vlrut tarihleri ve SiNDE 103 5 

Liverpool hatta vapurla ,ın isimleri &zerin 1 .k. -dilkki lveilltOü dnuk~a~ 
GITY Of L d 

w •• kl'k ra ı ı ı u a ı n e ı ... 
ancaater vapuru erııı ı lerden mes'uliyet 

27 Eylüle kadar Liverpool vtkabul edilmez. P. 531 

Amatör 
FotC'iraf 

işleri 
Çabuk Tenıiz Ucuz 

Refik Lütfü mağazası hükümet civarında P. 658 

odalı ev ucuz fiatle satılıktır. 
Talip olanlar Çukur handa 
Tahir bey kitibi Sabri efen· 
diye mOracaati. 

Haıtane arkasında Damla· 
cık caddeıi No. ( 1 ) 

Tiltiu ve müskirat mevcut 
bulunan dükkin devren sah· 

hktır. 

Taliplerin iciodeki sahibinf 
müracaatları 

Alaybeyd~ Kız Muallım 
mektebi balıçeRi dir~eginde 

40 nnmaralı iki katlı, kar· 
gir, korıförn yerinde, 9 dö 
rıiim bağ ve zeytiuliği havi 
bir ev kiralıktır. 

lzmirde Hiiktl.met cadde
sinde Hacı Hasan otelinde 
emllık simsarı Mehmet Ati 
beye müracaat. P.12 D.8 

~Iusiki Muallinıi 

.Aranıyor 

Bergama Halkevi bando-
Runu idare dtmek iizere 
bandoJarda ~alışmış bir 
muıiki muallimi ieteniytlf. 
lstekliler Bergama Halkevi 
reiRliğine yazrnahdırJar. 

P. 10 D. 5 

2 TE RINIEVVEL l814 

~ ............................. .. 
SARDA Elbise Boyahanesi 
lzmirin en iyi boyahanesidir 

42 senelik tecrübe ve ameliyat ile nihayet Avrupa· 
nın en bOyük boyahanelerinde sekiz sene tahsil gürüp 
ıahadetnameler almıı olan boyabanemiz mutabassııı 
muhterem müşterileri için teminattır. 

Bilf11numtesisat1n1iz asrı ve ınihaııikidir. 
Temizlenmiı boyanmıı ve1 ütiilenmit elbiseler, derin 

bir ihtisasla ve ıoa ıiıtem makineler ile fenni ıekilde 
yapılmaktadır. 

Muhterem milıterilerimizi istifade ettirmek makıadı· · 
mıı yaz için ayrıca tenzilit yapacağımızı da bildiririz. 

.AJ)RES Sarda boyahanesi Sanıan iskelesi 
'fe)efon şirketi kar~1su1da N o. 21 P. !l8S 
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I Tavsiye ederiz Tam merkezi vaziyettedir. y 
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K lzmir Kemeraltı htikftmet konağı karıısında 
Telefon No. 3438 P. 668 I W ~ 

Muhterem Müşterilerime d 

d 
ti 

K 

Ôtedenberi mazharı teveccühünüz olan mağazamı bu kef' m 
tevsian Yeni Kavaflar çarşısında 29 numaraya nakletti- b 
Gerek beynelmilel 9 eylill panayırında takdir ile aeyrettifi.,t : 
karyola çeıitleri ve teminatlı somyaları ve divanları ile b' 

1 
türlü portatif etya çeıitleri ve portatif karyolaları bulacal • 
aız gibi, nikel, nikelaj, bronz üzerine bertürlü mobilye ıtp• te 
riıi kabul eder ve gilnü gilnüne ıipariıatımı teılim eder t m 
mahalline kadar bili arıza sevkederim. Ayoi zamaada b• e 
tün sergilerde birinciliği kazanan doktor Halil ~ezai bl G 
fabrikasının çelik &zerine bilcümle karyolaları, ıomyaları f d 
çocuk karyola çeıitleri, tel çelik paspaslar perakende 'm 
toptan olmak !lzere ıatılır. Fiatlar rek~bet kabul etmu d• ~ 
recede ehvendir. Muhterem müıterilerimin bertiirlO mobilf rd 
ve karyola ibtiyaçlar1nı temin etmek üzere yeni ma;azad 11 

teşriflerini rica ederim. al 
Yeni Kavaflar çarşısı 20 numara L6ks mohil1 

ve karyola salonu Hüseyin Hüınü P· 728 qa 

t--

Parasız iş ilanlari 
lzmir Postasının Bu Yeniliii Okuyucuların Cok işine Yarıyacaktır - Tafsilatı Okuyunuı e 

jzmir Postası , kıymetli okuyucularına bir lıiz-ı ~ - E.v. dükkan, arsa ve bağ bahçe satmak veya almak,laz;m•a, beh.~r defasr .için 2 kuruş da.':'~~ pulu g__önderilece~ıir/h. 
meti mahsusa ohnak üzere bir ıtayenlerın reşekkur, zayı, evlenıne, olnnı. dognm, n1Şıt 

i 
3 - Otomobil, kamyon, veletpit, kıyık, sandal, motör, canına gibi ilanlar ~imdiki halde resmi ilanl•l 

PARASIZ LANLAR dikit ve fotoiraf makineleri. radyo, ev eıyası, gramofon, L' •t t · k .. t· t f l ı~ b l 1.1 kt d' .. ,ai 
k·t b'I 1 k t k . t• 1 . ımı e şır e ı ara ııu an ~a u ec ı nu e ır 

ı ap ve mo ı ye a ma veya ıa ma ıs ıyen erın . . . . • . 6 4111 
~ütunu açmıştır. 4 - Aıçı, ev bizmetçiıi olmak veya almak istiyenlerio, Ay sonra mukavelemıznı bıtamında. bu gıbı ıJıvv 

Gündelik hayat ihtiyaçlarından olan 5 - MOrebbiye, muallim, maıiki ve resim muallimi ve tarı da meccanen neşredebileceğiınizi şimdidlh· 
aaire istiyenlerle bu itleri yapmak iıtiyenlerin bildiririz. 

iş, hizmetçi müşteri bulmak için karile- 6 - Usta, marangoz, bahçivaa, yapıcı, boyacı iıtiyenlerin: Mu·· racaat mahallı' ·. lzmı"r 
7 - Çırak, kalfa vesaire istiyenlerin, 

rimiz bu sütundan çok istifade edecek- 8 - Y•zıbanelerde muhuebecilik veya mubasiblik vesair servisi Posta kutusu 238 
l d · memur istiyenlerin er ır : lf arayanlann gönderecekleri ilinları meccanen neırede· fon 3952 

l - Ev, dükkin kiraya vermek veya kiralam•k istiyen- ceğiz. Veya doArudan doğru.ya ikiden dörde kadar Gazibuluarıfk 
)erin Bu ildnlar 3 - 4 satın geçmiyecek ve yalnız kaç defa naıri Ticaret Matbaası fevkinde l:.mir Pa1ıo·s idarehanesi 



IZMIR POST ASl 2 TEŞRINIEVV C:L lOJ• 

ı kırallar MUlikatı 
Umumi Harbın Esrarı ı • ...... • 

-
i!!I Fransız gazeteleri bu mülakatın samimi 

... r= llJIRftllllll No. 8 lftlftlllHllllllHlllll 11111111• 
Entellicens servis, itilif devletleri kuvvetle· cereyan ettiğini haber veriyorlar 
• • rınm artmasını Londl!a zenginlerinin arzusu Sırp Kıralı Avd0t Etti 

İle muvafık buluyordu -· Baştarafı 2 inci salıifeae -
Lort Kiçn · . b. k c1· i . . .• !'t • • • • nokt.lan•l9 biri Garibrotıaında daha doıtane ve daha viye edecek ibtimaml•rda 

fakat çok her. ıy~d. ırMaa er •: zını belh etmemek tııere la · beat bırakmak, çarın etrafını Draıomaa hattinın ıimalinde halisane rabıta vilcuda geti· bu1unmıya ve bunu~ için ica-
icr•atı tü h•ıın •1 ~~ ~~rdaki koçyama timaJiad .. bir liman caauı ,,e hainlerden temiıle ikiaide cenubunda olacaktır. rilmeai için nazırlar, Bulgar ve beden tedbirleri almıya lüzum 
Janm~ b~ ~y to u~Lıı .onu dan biamif, bir çok mUlırip)e .. mek, bir kelime ilr. çar ordu- Bianetice iki taraftan her bi- Yugoslav demiryollarının ilti görmüşlcrclir. 

rrıye tarıwermde • b' • l k ti d. k · · · k d. t i d b · k 1 · • l" t k iyi bir iıi l k rın ımayeaı altında 5 haziran anaı ıyme en ırme açın rı •• ı opra ın a u geçıt sa ı mese esını ma ı ve e • Sofya 30 ( AA ) - Yugoı· 
m e anmıyaca br. R 't ki 1 ·ıt kt 1 'd il · 'k kt · d k•t Yiniı Mııırl 1 Af 'k lıl 916 da yola çıkmııtır. uıyaya rı me e, ngı ere no a anaa gı en yo arı eyı nı no aı nazar an va ı ge· lavya kıral ve kıraliçeaini hi-
1 ara, rı a ara · b' h 1 k k • · · b d · k · · k.k · " karıı çok zalim hareket et· Fakat, Lort KiçneriD bu ve Fransa mılyonerleriuio har- t ırdb. al e . oylma ıçıdn ıcah e en çkırme sızıa. tletd! Beth~lmt.eı,~ mil olan tren hudut ilzerinde 

-ı1u hareketi 1 ·ı·zı 1 h bı uzatmak hususundaki auu-. e ır erı a mıya eru te e- arar vermış er ır . u ı ısa" k. 0 . t a-r uu r. aıı ı er n ma at d 
1 

k 1 C . D ı ragoman ıı Hyonuoa i e 
Gene bu tabiatı saikaaile- caauı tqklllh olan Eatelliccna !arına muhalif hareket etmiı e~ er. 1 d ~o ta 

811 
• ~rıgrotb.lbragom~.0 vakti vasıl olmuıtur. Kral 

dir ki Ati nayı ziyaret ettiği Serviı tarahndan kat'iyyen oluyordu! h ç nazır t:onb ~~lmat~ ~r .• d~ttıNnzerı.n e ve Gı ~ss~ ı- Aleksaodr trenden inerek se· 
zaman Yunan hükumetini boı görOlmemiıtfr. Dahası var: Eatellicena aer• ~· ıuı ıure : 

811 et:;~ mış Kn egotıd v~ d uıoc f .1ve lam teımini ifa etmekte olan 
Franaa ve loa·ıt 1 h. n od abn p~Hdpor b ~alam~ ·ı ını~ ok~anovNa'ha vucu a lge m ke askeri te:ftiş etmiş ve kendi-
U • .ı ere e ıne a a zıya e a11t eştuı mesı ce hr. ı ayet nazır ar ye · . 

• muau harbe iştirakini iste- lüzumunda mutabık kalmışlar- diğerine okadar yakın olan ve lernıe Drago tııaD& kadar re· 
:•ı, kır~l Koıtaotin iıe. Al· dır. Bulgarlarla Yugoslavlar bir senedenberi müşterek fak~t etmiı olan • ae~at.a veda 
• anya ımparatoruna merbu arasında milnakalit ve müna- dostluk ve kardetlik hislerini etmış ve treae bınmışhr. 
b~eti hlllebilc Y nnaniıtanın sebatın daha ziyade kolaylaş· samimiyetle izhardan hali k.ı 1 · Kuah hamil oJan 1 ren Ora · 
bıtaraf kalması liizumunda tırılmuı ve bu ıuretle iki mamış bulunan iki millet ara · gomnn hallnnm alkııları ar.a· 
•arar etmittir. Lort Kiçn~r kardeı ve komşu miUet ara- sındaki kültür rabıtalarını tRk· sıoda istasyondan ayrılmıştır. 
kıral koıtantine: 1 • • • • 1 

- ikiden birisi: Ya biUiin B 1 d• T •• t •• M 1 ı •• •• 
kuvvetlerini emrimize vuirsin e e ıye u tın a ısu urnuz 
ya ela hiçbir aJikan olmJya~ Seçı•mı• ·- • -· 
bu memleketi terkederck gi A •k 11 2 •ı ( } 
derain! Demiştir. - Baıtarafı l· icinsahifede - merl 8 I ar mi YOD, ta • 
da~::: ~'Çiler, müıt.enk hatp intihep ~aldu•~ ~·.is ~zu:lar~; eandık yan ar 400 000 kilo tütün aldı 
t
•t• I şııında daırna böyle bıııoa gıtmek ııını yırmı dort eaat- t 
ı ız · d' b' h f · · d 1 · d b. enır ı. tan yirmi dört eaata talik rurctiyle Bu seneki tOtün mahsulü ır a ta ıçuı e zmır e ır 
lıte bunun içindir ki L t geciktirmemeliyiz. Bu bir vazifedir çok nefis yetişmiştir.Ege mm· kaç li uvvetli tütün p rtiıi 

Kfçner, Çarlar sara d ;~ . ki ayni zamanda medeni bak olduğU taliası tütün rekoltesi 11 . 12 üzerine aatıı muameleleri ol• 
Deıa biyanet dol b yan a ~ Hampslııre zırhlısı için behemehal ifa edilecektir, vak- mil k'l ola ak tahmin muştur 
cenı ıervı· a ını, entelh- Entelliceaı Seni. Amirleri viı, Lord Kiçaerin kazandığı tiyle ifa edilmeıinde ·İfadan müte- d 11 onk ı 0 

• r it I · ·· : h · · · 
le menıu h L t Ki . L! . e i me te ir a yan re.ııaı t• rımız pıya-

ıuıi tırkl P ve u· or çnen .,, çok zamen- ve gilnden güne artan mubah· ~ellit inıirabın daha evvel ıdrakı • I d . . 
ri d . .n.ı.. harbiyesi [ıaoitle· t!nıbcıi •e•a:.emekte idiler? betten kuıkulanıyordu Bu bü- gibi- fıydıbr vardır. Ecnebi kumpanyalar tütün s rı arın an 400,000 kılo ışlea-

n. en bırısinden haber alınca Lort o.Dların dir.,küfl . I k k. . d ·b. .. Kullanılaeak rey adedinin münte· ekisperlerinio, bu seneki tü- memiş tütia ıahn alaıııtır. 
Y•nıade duramamıttır ba.ı: k t t . nl ıd crıyf~ yii mev 1 ıayeııo '= ır guo bip adedine göre niebi hırlah~ı iz. tün mahsulü hakkında verdik- Vaaati fiatlar 50 kuruıtar. 

Lort Kiçner 
2 

· H . ._. t. e e •&)lor, 0 a ~ 1 gelip te Lord Kiçoer her ıeye mir şehrine şeref)verir. Bu ~anevt fe ri raporlar mahsulllo çeık Herman Espirer tirketi de 
1910 ü ü aııran "" ror'Dıyor ve. lntellicen• b"k' l d? E t 11· f h k 11 I . r , 1 D lliln ıabab ı 'it S . . _ . a ım 0 amaz mıy ı. 0 e ı- ~ere ten er rey u anmış zmır •· oefiı olduğu merkezind dir. 2 000 000 kiloluk: ku•vetli i>ir 
kıralı b · . ı ngı ere rvuın btıtu lngiltereye hi· . b b k nin elbette hiıaeıi olmak tabiidir ' 

1 
eııncı Corctau müıta kı'm old • .dd ti cens ser vıs, u us usta re a- A • ..ı_,.1 ·~ b' . be. L Tiitün piyasasınrn bu ayın tütün ıatışı yapmı9tır. Yeni 

C9 bir • llgtl ea&alDI fi e e - • d ZIZ Vatan-l"'ar, Tauıe iSi a.• , , - - • , 
'- mil millikat 11temiı ve f f.dJ~diyordu! bete tabammul edemı!or _u. ı~yo~~e~ot ..!.! kan~ h~kkı~~· ~rt~11nda açılm.ası. ku~vet lı bır tutuoler ~ıyasaya . gehnceye 
har k &katta hemen Praıyaya \!e t JJ' • •

1 
Hatti bu casus teşekkulünun yaslanarak hiir Tüıkiye Cumhuriye· ıhtımal olarak ılen surülmek- kadar eskı tütilnlenn tükene-

k l
e et huıuıunda mutabık Lond ca e •ceC~t• baerv.ıks rl 1 ~ bazı hallerinden Lordun dost- tinin- hür - bir- vatantfn~ı 11fatiyle tedir. Ecnebi kumpanyalar, ceğ'i anlaıılm•ktadır. 

a mıı'ır ranıoıa ı J an e erı -dk b 'd ı· .. · ı d' d- n ı b ean 1 a~ına gı e ını. mübayaat ıçan mensup olduk· 
K· · arasında . bea&z mahiyeti arı en ışeye uşm fer, u Gazi fırk.uınıo Jitteıine rey kul· • 

mak !ç:e~~n P treıpurga yap · belli ol b. b t t.ndişelerini de vaktü zamanile lanmak en e.aalı borcumuzdur Jarı merkezi ·rden emır bekle 
battaıı e \~i bu •cele ıeya dır· bumbıyaka -1 Hdra Fı • var Lorda bildirmişlerdi. C7 . mektcdirler. 

n maıuadı k f • ao u er e ranıa- c.../cmitoo4ıa4, H b ld Talıkil' edenler 

Türklüiü 
cl•U ve y 1 ı ço zayı ira· daki mil o 1 "bi b b Lord bizrat bu teşekktı· .. - .. a er a ağımıza nazuan G l d 1 
liyakat-· u arın~ ~trafındaki uzan mllyddaetrder fi t ar.·~ lüa kendi•ine muhalif hare- Ik• • bu sene lzmirden Amerikayı eçen er e ımet P•t• ma· 

-· ve vıcdanı d e evam e me1ı 11ı • - IDCI fazla miktarda tütün ıevkedi- bal.leain~e. RoH v.• Koli iıim-
lar eline b k ıı a am- İ•tiyorlardı• ketlerde bulundugunu goril- lerınde ıkı Muse.vı ku:ı Türk· 
teıvik ve tıra. mıı olan Çarı Ve ba ·e t 

11
• • yordu. Böyle haller karııııoda Noterlikte intJzanı ve lecektir. Ecnebi kumpaoyala- lüg· ü tahkir etmi•lerdi. Mild-

eşcı idi A • ••• n e ıcena aervıı, b. b. k 1 · l ·ı ı k ' manda Ç · ynı za esrarenıı·z b i t rücat edecek ta ıatta ır sür'at rıo re o tenın ah mı yon u deiumumilik makamı bu iki 
• arın iilesi · · d ~e ce ennem e· 

en ziyade li k ıçın e, pkk&J, Lord Ki.-nerin talımi- adam olmadığı için bunlara Noterlik kanunu mucibince kısmını kapatmalan muhakkak kızın mevkufen '- duruşması ya · 

G ya atlı sayılan · T L· h · · f k t .... 1 kt d' · ı · · · nndük Nikolaouı 
1 

nınden de çok kuvvetli ve 11ıç e emmıyet vermıyor a a evrak tanüm ettirenlerden al- goru me e ır. pı maıını ıstemışar. 
dalan bııında k 

1 
ılav or· hldiaata hikimdi! mukabil tedbir ittihazında çok dağımız mektuplarda ve şifa · Bazı mıntakalarda tütün 

• 8 muını te E · d ! h "k. li ti d ·k· d k b l' ·f v d·ı · ~·~~ çalışacaktı; Lort Kiçner d k vet: Lord Kiçner, Gran· kusur edıyor u k ~n :t ~km dr~ca~ .•' a, ı .. ın en ı ıne ı rag e ı mege Hırsızlıklar 
.alın eri isimle ile, cürtimle~ il Nıkola11 icraatında Hr· - Devam edece - cmıll~e er 1 atırekı'ılniıta dasrı ve başlanmıştır. Aldığımız bir habere göre 

rı e meyd k " mme eı 1 ın an ve Di" er mıntakalarda ise tü Bornova Mersioliıinde bırıır.bk 
ıılanmala;ı:~ çı i:~:ak ve ~e- WJlllllllUllHUllJUIUIUllllllUll~llUllllllllllllt~llUllllt~llllllllllllllHllll,ll!llllllllll!ın lkonfor.aaclau, erbabı . meıalibe tüole! tamamen kemale ermiş· vak'aları çoğalmışbr. Son haf· 
alacaktı D altına 1 Eaaalı •uratte taauı ve teıyın edılerek lzmırın en=: gösterılen liiiıaü muaaıele ve t• 8 • tilt" 1 d k ta içinde beş evin ıoyulduau 

· ·f · · -- • - k I l lda ela . .1 ır. u sen.. uo er en • Lort b &zarı • •D cıca ... oaa haliai alaa ~ o ayı r n memnunıyet ı e . .. . . • . rivayet edilmektedir. 
IDİnden' u ceza cihetini te- liKarşıraka ( EGE) sı·nemanı5 bahaedilmektedir. h~h_ııde satılacag•l ıçın b•y,• ve Hırsızlıklarla çoğalması ü-
orduıuna b . ' n ar ı .. =: IUllCI noter ı aıre•ı, yem zerıne zabıta faalıyetını &1hr· 
l° k aın ve casuslardan, Şnr •e •ıkın illhi zevkini buuı bir incelik ve çok§ ıekli ile cidden methe liytk caktır. Fı atların geçen ıcne mış ve bu vak'alar la alikadar 

•onra bütü ç 1 k 

1
_ 'G = 1'-!- · l'k d · · • kotu mahsul ayrı m•ı u una· . . .. 

ı:Y• ~ıız adamlardan temiz kudretli bir temaille bihakkın yqıyan •e yaşatan sene ~ bir tekil almııtır. Ve noter· kinden asgari yüzde otuı yük- olmak üırede Üzeyir ve Bur-
r:~ec; ' Yep .Yeni bir ordu =ola en aefiı •e · ~ Jik memurlannın ciddiyet ve ıek olacağı _tahmin edilmek- durlu Tabir ismiode iki kiti 
k ~ ~na gebrecekti. Lordun 

1 
TAMAMEN FRANSIZCA SÖZLÜ §§ çabfkanlığı da esasen bütün tedir. derdest edilmittir haklarında 

"avı ·~·~esi, ıiddeti, maksada Genç R k E Czmir halluaca m•liim ve mü Eski aeneler mahsulleri tü- tahkikata devam cdilmıak-=· ıçın ~erıe1i 1111'.>ab gör· = US 1z1 =: aellemdir. tünler piyasada azalmııtır.Son tedir. 
18Jtaıade bu t• . ~ = 

elde dil ne ıcenın iil ( ARJ ) = htim-: el -~~ide kuv•etli bir= ANE ~ 
.. abılınde idi. . . . = 

Y•i, kıa• b. b. Fılmı ıle B.agla mllhtCl'elD Karşıyakalılara k pıların:: 
ort K' . " ti ırle, çıyor. E: 

''• rın Pet -itmeei, itillf d reıpurga Baırollerde : Fran11z ainema sahnesinin en değerlileri ~ 
•1-•Uarıaa evletlerinin GABY MOREAY - VICTOR FRANCEN ~ 

• A ı çok uyıundu = ••• C"Y•an . -
iae idi. Y•nın ıse çolı aley- Zengin ilftveler : s 

Bunan i · 1 - TÜ:RÇE 'l'ANGO ( A. YUll.JlK ) ;;; 
i bllyllk ~n,. !Jordun hareke- MÜNiR NURETTiN beyin en ıon nefiı eseri ~ 
W.U.t11r 8 ıtiaa ile gizli tu- -> E 

talat~JL~ı~~ ••bebi Al· -' - PARAMUNT dünya hnvaclisleri ~ 
k .,....,lerin · t -

u orkuaQ idi. ın •arru· DUHULIYELER: Birinci 25, ikinci 15 kurut ~ 
Lort lngiliz d DiKKAT : Pa•arteai ve Sah rilnleri birinci S§ 

.uvvetli ve kıyme~~ınmaınaın 15, ikiaei 10 kul'tlftllr. ~ 
ıaden H•111pıhire z~:~ı~:.:~ l lllllHHHtllllHlllUllllRtlltRllRHllUllllHlllllllllllllllllllllllHJlllllllllllllUlllllllllll 

ELHAMRA ı. MİLLİ KÜ'L'lJJ>HANl~ SİNEM.ASI 
karşılamaktadır. Bugtin Birbirinden zeogia programlariyle yeni mevsimi 

1- Viyana Ha re ti 

2 
Fraaaıızca sözlil ve şarkılı aşk ve musik; filmi 

Oynıyanlar: SARI MARITZA ve HERBERT MARCHALL 

- Solmuş GOiier 
tliht ve kudretli aan'at perisi GRE TA GARBO nuo orijinal bir eseri 

Bu h.ıftaya mahsus seans aaatleri: 
SOLMUŞ GÜLLER : 16 - 18,30 ve 21 de 
VIYANA_HASRETl: 14,45 - 17,15 - 19,45 ve :l2,1~ 

Perıembe gilnn 13,30 ve 16 da talebe ıeanaı Cuma güoü 13,30 4a ilave ıetuııı. 
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Halk Evi Likleri Firdevsi GUnO F~~::JKi:~I 
Yen~ maçlar turnova usuli- Büyük Şairin Binincı· Yıl L~~e;e--~-ıs;~~~~J.2;6!':~~~ - F.~ Şemsettin -

le mi yauılacak? Dönümü Yanıldı Elini, büyllk bir ıamimiyet - Şimdi nerede okuyol' 
ô .. .. d k. - - . ~ ile uzatmış olduğu halde yanı· sunuz. 

numuz e ı cuma gunu da DemıryoJu Kurultay ha- Ankara, 30 ( A.A ) - Bu üzerinde iyi bir tesir bırakan eld' . • 
halk ıaha11nda Halkevi likle- kem Pehlül ( Beliğ ) bey: gün büyük Iran ıairi Firdev- b b't b d k d 1 •1 ma g 

1 

ve. - Ne yazık ki kartım yo · d . Bn -k k ı~k ·ı u ı a e e ar eş ran mı - - iyisiniz ı'nşallah? Dedı" şı0md 0l'k tt · f ta 
rane evam edılecektir. Bu yu zev ve a o a ı e . . b" . • ld.. .. .. .. 1 . . b .. "k . . . · ' ı ••• sem eyım e h ft · · b 1 .. devam eden Halkevi likleri ıının ınıncı yı onumu muna· etının uyu şaırını tebçil Benim de aklımdan· - Ben vah, buda olmadı. Fakat ııl il'tt 

a a ıçm azar anan program b" . ıebef l t 15 30 d A ·ı . 1 , .. d 1 . ıadur• ıhp te ıampiyon takım aala- ıy e, ıa~ • a n· veıı ••ıy e ıamımı uygu arı- bu simayi tanıyorum amma l afı açar derlerya ıöze devl-

ö 
· 1 d ,.. şıldıktan sonra yeni sene için kara Halkevınde Maarif Ve mız izhar edilmiştir. nerede ve ne vakit gördüm? eltim: 
ğ e en evvel hususı H Jk · ı·kı · · k·ı· Ab0 d· B f d. · · T ı • : e.vı ı .. ~rını~ . puva~ 1 ı • ı ın . eye en ının rı op anlıdan ıonra bir sa · Düşüncesi 1 g~çti ve tabii, - Neden bize bazı akşı9' 

maçlar. b ıabıle de.gılde ıkı ~ev~el~ yaaetınde hır toplan~ı y~pılmış lon orkestrası, güzel parçalar bana uzatılmış bir eli ben de yemeklerine teşrif etmiyor 
Saat 9 d.ıı: Italyanları - yük· turn

1
.ovakuskuhJe Y~~ılacagı ıhtı ve Ankara Erkek Lısesı mil· çalmıı ve hazuruna çay ikram ayni samimiyet ile sıkarak: sunuz?. 

1 11 d H 
ma ı ço uvvethdır. Turnova dn. n. N tt• H ı·ı u d·ı . . ç k · · · k · · ı O H me saat e acı Hüıe-

1
. •

1 
) k uru ecme ın a ı oey, e ı mıştır. - o ıyıyım, ço ıyı - - Davet etmediiiniz içiD·· 

. 
1 8 

.. k usu ı ı e yapı aca maç Ş . F· d . . h ,_.. •t d · k. . d . • . . t t yın ~r A, "ta ımları. larda birinci ve ikinci turno· aır ır evaının fa sı ve uu· Toplantıda bir çok meb'us· mı ~ erım ı sız e ıyısınıı - Affedersiniz .. Hepsi da 
Öğleden sonra resmi vada ayn ayrı takımlar ıam· tün eı~r'. ol~a Şeh~amesi bak· lar Maarif Vekileti erkinı, Dedım. _ . _ ğıulık .. Bu cuma akıamı si' 

maçlar: piyoa çıkarsa bu iki takım kıada ~yı bır tetkık m•nuu lranıa Ankara sefareti ikinci Ben bu ~o~len ıoyle'?ekl~ beklerım .. 
Saat 13 d K h 1 

aralarında bir maç yaparak olan bır hitabede bulunmuş- katibi, muaJlimler ve kalaba- beraber, hala da bu ıımayı - Büyük bir memnuniyet~ 
e a raman ar -

1
. . d k"t ·· d .. • - • Ynkıelme hakem Mustda be g~ ıp şampıyon.mağJü~ta !lcin· tur. lık mü!levver kütlesi hazır bu- ne~e ~ ~e .. ne va ' gor ugu- kabul ediyorum. Fakat yaloı 

t 
15 

d B H'I 
1 

h Y cı olur. Mamafıb yenı hkler Toplantıda buır bulunanlor lunmuıt mu duıunuyordum. Acaba altı gelemem ki.. 
saa e ornova ı a· için alakadarlar daha eyi esH ur. "Y evvel bir yerde mi gördüm; p k A · · t 
kem Muharrem bey saat 16,30 lar düşünmektedirler. Telef OD Adi•. d yoksa bir ıene mi evvel, üç . :-: e ala zevcenızıde g 

iye e b
. h f .1 tıraoız .. 

O 
• ay veya ır a ta evvel mı . B .. .. .. I k . ., 

n b 1 n I
• 'ç ı• Köşkleri hakkında Zimmetine para geçirmek- Beynimi patlatırcasına düşün- 1 udsozdu .. ~01.Y ekr. en ldpı~m • 

t 1 B 1 d
. h . d"' • - h ld b d o ma ım egı , ım o ugu• 

bir izah en !UÇ u e e ıye ta sıldar ugun a e, u a amı nere· .. • . • . b' 
- ·- • -• la ıadan Mehmet Cclalettin nen ve ne vesile ile tanıdığımı hala tayın edemedıgım . 

Dün akc·am c h • t - Telefon ıirketi komıerliğin- Kemalpaşanın Çambel sabık hatulıyamadım. Acaba kim- adam ~a evli değilse .. Ve b~ 
~ UID Urıye mey den aldığımız bir tavzihte de· muhtarı Mehmet, Belediye ba- dir? Bunun tek çaresi, kar· I metreaı varsa ..• 

d&DIDda bir mİtİDı[ yaptı 5000 niliyor ~i: t~klık tabıildarı Fehmi Efen· ı~mdakinin iımiai oğrenmek_I - ~ok a~~ik~iniz, fakat Iı' 
Efendım: dılcr haklarında 169 numarala tar; belki bu sayede kim mumkun degıldır. 

kişi reyini kullandt 24 9 934 tarihli gazetnnizde kanuna tevfikan takibat yapıl- olduğunu aoliyabilirdim. Şu balde .. Bu adamın ha,ıl 1 
·- • -• "Vur abalıya" baıhğı altında m~sı için . M~d?eiumumiliğe O da cevap verdi: yoldaşı bir metrestir. 

Baııarafıı 4uncu sahi*ede - eklemek içindir. ·· ül ü · ı muracaat edılmışhr. Maznun- - Eh Şöyle böyle Hep ':I gor en yazı zenne yapı an 1 h kk " ' ·· ı D- - - t d ki ı• A k d 1 K d d . • ar a ında tanzim edilen b'ld'·. . 'b" • N 1 uşunuyorum, anı ı ar 
.r • aş arım; . a ının me. eni ve ııyaaı tahkikte Mezarlık başındaki evrak dün vilayetten Müddei· . 

1 ı~ı~ız gı ıyım.. ası içiDde böyle nikahsız bir ki 
Bır memleketı knrtarmak haklarına aahıp olması Fırka- k .. k.. h"tt k. b. t k T" _ d .1 . . ışlerınızden memnun musunuz? d 1 1 b" k d 1 

kolay bir iı değildir. Bütün mızın en büyük ülküsüdür. oş un ° mu 1 e 1 ır a ım umumı ıge gon erı mışhr. - Evet.. Şimdi oldukça ın a yaş yan ır ar •. at 
• 1 • v • K d 

1 
b . uygunsuz insanlar tarafından K .. bulamıyorum . Berbat bır mel 

tımıt erın ıöndtıgü, en kuvveth a ın arın eledıyeye seçmek d f . h . 1 k k \.arısını dovcn koca memnunum. ı B" tt L • ı· b , 

k 1 1 
• dd d .. .. ·ı k h kk e , ı acet yen o ara ulla D k t "hl . 1 e e. ır saa ~noerı sen ı, e 

a p erın tere ü e düştugü ve ıeçı me a ını tanıyan Mustafa oğlu Mustafa iı- - o uma eıga arı ış e- r k t • d kil 
bir günde Halk ' fırkasının bil· fırkamıza Iımir hanımlarınıa nılmaaından ve para kas111nıa minde bir adam karısı Hatice riniz?. Son mülik tımızda ol \d o_•uı urm t!ul_a a~ın ı 
yllk ıefi olan . Gazi Muılafa b.üyük bir alika göıterecekle· ıökülmesine tetebbüı edildi· Haaımı dövmek ıuretile ço· dukça 11kılıyordunuz?. Tuhaf ~ı.:gunu ır ur u an ıyam 
Kemal , baılamıı ve baıar- rınden ıüphe etmiyoruz. Türk ğinden 1931 senesinde kaldı· cuk düşürmesine sebebiyet şey.. Dokuma tezgahlarım M b l d son bir ki 
mıtlır. kadını duygu, şefkat ve aağ- rıldığı; vermiştir. Bu adam hakkında hakkında da malümatı var.. 1 ~ç u a am 

1.tiliya ~yğrayen memleket lıkta bütün dünya kadınların· lkiçeşmelikteki Yıldız kıra· Üçüncü istintak hakimliğince Hiç şüphe yok bu adamı ben rar~. M f b Cumayı g' 
batt~a baıa h_arabe haline daa ü•tün~ür. , Şurada. ~opla· athaaeıiııe mevzu köşkün de yapılan ta_hkikat neticelenmif, de lanıyoru?', amm•·:·, Kimdir leceğim~ama ı .. 
gelmıı, halk aglıyor, büyük nan hem ışgah, hem ısbrdadı k. 

1 
b b" .1 evrak Agırcezaya gönderil· acaba !. Ismı, sıfatı , ışı akhma G I • F k t k. ld u 

bir harpten yorgun çıkan mem- gören lzmirlilerden büyük 1b~ l~kztay evve u . 
10

•
8 b

1 
e mişti ·. biç gelmiyor f. b~ sıo .. l ab.•I ım 

0 

u»~ . . _ • G . ır ı e yanması netıcesı u N 1 J b d ou ır an ıya ı sem,. 
leketı, ıçten ve dııtan goıdügü azıye ve onun fırkasına ıa e o ursa o sun, u a amın S .. • 1 t 
ihanetten inliyordu, dık kalmak içio andiçmeği lunduğu ve biaaenaleyb her iki Mnlıasebei Hususiye kim olduğuau anlıyabilmek , - ormagı unuttum ıı eı 

itte b&yük ıef, milli ıınır- teklif ediyorum.,, ıinio de yeni bir ıey olmayıp Isleri , için konuşmağa karar verdim: nız yolunda mı?. 
ları içiode müstakil bir devlet, Bu. büyük ıözler üzerine es~i ~·~ana ait olduiu tisbit Muhaaebei hususiye mü- - Dokum te:zgihları işleri - Heyhat. . Artık tam Ol 

kaytlız, ıartsız millet hakimi· on bıne ~aran Tür~ . çocuğu edılmıştır. dürlüğüne vekaleten defterdar yoluna girdi, dedim. nisiyle yoruldum, bıktım. ti 
yetine mlistenit bir idare ver· coşkun bır heyecan ıçınde an· Bu mektubumuzun da muh Kenan bey, başkatipliğine - Evet bu kaberi · ben de susiyle başıma gelen ıon ı 
mittir. Onun fırkası ıehir izi· diçmiştir: terem gazetenizin ayni slitü· ~amdi bey tayin edilmişler· büyük bir memnuniyetle al- terden sonra .. 
lan için namzetlerini teabit - Sadık kalacağız, Halk nunda dercine müsaadelerini d11. Kenan bey dün sabah oiııtım, Kamil Şerif bana ta 
etti. Onlara rey vermek hepi· Fırkası_ .namzetlerine reyimizi rica eder der~n 1ayğılarımı ~uhasebei hus?ıiy~ müdürlü- o :zaman bildirmişti. Bu iş o· Ooa bir daha dikkatle ba 
mize borçtur. Hepimiz onlara verecegızl. sunarım efendım. gune gelt reL bır aıuddet meş- nun da mcnafiine taalluk edi- tım . Bu adam hakikaten fil 
rey vereceğiz· .. (Alkışlar, he- Diye haykırmıştır. gul olmu~r. yordu. Fokat a!al mesele Mü- getirmişti. Çok yorgun 
pımız vereceğiz ıe,leri ) ... Dü~ gece ıehrin muhtelif 1 Teşrinierrnl Pazıtrtesi giinkii üziiın ve İncil' jü'nün istikbaline aittir. meyus bir hali vardı. 56.0 
Ttırk milleti kendine hizmet yerlerınde halk tabakaları Demek oluyor ki bu zat, devam ederek: , satışlarının lıulftsası 
edenleri bilir ve unutmaz. meı alelerle gezmiş ve te:za· •• · · ortağım Kamil Şerifi de biliyor . . Arkadaılar; hurat yapmııtır. Uzüm Jncir ve onunla muhaberesi bile - Şımdı boıtayıml D• 

Etrafımızda dalgalanan bu Saat 19 da, binlerce iıçi var 1 Ve kızımı da biliyor ve Geçirdiğim bidiıeden ıoO 
bayraklarıa bir miaisı da bu· Biyler sokağındaki Fırka bi· Çuval K. S. K. S. Çuval K. S. K. S. ona 11de Müjü denildiğiaden i, bulmak mümkün değil ııl 
dur. Bu bayrak :daima Akde· nuı önüne gelerek teıahurat 1290 Jiro ve Ş 11 75 21 50 1879 Ş. Remzi 5 1

2 
de haberPİZ değil.. Fakat bu - Adam sen del. Dedi 

nizde dalğalınacak, Tftrk da yapmııtır. Fırka binası balko- 910 F. Solari 13 50 15 37 
1028 f~~sov: Ş. 5 11 adamın ismi ? Bu adam kim- Bu da geçer. 

ima m&otakil, bür ve [medeni n?ndaa .avukat Ekrem bey bir 801 Alyeti Br. 13 50 14 
3~g F. lzzi ~ ~~ 1~ ;ğ 'dir. Artık ubrım kalmanıııtr. - Geçer mi?. Fakat h 

haklarına ıabip kalacaktır. hıtabe ıle h.al~ın tezahuratına 535 K. Kizım 11 15 37 64 Alazraki 5 8 25 Bunu kendiıindea doğrudan sız ·olarak üç ay hspia yattı 
C. H. Fırkası kadınların peçe cevap vermıştır. 278 M. Kibar 13 50 15 25 60 A. Muhtar 6 6 50 doğıuya soracoğım sırada : tan sonra. 
ve çartaflarını çıkardı. Bu, B - 208 Akosman 14 25 16 50 Ş . Riza hlf. 5 25 5 25 - Altı ay evvel vaki da 1 b . k t çalııan erkek kollarıaa bir o OrDOV8 202 E. Bnkuı 14 75 15 75 47 Roditi 5 25 9 vetinize icabet etmediğim için şt~ . unuübıç a hm~ ge i 
k d d h Al 1- k k d 174 s-ı 3 50 18 75 40 Arditi 5 75 6 25 memıştım. çay hıp·s .,, 

a er a a ası ur • ını· Virajı tehlike:5İ kal- u eymano. K b'" d 50 affınızı rica ederim. O vakit F k t k" d' b d 1 rJ 162 Arditi 13 50 17 50 
3
40 et u a 8 14 v. • • a a ım ı u a am 

lla
A n dırılıyor Trifonidis 12 75 13 62 32 Koben 7 50 7 50 burada degıldım, balonuz cıd- olursa olsun is1Dini sorm• 

Bornova istasyonu ile Ma- 92 · 1 H. Şeşbeş 5 6 25 den gi' zel olmuş ... Dedi. kuar verdim, ıanki kararı 
Bergama tlltüncüler eemi niıa ıosesinin birleştiği viraJ·-

8
8

3
8 Diyamandi 13 50 14 

3726 Dünkü satışın yekünu - Evet, dedim. Hoş ol anlamış gibi: 
. . d k. D 1 Malamo 13 17 50 Z h• mu•tu. yetının 34 senesine ait umu· a ı ev et dcmiryollarnıa " 

mi lçtimaında ıirketin ortak· Ait dıvarın mukabil tarafıadan 82 Koroneoı l3 75 14 8 ıre Kendiıini huıusi aile balo· -Bu Cumaya ... Değil ,,J 
)arda olan matlubundan bisıe · gelen nakil vasıtaları bilhassa :~ Ş. Riza 13 5o 19 K. S. K. S. muza bile davet ettiğim bir Dedi ve elimi ııkarak bı 
:erine tekabül edeu mıktan lokomotif manevra1ını gör· E. Kriapia 13 5o 14 451 Ç. Buğday 4 35 4 35 kimsede o ismini ıormak hiç hızlı adımlarla beaden ayrılll 
bet ıene mllddetle tecil ve melerine maai olduğu ma· 30 Bencuya 14 15 50 113 " Arpa 3 37 3 37 doğru olamazdı. Hiç olmHsa işte... Kim ve iıminin ne I 
mlltebaki kt1mı her ıene beı- lümdur. Bu ıebep altıada bu 22 ~~b;:it :~ :~ 

50 9~ : ~:~:~r T. ~ 50 ~ 50 i~imelğahını öğreamek iste- duğunu bilmediğim balde yaıJ: 
te biri tediye edilmek üzere viraj daimi bir tehl.ke yeri ~~ Cevahirci 7 Akd 3 37 3 37 dım: . . . A boşta ve üç ay hapis Y' 
taksite raptı mukarrer bulun· olma\da idi. Bundan iki ay 

13 
Abdullah 

13 25 13 5o 106 :: Kumd~rı 4 75 5 12 - Ve. Sız hail eakı ıha- mış, bir kadınla gayri me 
muı ve bu seneye ait takıit evvel burada bir otomobil ile 

12 
11 11 J I " Fasuly 10 10 matğahınızdamısınız.? Diye sor yaşamakta olduğunu bildi .. 

zamanı 934 teırini sani gaye· bir araba çarpışmış olduğuna 
1 

Ş. Saffet 
13 50 15 18 ,, Mısır D. 3 31 3 31 dum. bu adamı Cumaya ak .. m lı 

Horosani z. 13 25 IJ 25 H D d D si tayin edilmit ve takıit mık görede bu tehlikeli vaziyetin 
10 

62Hek.Pala. 292 292 - ayır. . e i. eğjştir· meğine davet etmit bulotl 
tarı kendilerine gönderilen izalesi artık mecburi olmuştu. Kadı Oğlu t 13 25 13 25 159 B. Pamuk 37 37 meğe mecbur kaldım. :Ma'fı· yorum. 

6 Akhisar 8. 12 50 14 75 ı mektuplarla bildirilmiı oldu· Bilyük bir memnuniyetle 
5 

Klark 
12 14 50 

1 l H. ,, 37 37 munuz o duğu veçhile artık Ve bili dilşünOyorum: 
ğundan takıitlerin muayyen haber aldığımıza göre, Dev- 50 TonP. Çe. 2 61 2 61 orada kalamazdım. Bu garip ve meçhul ad 
vaktında tediyaai ricaıile key· let demiryolları idareai bu 4•5 A: M~htar 14 50 1~ SO l85 ç. K. Ceviz 11 37 12 50 Ne ili .. Şimdi yeni adre- kimdir? DllıüaüyoT, dllı&ol 
fiyet ilin olunur. P. 755 4167 dıvarı yıktırmıı ve bu 1e· 513215 Dunku satışın yekunu •6400 A. oğlak 20 40 sini ıoracağım. oda bana kar· yorumda bili bulamıyor 

Tlirk mlistahsilleri koope· heple virajın tehlikeli vaz· Bu satışların alıcı ve satıcılarıuı gösteren tını verecek, meçhuller halle· vesselam. 
ratifi resmi mtıhrtı iyetini ıslah etmiştir. liste yarınki niislıaınızdadır dilecek!. Sevinçle sordum: 

E 
( 
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Frengi 
VE ) 

~elsoğukluğu 
Gibi buıa,ık hıu-

bliltlardan ko-

PROFIL~AN: ... 
l>. 671 Tiiplerinden bulundurunuz, Reı ec~anede - uoıunur. 

Pasaport kar,ısında 

Cumhuriyet Salonu: 
s.ıoaumuı timcli1e kadar yalaıı larutlaue ike• 

~uhterem m&ıterilerlmizdea rlrdlilmlz nibet ise 
rın~ bundan b6yle hem kıraathaae •e laem ~m.o 
li.liaie iıliyecektir. 

. H• tiri& metnabat gayet taıe, te•b •• •lialt 
fıatla~u. Llitfen ziyaret ecleneaiz meman kalacata 
nızdaa eminiz. 

Mldlrlyet 

-Kıymetli Ylcudanuza ,.ka-
mak için hangi hamama gide· 
cejiDizi dUt&nmeyinizl 

.Memleketin en temiz, en 
11hbi, en lnkı bir hamamı 
ola• Keçecilerde Llle ıine· 
ma11 ittiıaliadelıi 

Tevfik Paşa 
Hamamı 

na tetrif ediniz, herıeyini 
ta•dlrle a•det edeceksiniz. 
P .159 't!llıteciri: Ali Rıaa 

Manisa Oteli 

Modern avizeler 
ve masa lambaları 

MeRherini herhalde zi-n P. 72 Mliıteciri: SALıH ' 

1 
, 1 lzmirde en ferahli, temiz ve yaret edi uiz 

acuz otel MaDiıa otelidir. Bir 
Devairde ve müessesatta i,lerinizi ciddi defa miaafir kalan daima mliı- Ağa zade 
surette ~~ k. . teriai olacaktır. H .. . H .. .. 

ve muvaua ıyetle takip ve ıntaç FJatlar 25, 35, 50 kuruttur. useyın USDU 
etmeği deruhte eden Adru; Keçecilerde Lile ai- Saman lıkeleıi ikinci Kor-

M 1. aamaaı karpııraaaada. P 646 don nomara 3·55 P. 704 

epmet Ali •• Rifat kardeşle . ~-•-uptwn1m•nım111D1111t 
.A~ağıda. ya.zıh kısımlardaki muamelAt ta 1 Doktor Alı Rıza ~ 

ba~lıca. me,galeleridir E = 
'r4:B.V-1L!T VE EMLAK: 1 Dopm Ve Oel"l'ahl Kadın Hastalıkları ~=--
BONO İŞLERİ iŞLERİ Telefon 2987 _ 

M&baclil, rayıi mllbaclil Kestelli caddesinde 62 numarada bergün § 
•ji'41Mjl~. U. ... i uM• Her tirli emlak alım h _ 1 k b l ..:,.,J = 

ve tala il& ı lltlcar saat 3 den sonra astaıarını a u tmer. = 
bilbaı.: b~n:ı.:ı:.a:•; :~~;~, ca~-=:•larda, :~ 1111111111111111111111111111111111111111110111111-llllllllllllllllP52~ 
Yerden ı k f z1 • 

Adres; K:;:e;a1:·~acı ~~~~· ;;:~~ ;~~t;;· ilk mektep mualllmlerlne 
P. 134 mDJda 

Altın aması 
Kallanmadıaızaa ilk teaii· 

hede mahalllEak 
Ben Bu Kadar IAttf Wolm 

E kullanmam1'tım 
MEKTJiJN KE :.-. 

İNIZI ALA :\11Y A.
C AKSINIZ 

Çok Latif 
Sabit 

her hususta <;ok mü
kemnıel bir kolonvadır 

"' 

25 
60 

75 L0Ks 
ıoo 
180 
Kuruşluk am-
ba IAJları 
vardır. Biı- t .. b . "d 
llHM:~o .;cru ~ sızı e pereatitkArlan •ara-

d. -.. cııoı. bayı F~rit heyin .. laleri-

YA Vl fZ VE MEKTEPLIDE 

ilk mekteo kitauları 
Tarih ve Yurt bilfiıi dahil olmak: Onre 

lk mektep kitaplarımız ıelmııtir. Bu kitaplarin lzmir 
Yemllhabtında toptan ıabt hakkı mllnhaıirea kütiipha 
elerimlze verilmiıti. 
Kitaplarını tamam almak iıtiyaenlerin 

m&racaatları. 
Keıneraltına mekepli kütüphanesi 

ikinci beyler sokağında 100 numarda 
Yavuz kütüp hanesi 

kalmak Bahçavanlara ıiizel 
istiyAnlere ••• Selim 1 ••• 

Eıe bavzaıı bahçavanlarının 
Keçecilerde 3 katb yeai Jlıhl flldllren ve yalnız bu 

nadaki Minik kadın berber haftMID değil fakat gayreti 
. Şemaettin Sıtkı oncllle n f.taklrbğile Tlrkiyenin 

muvaffakıyetlni diplomalı y8k· ea fennt en inanıhr tohum 
ıek bir aama'atkir olmaktan mağazası olan ızmiıde Hüıe-

• yİll Ani beyill .. Meram" ma· 
baP• m•taıt bir foto ve ~ _ 1 ilk t"I 

5-aıın• me ... m par ı er 
re11am oluıuna medyundur. b d b k · ve u meyan a ır ço yenı 

Satlu \ey her çebıeye J~· Aletler de ~lmiftlr .• 
rapa tnaleti latillapta bumm llallarnH •eftfmlere takıim 
için etsiz bir zevke maliktir. etmek ıuretile her zaman 

Daima genç ve gllıel kal- .. iuaııada ~·. mal .bulun· 
mak iıtiyenler tuvaletlerİDİ duran ve mevıımı geçmıı mal 

d derhal imha etmeii uıuı edi· 
Sıtlu beye yaptırmalı ır ,-.. _. L- .... k ba dirlıt P 718 aen .. v.. ı.aJ •-

--------·-·· harelietlleMI Ege hanaıı 1 GÔZ T ABIBI bahçavanlarının ıanılmaz iti 

~. İsmail Seli.bettin madını kazanmııtır. 
Bilıii;,ealere değJI ; fakat 

Tüı:k 
Pazarı 

Hacı Süleyma~ 

l\1ahdumu 
1BRAH1M 

Hanımların 
N azarıdikkatine 

Mevsim dolayısiyle Istan
bnl Beyoğhınun yüksek 
terzilerine diktirmiş en son 
moda üzerine manto par-

desn ve roplarımız gelmiştir 
Meraklı ve menfaatini is

tiyen hanımların kuma~ 

almadan ve terziye uğra

madan evvel bir defa ma
ğazamıza uğramaları k=lıfidir 

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

Telefon: 3726 P. 

Ankara'da 
Halk iş idarehanesi 

602 

Polis noktası karsısında dairei nıahsnsa , 
'J'elefon: 2037 

Ankarada: bilumum vekiletlerle ıurayıdevlet, kazanç Ye 
bina vergileri temyiz komisyonlara, gümrük ve inhisarlar ve 
iktisat dairelerile mahkemei temyiz ve sair devairi resmiye 
ve huıusiyede görülecek her hangi bir iti olan veya ileride 
olacaklar itlerini kolayca ve ucuzca takip ve intaç ettirmek 
için ancak, 

ANKARA' da: senelerden beri bu i,le meıgul olan ve 
muntazam teıkillta malik bulunan (HALK iŞ iDARE HA
NE:,( ne vermelidirler. 

EmJAk ve emtia kumüıyonculuğu. yazı ve tercüme ve buaa 
ümmasil bilumum işler yaZ1banemizce yapılır. 

Adresimize bilhassa dikkat edilmesi rica olunur. 
iDARE HANEMiZ, 

(lcabeden işlere garanti gösterir.) P . 671 

Sıtmadan 
KURTULLN uZ. 

Lut fi 
Kinin 

Komprimelerini 

Ahnız 

Markaya 

.Dikkat 
--K-eç.,e.ci.le.r'.de--·ı Dört memura 
Kadı hamamı ihtiyaç var 

Memleketin en temiz, en Kazancı, imlicı. ambalijcı 
iyi hamamıdır. olmak üzre üç efendiye ve 

Hert&rlü tertibatı mü· fabrikamızın yeniden açdacak 
lzmir ıataı deposunda bulua· 

kemmeldir. Nezafet ve ta· mak üzre maaıh bir efendiye 
barctine son derece riayet lüzum vardu. 
olunur. Fiatlarımız mate Satıı d~poau•da bulunacak 
dildir. .. fendi, fabrikanın direktifi 

Kadınlar kısmı, sabahtan dairesinde harek~t edecek 
ak9ama kadar açıktır. 730 asgari dört bin lira teminat 

• verecek ve teminat niıbetiyilk 

••---------• sekliği niıbetinde maışverilir. 
İQilecek eıi lezzetli sn Bakkaliye, burdavat ve tu· 

Foça Suyu hafiye gibi bir is. nbibi bu
t unması şartile Ôdemiı, Tire, 
Bayındır, Kuşadası ve Bur-

dur. Hazma kolayhk verir durda fabrikamızın toptan ••· 

ır t~çı~ olarak başka yerde satılmaz. 
....-ıı...- e~ı ço.k adidir. Bet ile Ferit i&im ve 

etıketini görmeden almayınız. 

Fraaıanın Bordo bp fa· 
kllteai göz ıeririyabndaa 
mesan aakeri baıtaaui 

~g6z haıtalıkla11 mülehaı-
1111 muayenehane: 

mli9terilerini bu yeni mallar· 
daa haberdar etmek makıadile 
ke1flyetl ıaygdarile illa eyler. . 

Hiıaröntı "Meram" tohum 
mağazuı Telefon "3478" 

tçimi gayet leziı ve hafiftir hşlarda yaptığı tenzilitı tek 
Bu ıuya devam edenler şiıelerde yapm.k şartile ma
,ncutça çok fayda gör- ıala mümessile ihtiyacı var. 
mektedir.Bu bir hakikattir. Arzu gösteren zevata göste 
Kemeralh caıuii karşısında receği teminata göre maaş veri 

N 1 .Jecektir Teminatın miktarı ile o, I"• 

T elefoo: 3190 ıek!i bildirilmelidir. 

epo erit · a Eezahanesidir 
ikinci be ler a. No. 81 ....... P. 627 

P. 712 • Müracaat mahalli: 

---------ı• Na%illi: M•clıan rakı fabrikall 
fftdUrlfiğü P . 792 
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Aydın demiryolu umum mll· Atina'ııın ~uh ve güzel ~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-lllJftlHllf 

pllrlüğünden: mizah gazetesi =--- lzmlr ne memlakettlr 1 
5-9 934 tarihinden 31-12 T • b (S 

934 tarihine kadar mer'i ve rıtom a a- ~Suyu iyi değlldlr dejill mi? 
muteber olmak iizere Nazilli bık fru • Fru) § HA YIR ? I 
ve Kuyucaktan lzmire taıına· := 

k .. b b t d Gazetesi ve bütiln Yunan -ca •ol'anın e er onan an := 
1170 kuruı nueti nakliye ah· gazeteleri = 
aacaktır. 2 K t = 

§ 20 9·1934 tarihinden 30· uruş an = 
6·1935 tuihine kadar mute- Karııyaka, Pasaport, Alsan = Cumaovası Yayla çamı 
ber olmak üzere alıancak iı- cak vapur iakelelerinde satıl· § 
keleainden ihraç edilmek üze- maktadır. ~ mevkiinin ( 1,5 )derecelik 
re iıke~e avlusundan iıkeleye Abone -adrese kıdar gC>n 
ıönderııecek hurdanın beher derilmek ,.,u1ıe· çeHkeı •o- ~ Suyunu yeni mi duyuyor 
tonundan 27. 76 kuruı iıkele kak 49 numarada -_= sunuz ? 

KOÇTAŞ SUYU 

2 TEŞRiNiEVVEL 

Mefruşat 
Fesçi zade 

Mağazası 
A. Nihat 

Telef on: 2254 
MefrUfata m&teallik en ıon moda döıemelill kadife 

ıobelea, Intiliz kretonları, file, cibinlik Ye perdelik 
tnller, haaır Stor ve keten perdeler, bronz korab, 
çocuk arabaları ve aandalyalan, taban, otomobil, mau 
muıambaları ve saire bulunur. 

lzmir - Yolhedestan Numara 29 
P. 742 

Ucreti ahnacaktır. J •• K J k 
§ 4 ·10 934 tarihinden 31-7· Or O O OÇBS EE P. 719 

935 tarihine kadar Denizliden Adresine veya 2295 DUmaıa ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllRlll-nnnııı= Aydın demfryolu umum mü· 
lzmire t.ıınacak anaaonun be· ya telefonla müracaat etmelı- O t•• Aydın demiryol uumum d•• ı•• v •• d • 
her tonundan 1435 kuruı üc- dirler. P. 732 pera Or 1 müdürlüğünden: Ur UgUD en. 
re~8a~~;:~kt::~ihinden 31-12 ........ §~5~-9~93 ... 4~-~ta~ri!!'!!!'b~in~d~en~3~1~-ı~ Dr. c~vdet Mustafa 1 Mtıralllerin ••ronlara fazla 4:10-9~~ tarihinden 31·8:935 tarihine kad 

934 "h k d A d d Askeri merkeı baataneai k kı· . ·ı R .~ d k t 1 d 1 t k al 934 tarihine kadar Söke Söke tarı ine • ar y ın an Operat
6

rtl. I ura ot ve ıaman yn ıye·Dı · a:ragt a ı ıs asyon ar an zmıre a~ınaca p 
Kemeri ve Morahdan İzmire lımire taı&nacak haıhaşın be· her gtin &ğleden ıonra melerini temin için her hangi mut ve tırnakların tabi olaçağı tarifeler berv 
taııaacak burçag· in beher to· her tonundan 625 kuruı ücre- b" b · t• b" · · ikinci Beyler So. No. 78 ar vagona acmı ıı ıa ısının lıizirdi r. 
;nu;:n;:d;.an~3~75~k;ur;.:u;:.t .:a~Jı:na:e:a:kt~ır~. ~ti~na:_:k~li~y:.e _:a~lı~n:ac:e:k~tır~. ---=========~· yarııından fazla kuru ot veya 

Doktor Operatör 
Tahsin bey hastanesi 

İzmirin en lüks ve sıhhi ve emsalsiz hnsust hastanesi olup 
bilhaı»a kibar ailelerin Ameliyat için yeiAne tercih 

eylediklerl hastanedir 

Tahsin bey, hastanesinde 
Sabahleyin 9 dan 12 ye , akşam 14 ten 18 e kadar 

hususi lıasta]arını kabul eder 
Adres: lzmir Çivici hamamı civarında Müftü aokaiında Y emlıçi Beylerin 

muazzam binasında 
- .__. . - - - ~ - - - - - - - - . - ·- - .. 

Palamudun Tırnağın ıaman yüklendiği takdirde 
vaıon hacmının yüzde eJJiıin· I8tasyon Istasyan beher ton beher ton 
den fazla konan miktar için 
tatifuiaden yüzde oo tenzilat 
yapılacaktır. · 

Bu tarife 23 · ~·~34 tarihin
den iı'ara ahire kadar mute
berdir. 
Aydın demiryola umum mG· 

dilrlüillnden: 
1.10.1934 Tarihinden 30.9 

1934 tarihine kadar muteber 
olmak &zere Kale öaOnden 
lzmire taıınacak beyaz aahti· 
yanın beher tonundan 3000 
kuruı llcreti nakliye alınacak-
fır. 

kuru~ kuruş 
Ödemiş Izmir 605 605 
Kozpınar » 405 405 
Söke » 620 663 
Umurlu » 634-30 705 
Köşk » 670-50 7 45 
Sultanhisar » 720 800 
Atça » 7 42-30 625 
Nazilli » 7 9 2 880 
Kuyucak » 841-50 935 
Horsunlu » 895 995 
Burhaniye » 958-50 1005 
Sarayköy » 700 808 
Denizli » 7 83 913·30 
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'Matbaası. Ticaret 
''1\.. 

1 ••• fi 

Çivril » 800 852 -' . 

.Aydın demiryolu umum müdürlüğünden : ;i . . , 
lzmir 

En son sistem tabı l9vazımına malik, Garbi yeıefon: 3952 

Anadolunun en mükemmel müessesesidir elgraf: r;:~:t Matbaaıı 
ADRES: 
GaSi Bulvar No, 82-84-86 

~~~ 

Her boyda yevmi Gazete, Mecmua, Kitap ba.nlır 

R ki• k • Her ti.irlü hisse senetleri, etiket, ti .. rt enak qek, poliçe, fi~ mak 
en 1 ve ren sız buz emsa]siz bir ~kiJde yapılır. 

Ucuzluk, nefaıet, ıllr'at, İn·ı Resmi ve ticari defterler 
izam mileaaeaenin ıiarıdır. Ucuz, sağlam ve güzel kasa, deft~ri kebir yeTDl.İf'8, 

Her ıaleb. ~men lher türlü Belediye Köy defterleri basılır. 

,._ _,,P ~·rili• • Bir tecrübe ile hakikat anlaşılır 
, _________________________ .......... -.............. ____ ........ . 

AKICI EFE 
. 

5 - 10 - 1934 Tarihinden itibaren iş'an ah 
kadar Aydın domiryolu şirketinin Alsancak dl ~ 
polarından yine şirketin iskeledeki deniz ked 
rından vapurlara verilmek üzere taşınacak bul 1 

dayın beher tonundan 80 kuruş iskele üc~ 
alınacaktır. 

Dahildeki istasyonlardan gelerek doğrudl . 
doğruya iskeleden vapurlara verilecek huğda 

1 

beher ton undan ücreti nakliyesine ilaveten f t 

kuruş daha iskele ücreti alınacaktır. : 
""' - ----- - :ı --- - fi 

Aydın demiryolu umum mD Aydın demiryola amam h 
dillüğiinden: J dilrliiladea: 

3 10 934 tarihinden 31-12- 5 10 ·934 tarihinde• 30·8 
934 tarihine kadar Ôdemiıten tarihine kadar Ôdemift•• v 
lzmire nakledilecek yaı liz6m· mire nakledilecek tlt- l' k 
tln beher toaandaa 600 ka· her tonundan 900 .... Ih 
ruı ticret alaaacaktır. ret alınacaktır. k 

t' ~ 

lKTI 
A 

bu mühim eseri ticaret matbaasından kitap 
halinde tedarik edebilirsiniz 

650 SAHiFEDiR 

Fiatı 100 Kuruşur 
Forma toulayıo ta cil ti etmek isti yenler bize formaları 

• 
gönderirlerse ıs kuruıa 

den hafif bir cilt yaparız, 

tiyle tedarik ediniz. 

Ki ta olar ciltlidir. Kitap mevcudu oek azdır. v 
Telefon ı 3952 

ı 


