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Mekteo 
Ki ta oları 
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Keçiborlu adeninde ........ 
Paratüt'cüJiik; tayyare· 

cilikle beraber ayni mer
hale üzerinde ilerliyor· 
iyi bir tayyarecinin ayni 

Celil Bey diyorki: ,,yeraltı servetimiz şimdi- zamanda iyi bir p•r•ınt-
k k b• k • •b •ı H cü de olması artık bu ye adar büyü ır ısım ıtı arı e sergu- günün havacılığı için ilk 

şartlardan biridir. Bu ıe-
zeş t Brk&SJDd& kOŞ80 kimselerin elinde idi" beple Avrupa ve Ame· 

rika'da wOtemadiyen Pa-

Bı• r Mu·· esse~e daha Kurduk raşüt talimleri y11pıhr, O Resmimiz; Kaliforinya-
da yapılan böyle bir ah· 

· br. Yakın zamana kadar bu lış esnasında muvaffaki· 
madeni idare :ve mukadderah tle al b' t . • . ye ınmıı ır enı an-
muhtelif şarketlerın ehnde bu· tanedir. 
lunmuştur. ParaşutJa11a ıon lıa· 

Bu müesseseler teablıOtleri- manlardaki fevkallde te
etmedikleri liçin imli- kemmüldne bu alet bii
feabedilmiftir. Şimdi yük bir delHdir. 

onların yerine bildiğimiz bir Maamafib, i•yret er
eıash ve kuvvetli teıekkill ka • babı yeni yeni ııJahat 
-Devamı 2 inci sahifede- için ç•lıtmaktadır. 
"'""'~~'"""'"""'..,....,..""""""'....._.J'V'\J'V'\-""-""~""""",...,,,...,...,..,..~,...,...,.._~,,,"V'.~ 

• 
ıncır mes'elesi ........ 

BAŞVEKiL PAŞAYA VERiLEN iZAHAT 
Dt1ÖRU DEÖIL MI ? 

75 bin tonluk lagiliz Tranıatlantiği'nin denize indikten 
sonra 27 Eylillde ahnmıı ilk reımi ... 

Bu geminin adı .. Britanik " olaccaktı, ıon giinde bundan 
vazgeçilmiı ve Kıraliçe Mari teımiye olunmuıtur. 
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im olmuıtur. Bu münaıebetle yükselmekte seyrini takip et 
madenlerimiz hakkında birkaç tiği gibi KromlarımızCia yüzde 
161 ıöylemek illerim. Maden yüz niıbetinde artmıştır. ( Yer 
istihsalitımız 1928 den 1932 altı servetimiz şimdiye kadar 

Ulema ve rical· Tookapı sa- ye kadar reçen be, •enelik büyük bir ıcısmı itibarile ser-
, devri zarfında kıymet itibarile güzP.ft arkaıında koşan kim-

r 8 Vl avlusunda toplanmışlardı OD dCSrt buçuk milyon lira ile s lerio elinde bir spekülasyon 
on beı buçuk milyon arasında mevcut idi. ) S enede bir iki 

Keskin nefe:ıli hocalar b5yle ümidini kuvvetlendirirlerdi. temevvilç letmit ve mustakar gün bir kaç amele çahşhrıp 
bir yaj'lı kiıyrukların en yağ- Fak t tedavi iıi nihayet bu kalmıtl•r. Halbuki ayni devir kanun karşısında zevahiri kur 
hıını kaçırırlar mıydı? Y ıpı- :Safhada kalıyordu. Profesör de cihan maden istihsali ta on taranlar madenleri kirh bir 
lan üfürllklerin teıiri boşa Laydıdorfun eli, kolu bağlı dört milyar dolardan yedi mil surette devretmek için fırsat 
çıktıkca yeni, yeni mualeceler idi Bu ıebeple Viyanah dok- yar dolara dDımuıtnr. Cıban kollamışlar ve it görmek ka
tavıiye ediliyor• bu tavsiyeler tor bu mabpes hayahnı bili maden fiatınıo mütemediyen biliyeti olanlarıda sahadan 
mucibince lekesiz siyah tavuk- sebep uz tmakta fayda bul- düşmesine uğmen maden iı· uzaklaştırmışlardır . Bu suret 
lar, lekesiz ıiyah bir taı üze· madı ve üç bin altın ücret tihsalimizi kıymet itibarile sa le madenlerimizin kıymeti 
rinde. ıiyah ıaplı bıçakla bo alınc.e Viyanaya avdet etti. bit kalabiJmeaid ~ iıti hsalimizin spekf:ı latö:leri arzu ve men
iazlanarak ıiyah çarıafa ıa· Aradan beş glla geçmİftİ. muntazam bir surette artm ış faaUarına göre bazen çok yük 
rıJdıktan ıonra gecenin ıiyah Hacıların, hocaların tedaviside olmaıındadlf. 1933 Senesinde sek hazanda pek aşağı göıle· 
lığı içicde Padişahın beline azami haddine varmıştı. Ka- vaziyet daha çok lehimize ol rilmiş ve bunlara inanan seı 
bağlanıyordu. Yedi aktardan faaı buhran içinde yanan Pa- muştur. Kö ı ür istibsalitunız oayedarların büylik ıararhı ı 

. oı !!lUcİp olmuş y"butta biç 
topladı. Keyfiyet hemen logıl işl etilmeden fena ~öbret ka-
tere, Avusturya, Fransa ve ıanmıştır. 
ltalya sdirlcrine ihbar edildi Bizim telikkimize göre ma-
lstaııbulda ve v lay tta bulu· denler biru milli g . lir kay 
nan ulemayı kiram hazeratına nağıdır. Bi ıimle çalışanların 
haberler uçuruldu ve herkeı. e meş ru ve muktesep haklarıaa 
birer hususi davetiye gönde bu hudut dairesindeki kazanç 
r )erek Perşembe gllnü Babı · arzularına dokunmak asla ha 
ilide bulunmaları lüzumu hrımızdan geçmez. Fakat bu · 
ehemmiyetle rica edildi. nun yanında maden servetle· 

ı r - - -k l'" T k riaıizi sadece spekülilip ma · 
ç ıma gunu vu e a op apı biyetinde t:le elarc.k umumi 

3 TEŞRiNiEVVEL 

şekip gllnU 
Bu Cuma Günü Mezarında ie~a 

lhtif al Y auılacak 
Üstat Tokadi 

zadr. Şekip mer · 
hum iki sene 
evvel 6 Teırine • 
velde vefat et-
miş, geçen sene 
ayni günde me· 
zarında bir ihti
fal yapılmııtı . 
Buıene bu ih

tifal ·Cuma'dan 
bilistifade· beı 
Teşrinevelde ya 
pılacaktır. Üı· 
tat Şekip mer
humun hayran· , 
lan önümüzdeki 
Cuma güoü saat 
15 te vefatı ma· 
halli olan Kar
~ıyak cs da Lüks O.'ito ı Şel. ip Merhum ıye 
sineması altında Remzi beyin kıraathanesinde toplau•'lrle 

caklar ve müçtemian mezsı!rıaa giderek ziyarette buJ111izin 

ııacaklardır. Şekip lzmir'in en faziletli bir çocuğu , rnr0~ 
kiye'nin de en kudretli bir elem şliri idi. Bu itibarıını 
Cuma günkll ziyarete herkesin " iştirak edeceğini ınflD• 
hesiz ıayar1z Şekibio mezarı lzmir Belediyesi tarafınd•,aha 

••l•ı•m•i•r•b•a•lk•ı•n1•a•m•ı•oa111İymamp•t•ır•ıl•m•ımşt•ı•r ................. ~dr b ,...ere 
ıarayına gittiler. Babıiliye f ti 'bı-ı t k · \' • meı. ara arı 1 a e ı.n e ıs ı· Qd 
gelenler de oradakı memur yrnlere karşı şiddetli buluna· Doğum T • 

. . t~rafın~a~ Topke pı sarayına cağız. Madenlerimizi itleten· ayyareCI ıca 
Berlın konferan ındon bır Jahne gonderıldıler. Topkapı sarayı- terinde devlete karşı olan te · Hed İ J8SI T d •• f..lira 

afınmıf yedi baharlı ferbetJerin,dişabı bunlar muttaııJ sıkıt• nın İÇ avlusu bine yakın rical ahbtitlerini yerine getirip ge• ompson uş 11 t 
yedi elham okunduktan ıonra tırıyorlar, her tarafına bir ile doldu. Tan gazetesioin Is- tirmedıklerini dikkatla tetkik Atina, l ( A.A ) - Anhi 
yedi mahallenin yedi köşeıine muıka asarak damc1ığızı Mız· tanbul muhabiri vaziyeti şöyle edeceğiz B. M. mecliıine tak balyalı genç kadın tayyır'rin 
d&külmeıi de caba idi rakh dede türbesine döndü- tarif ve tasvir ediyor: diın etmek üzre hı zırlamakta Miu Tompson Attikde 1

1 
V 

Deli padiıah bu saçma ıa- rüyorlardı. ( Topkapı aarayındaki ka- olduğumuz yeni maden kaou- düşmüştür. Kendisine bitir)' 
paa itlerin arasında büıblltün Vakit ıabahh. Güneı yeni labalık arasında herkesin na nunda prensipler konulacak- olmamıı fakat tayyareai ~le 
çaldmyor, eline geçirdiği fillç doğmuştu. zarı dikkatini Mitat paşa tır Hepinizde burada hazır çalanmıştır. Kaii yere i~k 
ıiıelerini rakalayınca: Padiıah birdenbir~ firladr. celbediyordu. Müşarünileyh baz bulunmak zahmetini ihtiyar ken otmuştur. Megarada 'ıh 

- Amcamı öldnrenler 'ge· Yuvasından fırlamış göılerhıi retlerinln elden geldiği kadar ettiğinizden dolayı tefekkür şam üzeri karanlıkta öoCk 
liyor. semaya tevcih ederek takal· Abdülbamidin padiıah olma· ederim. Memleketimiz ıçın görmediği için Miss Topıae 

Feryadile herkeıin kafaıına lüs etmiı çehresiyle hay,an, ıına mani olduğunu herkeı olan büyük semere ve feyzini bir ağaça çarpmıştır. J'lt 
fırlatıyordu. hayran bakındı. Sonra sağ biliyordu. Bu sebeple he ku ifade etmiş bulunuyorum. Ma· Tompıon parç lanan tayyıza 

Maamafih profeaörün:de ba- elini havaya kaldırarak ba· Milat paıayı tarassut ediyor· den bu muhit için çok faydalı sinin tamir edilebilecefek 
ıı tavaiyeleri bilmecburiye ya· ğırdı: du. Paşa ise kaşlar çatkın, olacaktı'. Buranın çalışkan zannetmektedir. 
pılmıyor değildi. Meseli pa- - Geliyorlar.. . çehre yorğuo bir halde sakit halkını bu münasebetle tebrik Heisicnm ln; ... n-n_ı_ı_n_t_ktt 
ditahın deniz :gezintileri yap• Bu seferki nöbet çok mllt- duruyor, hiç kimse ile konuş- ederim. Vekıl bey müteaki 
ması tavıiyeai; hocaların da bitti· Sultan Murat azmıştı, mıyordu. Geceyi uykusuz ve ben Burdur yolu ile Antalya- rnaH HUl lıaf il U 
itikadına muvafık gelmiıti. 6nüne gelene saldırıyor, eline rahatsız geçirdiği işiklı dı. ya hareket etmişlerdir. Nevyork, 1 (A.A) - &':• 
Şayet padiıahı büyü yıpıldıyaa geçeni kırıp döküyordu. Sadullah bey, Ziya paşa, mahafil Reisicumhurun ' y 
bfiyüniln bu ıuretle bozulmaıı Saraydan Vükelaya adam· Namık Kemal, Ismail Kemal, Açık cevap kuna karşı iktiyatkir bir' nf 
muhakkaktı. Bu ıebeple Sul- lar saldırdılar. Vükela konak- Rifat paıa zade Rauf beyler Bozdoğrında Fahri be) c: iyet almıştır. Salibiyett•'.ı 
tan Murat Pertevpiyale vapu• larının kapısına iİden her sa• de ayni hılde idiler. Ahrarın Mektubunuzu aldık. ilin e membadan alınan malfı<P't;: 
rile ara, ııra Marmaraya açı- ray adaD'lı soluk soluğa yeis içinde bulunduğu pek dilen ıehir meclisi namzetleri; ltalya Veliahhnın karısı do · nazaran Rıiskumhuruo, 1.le 
lır, hazan da [Adalara kadar - Şevkethi eefendimiz çok belli idi. Sultan Aziz devri fırkaca seçilmiş ve itimat edil ğurmüıtu. Jtalya Garibaldi kii.n etin gayeleri hık1'1 11 
gitmekle iktifa ederdi. fenadır. Acele icabına bakıl· vilkeliıının ve bilhassa saray miş zevattır. Fırkanın itimat te,kilitı, Veliıhtın karısına bJ açık bir ifade kullanıl~~:i 
O zaman bütiln gazeteler Pa sın takımının ite yüzlerinden mem· ettiğine bizim de itimat et _ 0 k d .. h d' . ğını ve bütçe muvazene•• la 
dişabıa tedricen iyileıtiğini diyordu. Sadrazam paıa bu ıuıniyet akıyordu )... memiz lazımdır. Efendim. gum 1 upayı ogum e ıyesı teminat vermedigini ı61di 
yazarlar, bu ıuretle halkın hal üzerine, derhal vllkeliyı - Devam edecek- Yazı iıleri müdürlıigü ı olarak yo'lamııtır. miştir . i 

ııııuıınııKara Korsanıııııııııııı 
~ 

~~Kara Ali'nin Harikulade 
, ~ Maceralarından Bir Safha . -----""""~~ ,. ~ . ... . ~ - -- .. -.... - . .. . .. ... .,.; ~ _,~ . ~~·~~~~.. , ' 
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Karakor ı an 
Sarıoğlanın ya• 
oına gitti; bu 
acip adam cid 
den sabıraııla· 
nıyordu. Fakat 
ufukta görünen 
bir şey de yok· 
tu. Bu ıırada 
Elbablidorun se 

YAZAN : F. Şem.settin ıi bir Baykuı 

Elhablidora ıelince, o va- vetlerinin buraya behemahal ıibi duyuldu: 
ıiyeti ıinıi, ainıi tetkik edi· ve muayyen vakıtta gelecek - Arkadaı -
yordu. ferine emindi. Mantık icabı lar .. Artık meı 

Merak içinde bulunan Ka- da ancak bu idi. Bu hcıııhbur ele kalmamııtır. 
rakoraana alayla bir tavurla: d.a bir feytan parmığı hisse· lapanyol kalyo· 

- lspanyol kalyonu anlaıı· diyor ve tabii kat'i surette nu dönmiyecek· "'••r
lan Iİ1İD eski korun remini· bir kimseyi de mes'ul tutamı- tir. 
ze raıgelmit olacak! Dedi. yordu. Dedi. Fakat 

Karakonao, bu alaylı ifade- Etbablidor ıözüne devam ayni zamanda 
den çok mini çıkardı ve da etti : Karakoraana dö 
ha acı bir alayla: - Siıia 1ıüıel Prenaeıiniz nerek: • 

- Olabilir, çOoki ıizin ne h alde?. Diye sordu. - Prenses;do 
Şeytınoğlu ile onlara haber Fakat Karakorsan bu suale benim oldu~. 
•ermeniz ihtimal dahilindedir! cevap vermedi; hiddetini yen· Sö~lerini ilive 
Cevabını verdi. mek için ..bnyük bir r•yrtıt eth. 

Karakoraan, lspanyol kuv- ıarfettil KarakorMn gizlice tabancasını çekti ve ... 

- _...1,j 
Vaziyet, Kara korsanın h1ç Karakorsanıo vaziyeti el 

te lehine değildi; çüoki de: niz i~i; korsanların çoğu neti 
' korsanları ekseriyetle ilk his- merakla bekler b ir halde 

sin tesirleti altında hareket ruyorlardı . I 
eden cahil, basit ve görgüsüz Korsanda vicdan mı ? 
ve be psinin üstüne olarak çok O . tada payln~ılamıyan b•.' 
k"t- d 1 d islik vardı . Bu iki ukıf o u a am ar ı r. . . ~n 

K k ld d 
bangı.sınin reis olacağı b' 

ara orsan, c e e ı len va- k t '" 1 k 1 1 dtfl . . k a ı o ara an aşı mış 
zıyetın tomamen knyboJma di, korııanhk usulleri ııb 
üzere olduğunu anladı c.lbabladorun lehinde 

Yavaşça tabancasını belin- Kendisini seven olOJaıt11 

den al dı ve merdivenden iler· bera ber, bu ihtimal onlat1 

femeğe başladı . Tam bu ıı taraflığa icbar ediyordu. 
roda ElhabJador önüne geçti amafib Karakorsanın ~' 
ve çirkin bir maksatla ve fa- taraftarları yok değildi· 
k t h .. b' k"b 1 1_.1 ff vaziyete göre her iki t•~ 

a za ıı ı ır ı ar lll a a e - k t üf b' bİ' 

d 
. · b .. _. ! uvve ve o uzu ır 

erıınıı, en one gcçecegım · d kt ' 
D d ' aynı eme ı . 

e ı. . . Elbablidor, Karako'''f 
Bu merdıvenın runntebası k b'·t·· ıı~' _ genç ızı u un mevc 

genç kıııo bulundugu kama· ile müdafaa ettiğini ani•-' 
ranıo koridoru ~di . . ta geç k lmadı ve buaull 

Karakoraan tıddet ve bıd- kiç itira~ d medeo K11tl 

detle: ıanın geoç kızın kam•'1 
- Ben aai oldukç sen önden g itmesine mub' 

buradan ileri bir adım geçe- etmedi. 
meısin! Diye haykırdı. - o~vamt YarıP 
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Vur 
Abalıya 
Beledi· 

[ tıususi Telgraf habe·rıerı) 
~ k ve zabıta • • v ı • hı G 1 t nara, 1 (A.A) - Maarif memurla· ısveç e ıa 1 8 8 asaray 
:~!~e~i~in talebeye tebliğ rı saat 20 Yunanistan ve Mısıra 

uzere mekteplere şu ye kadar 
rgöoderdiğini haber . .. .. • .. • • .. • gidiyor 

ık: lf goru· G•• H J • • t J • • M d lstanbul, 2 (Telgraf) - ô-
. yorıar, ta ustav z. erını ayyare erımız armara an ezunıyet sınıflarından bir b'· . . nilmilzdeki Yılbaıı tatilinden 

ptan muvaffak olamıyanla- d~ tyırmı kar~ıladılar misafirimiz Ankaraya gitti istifade ederek tarihi Gala· 
yüksek sınıflara devamı or saa- '.r' .,.., • • • ._, tasaray takımı; maç yapmak 

saadeıi kaldırılmış ve ge- tın • dört E ~ il 1 • G ı k ilzre Yuaaniıtan ve Mısıra 
ders yılında keyfiyet ta- i·~!D de de çalışacak değil- rtugru a zmıre e ece 1ıidecektir. Alikadarlarla te-

eyetebJiğ edilerek ona göre er ır. maı etmek ve mutabık kal· 
ışanaları bildirilanişti. Böyle işten çckilane ıaati geldi mi lstanbul 2 (Telgraf)- lsveç V \: liahtı Güı· =kabul buyrulacaklar, Ankaradan avdetle mak ilzre kulüp idarecilerin-
uğu halde ınezuniyet iınti· e~ase~ cadd.~l~rde kapanan tav hazretleri hus.us~ yatıyle şehrimize gel _ Bursaya, oradan Mudany.aya gi

0

decek ve yat·. den biri Atina ve Iskende
larında tam olarak muvaf- dukkanların onu ıeyyar sah· mittir. Tayyarelerımıı tarafından Marmara· :;:ta lstanbula döneceklerdır. Velıaht hazretler1 riyeye gitmiıtir. Galatasarayın 
olınıyan bir kıaım t 1 b cılarla doluyor. bunlar ortalığı dan karşılanan Veliaht hazretleri. doğruca~ bir kaç gün sonra Ertuğrul yatıyla lzmire bu aeyahattan avdetle lzmirde 

nde bulundukları tahsilade ~ berbat ediyorlar, dükkinların Haydarpaşa ya geçerek hazırlanan hususi 5 gideceklerdir. Gilstav hazretlerine zevceain- de maç yapmraı muhtemeldir. 
inin icap eltirdiwi b_;: önünü mezbeleliğe çeviriyorlar trenle Ankaraya hareket etmiştir. Misafiri- ~den başka Isveç ıanayi mlleaaeseleri müdilr • • .. 
gileri kazanmad!n ;.:: ve gece yarısı bırakıp gidi miz Ankarada Gazi hazretleri tarafından 5 !erinden M. Bjonprytz refakat etmektedir. Memlekete 
ksek tah ·ı - . yorlar . 

me~ iste~~k.ı::i:~seaelerıne Sabahleyin .belediye zabıta Turhal Şeker Fabrikasılizmir - Istanbul Sokulmıyacak 
ku _ı~tcklerını yerine getir ınemuru vazıfeye batlı.yor. Telefon Hattı Yılbaşında Ankara :l (a,A) - Memle· 

ıçın guetelere müracaat Kalkıp mıntakasına gelıuce - A 1 k ket haricinde neıredilmekte 
erek, muhtelif makamlara dükka!lların önOnü berbat ve Busene 1000 vagon Şeker çı aca olan Kafkaı kağlari mecmua-
dalar vererek b ff mülevvea görüyor. Kaleme, lstanbul, 2 (Telgraf) - iz· k 51 . dd -

U muva a · r k k • ( t bul t 1 f b tt Sinin anunun CI ma e 
etaiıliklerini ilin etmekt kağıda sarılınca dükkin ıabi- ~ı araca tır m8ırl·kl ~n 1 • e e OD d ka. lkDID ıiae tevfikan memlekete so• 
ler 8" J e· b" t • a ı esır- zmır arasın a ı ıı 
• • _0 Y e olan talebeleri- ıne cezayı yapıt " 1! 0 r·:· Istanbul, 2 (Telgraf) - Tur maktadır. mı yakında bitiriliyor. ikinci kulması icra vekilleri hey'etin· 

zın luzuın~uz leıebbüslerle . Bu haksızlıktır, çunku va· bal ıeker fabrikası işe başla· Senelik teker sarfiyatımız kinun batında hattın açılacağı ce yeaak edilmiştir. 
! Ytre geçırdiklcri vahitle · zıyet tudur: dı. Fabrik• buıene 1000 va- 6500 vagon olduğuna göre umulmaktadır. 
ı Y•rım kalan derslerini Kabahati yapan başkası gon teker çıkaracakttr. Bu Tilrkiyemizde çıkardığımız ıe- __ ...._____ Aydın valisi 
amlaınak için sarfetmeleri ele geçen baıkası.. Kabahati suretle bir senelik şeker istih· kerle ihtiyacımız temin edile Çekoslovak Mu"lhakata mu"hı"m bı"r 

ha makul ve daha yerind yapan ortada olmadığına göre salitıanız 6200 vagonu bul· cek demektir. f 
hareket olur. Taleb l . e ele geçenin ensesi budur • • • • • utboJ takimi tamim gönderdi 
'I · e erın d' M•• l 1 kAt iT k• d v d rcı erı kendi imekteplerinin ıyerek: · US em e 8 e Jr 82'10 an Istanbul 2 ( Telgraf ) - Aydın 2 (Huıuıi) - Sözde 

dür !eridir B . Vur Abalıya.. . . . TT e· ç k 1 k f tb ı t k w 1 • 1 k . . d .. . azan mercilerini Sanavı Ser<rısı Anıldı U"· Aylık lhracat ır e oı ova u o a ımı eg enmıı oma ıçın şura a 
avuz ede k V • • " • b Y v < ( b ü ) b · · l' b d il d ı· re ekiletimize c 1A1 b Na oli (A.A) - Miltem- Tekirda wl l(A.A) - Lima yarın ug D ıe rımıze ge ı· ura a .YO ar an ge ıp geçen 
racaatlar vaki olmak e a ey A p 1 • g w yor Bu takım Cu.na gilnil otomobıl ve kamyonlara taş 
tarzd h k tadır. lekat nazırı M De Bono kıra nıınızdan Temınuz, Aguıtos, Fenerbahçe takımıyle bir maç k f k f k k 1 a •re d ed d'I k A t l d ı p· S ı t . . atara u a te e aza ara ipleri . . . en 1 e n a ya a ın ıyemoute ve po e o Eyini ayları ıçınde Alınanya yapacaktır. b b" b 

. . nın ııtıdıları mektep· prenılerınin iyin ve meb'usan A 'k 3000 1 k se e ıyetveren azı yaramazyu 
~ne ~ade edilecektir. Antalya 1 (A.A) - :tktisat "reislerinin ve resmi hususi ve • me;ı ayaAI çuva 2~ Gu••ını•hal murcaklarımız, kahramanlıkla-

ekaletimiz mektep mu .. . vekili Celil beyefendi refa· mühim •ahsiyetlerin huzurun· yemı Mya oız 2000manyayba w d rını okadar ileriye götilrınüş-
rlü w - ._ k ti d k' ti b" l'kt ., ton ısır ton ug ay V 

gu llanalından ge.rerek a arın a l zeva a ır l e da müstemlekit sanayii ikinci "b d"I . t• B k' 'h aouru lerdir ki, Valimiz Feyzi beye-
en ınu-r 1 11' b .. t 17 d h · · . . ı raç e ı mıt ır. u sene ı ı · f d' b" d h 1. b •caıt arı tetk"k t ugun saa e fe rımıze ıerğisını ~çmıştır. . en r ır glin a a t ım a-
ktedir S fl 1 e • geldi Vali bey fırka ku!Dan- • , • • • racımız geçen ıeneye nısbetle latan bul, 2 (Telgraf)- GOi d' I ' t . "bt" 1. 
1 • ını arında ipka · ' d 'h 1 (b li ) ııe er arze mesı ı ıma ı o· 
1P mercilerini teca ü d danı ve belediye reisi vekil Kurutulacak Bataklıklar az ır. ~lık al vabpulru 1 Ya!ınk ug fn lan bu zararlı hareketlerin 

mü v z e e· b • h d k 1 d 1 M • • .. ı stan u · zmır 11a ıe e . racaıt eden taleb · eyı a utta aıı a ı ar. il· Aksaray 1 (A.A) - Sıtma E • · b ı önilntı almak üzere tedbır a-
e o enın t t kk .. 11 .. gan rıne aşıyor. Ve rtaanektepl t )" essesa ve eşe U er mumea mücadele heyetince kurutuJ• f 1 ___ ,_..,_____ fınmaıı JQzumuna kaiJ olmuş 
tQaaıeai hükümle . dehr ·ı· a ı· ıilerile kalabalık halk ıehrin maıına karar verilen be• bin G •• b . . iilb k t . . 

1 il • ı ınde .. d d d . t 'kb 1 t ., 1 t•k ureş ve unun ıçın m a a ınzı-
a andırılmalar . . ıçın e ve ışın a il ı a e - hektarı geçen karasöz batak· s 1 razı b t . ı ·ı b l d' . 1 
k 

1 ıçın ayrıc t"I T' d k'l b •w Ş • a amır erı e e e ıye reıs e · teplerine d b'J . . • 1 er. ıcaret o aıı ve 1 e- hgıaı keşfetmekte olan sıhhat . ampıyonası . . . . .. 
- -'"'4• ·~--e ı dırdecektir. yin ıerefine bu akıaın 130 vekaleti mühendisi işini bitir- 41000 Lırahk Fazla rıne mnhım bır tamım gon· 
Fnka B ;kl l kiıilik bir ziyafet vermiştir. mit ve dönmüştür. Kurutula- Taleple Kapandı lstabul 2 ( Telgraf ) - derıniıtir. 

k fı HlH a Vekil bey yarın da burada cak yerden elli bin dönümden A k l (A A) E . Üçüncü Balkan gilref ıampi- Çok yerinde olan bu tamim· 
ılJş k ton eraus kalacaktır. fazla ekine ve dikiane yarar . t'kD ar: h ·ıı ... (;" t rg;.:~ yonası öoümib.deki Cuma gil· de, çocuklarının bu ttirlü ha-

alDa H 
1 

( A.A ) - Bu tarla çıkacaktır. Yakında ku· ~s .1 ~a1 ? ad~lı erıknın t ' .. edrdı t~ ail yapılacaktır. vHlerine göz yuman ana ve 
a kev· ı y• d . . b 1 k ıçın ı an e ı en ay mu e ı • • • . . 1 sa onunda Kü. ıre e rutulma ışıne aş anaca tır. d- k b' . b ' t 15 •

1 
ı• babalar bllh111a ıkaz ve na· 

ya nıeb'usu lb h' un a şam ıtmıt ve er a mi yon ıra d kk ti • 1 d'I kt 
H. F. hakkındar~~b- bbe.71 Zahire Loncası Civarın- M CODSOD raftan ahnan malumata naza-

1 
( f) T k zarık 1 

a derı hce P : 
1 

?1e e 
nfetan ıan ır • t f 41 000 ıtanbul.2 i elgra - ilr - ve anunun a o, gurmıyece-

t 1 verıniştir. Konfe· da Yanğın Çıktı M l d tt · ran er ıp mecmuunun ' ofisin yaptığı tetkikattan an· ği bu gibi el~mli hallere mey · 
ı an sonra belediy . f T' 2 (H ') 0- l eınur ara Ye a e .ı liralık fazla taleple tapandığı taııldığına göre taze meyve dan bırakılmamaaı samimiyet· 
at~a~ anlattı ve fırk: 0

1:~: t 1
1

5ret h~ıusıl - ukn sa Vaşington 2 (A.A) - He· anlaşılmıştır. büyük milletimi ıbracatından memleketimize 15 le tavıiye olunmaktadır. Ebem 
erının k a e za ıre oncası arıı d d t b 1 t . b 'I 'l d ·ıı· . · ı . . . k . B 
d. azanmasıoı isted' d M b t S b . 'k" yecan an a e a ogu uyormu zın u veaı e ı e e mı ı ııe mı yon lıra gırebılece tır. ed- miyetaiz gibi oörilnen itler 

t Aybe ı. ıın a e me a rı ve ıerı ı g'ibi M Conson milli kalkın· k - d•w• IAk k b" ü 1 1 't ö • b n ınahıllesinde Hakk b 1 • t' t h - . . . arıı goster ıgı a a a tü ran- ınane m t~ ca ar varı g - üzerinde dahi yliksek bassasi-
l •p başladı. e-rn f . . 1 ey erın ıcare ane ma ıdaresı memurlarına veda ı k d d'I w ıA kt rillmemektedır. . .. 
lar intiha u ? abrı- sınde ki pamuklar lateı almıt ve halefine sadıkane hizmet a ay e ı mege ayı ır. --··-· • •. yet taııyan •alımızın bo 
f • P saatlerınde ı- h b lk f d b .. • .. Jk• ı• · b ti" t Ik' 1 • b Ik ıclı düdüklerile İnli U· ve eman a t~ra ID an ... etmelerini tavsiye etıniştir. M. e· 8 b 1 m& ıve ıı_a e 1 e ın erı • D~z: 
1 işaret ett'l hap ıaa· tırılmııtır . Yangın halk ara- Conson bundan fazla bir söz lr Om a dınde alelhuıus evlit ıabıbı 
inç içind 

1 
er. ~~lk ~imdi sanda ve çarııda büyük bir söyliyememiştir. Seıi hançere· p tJ d MütehBSSISI ana ve babalarca liyık olduğu 

c reylerını atıyor . heyecan uyandırmıştır. sinde tıkanmış ve gözleri Y•t· 8 8 1 f ehemmiyetle telikki olunaca-
la dolmuştur • . lstanbul, 2 (Telgra ) - Ma· w 6 h kt 

Telefon: 351 • Pariı 1 (A.A) - Eskı Ruı liye Vekileti, yeni Maliye teı· gına 1 P e >'0 ur. 

T Tf'!l fon· 351 Rı•ze'de muhariplerine ait binada don llilitını tetkik etmek tlzre -----

ayya ~. . . saat 20,30 da bir bomba pat· Fraoıadan iki maliye müte· Vali P~ Is ar-
Bu 

• re ~JnemasJ Belediye intihabı· lamııtır. Ölen yaktur. haasısı g-=tirecektir. Mütehaı ._... p 
p GÜN • . . . sıılar yeni teıkil edilecek tet· t d d•• d•• 

ı : Biiyük ıine ld t W L . Rkize 1 (kA.A) -d Bubglün ~ıddetle ltıraz Ettı kikat bürosunda çahıacaklar- a an OD U ne Atvil'in te ·1 . ma yı ızı rrıy ray ve t· mer ez ve azaların a e t· y 
beıeri: IDaı ettıkleri meşhur Rejiör Michuel Gurıiz'n diye intibabatına başlanmıı Karkason 1 ( A.A ) - Da- dır. iktisat vekili Celil beyefen· 

M h . . . h t f b k biliye nazırı M. Lber Sare. Külçe altın bulundu diye lspartaya kadar refakat 
ıe rımızın er ara ı ayra · h" 1 • .. 1 d' w. · Umy l M •• • 1 J d t 1 t K d münte ıp erıne ıoy e ıgı nu· Moıkova 2 (AA) _ Taı .den vah Kizım paıa dün a ar Uzesı ara onaımıtır. aın ve kt - k b k r 
erkek müntehipJer neı'e ve tu a mu?tere ~e.p e oa ıs· Ajansı Baskiri altın madenle· akıamki trenle avdet etmiştir. 

TAMAMEN RENKLi ve FRANSIZCA SÖZLÜ sürurla kütleler halinde bele- Y?Dun~ tıddetle ıtırazla, ken: rinde 8 kilogram ağırlıgw ınde Vali pafa lıpartada Isparta 
. k d' dı hahne bırakılıa memleketı . • • ı· ·ı t ı ı d M · dıy1'ye akın etme te ırler. _ . . . bır altın kiilçeaı bulundugunu va ııı e emaı ar yapmıı ar ır. 

evsınıin en büyük filmi v~ cumburıyetı harabıye . ıü- b'Jd' kt d' Valimize hoı geldiniz, deriz. 

A S •• k 'd ruklıyecek olan bu koalııyo· 1 ırme e ır. 
yrıca o e e nu gayri ahliki olarak tavsif !~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! 

S 
},o Diinya havadisleri filn1i Intilıabat Faaliveti etmiş ve inflasyon ve içtimai 4: BİliİNCI TFŞRİN PERŞEMBE 

eaQa ıa ti A d 2 (H .) .. H b tahrip proğramında takbih GUnilnden ı'tı"baren - 1 • arı · H ü y ın uıusı - a er d k d . . k' un eri 13 te il; er g n 15 - 17 w 19 - 21,15 Cuma d v - s-k e ere emııtır ı: 1 
e ınelctepliler •ve ıeansı Perşembe günü 13 ve 15 a! ıgı.mı~a gore_ 0

. ede bele· Müntehipler, arzımevuutun ELHAMRA • Milli KUtllphane ıinema11 
'Geceleri Re ·~•nıı. P.701 dıye ıntıhabı dun fılen baıla aldatıcı hayalini gösteren söz 

tıdıyeye kadarOtobüs temin edilmiştir mıştır. S~ke halkının medeni de iılahatçılarla kıyaıet ve 
Gelecek b ft G •• haklarını istimal için ıandık ıulh siyaseti iıtiyen tecrilbe 

a • . uzel Fatma mümessile•İ baııuın• ıitaptaki gösterdik- edilmi· cümburiyetçilerdea bi-r > Glara Bov ., 
,ı- leri tehalükten takdirle beh rini tercih etmeleri lizım ge· 

sediliyor. lecektir. 

1 

Haftada iki defa 
PAZARTESi ve PBRŞEMBE gilnleri program de

ğiıecektir. Fiatlar tenzil edilecektir. 
1 Birinci : 45. ~alkon 50 ve hu•" ıi 60 kurut 1 ı 
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Muhasebeihususiye Kar-ar: idamdır ~~~:~is~~~:rd F 

Hadisesi Hakkıında Dün Mül- • .... · • •• • · - • 20 Ağustos' tarihinde fi ya. 

k• M··ı tt• ı·"". .k. Adlıye Nezarethanesınde Osman Pehlıvanı, yete geçen maaşlı idar•ı pili 
ıye u e iŞ 12ıne 1 1 • •• • • •• •• yeti beş hafta içerisinde. etı 

M 
•. h. ·hıı y ld Cumaovası Cıvarında Huseyını Oldurenlerden ren ve kendisine havaı~"' sa~ 
u ım 1 uar apı 1 ık· ~ ld ık· .A"" H M hkA Ed·ıa·ı len evrakı tamamen 1 ba 

Dikili Mohasebeihosusiye- memurluğuna tayin olunduğu iSi ama, iSi gır apse 8 UM 1 1 er ederek karara ~ağla.mış~ ka 
ıinde çıkarılan suiistimal tah· buna ilave edilmektedir. . •.'!'" ~· ~ •• •• .. . Azadan Ramı beyın r hiı 
kikah gittikçe genişlemekte iddiaya göre bu işte Mu· Tam dört sene Adliyeyi iş· ı suretıJe oldur.ul~ü~; maktulu.o da b•r mü~ak~şadır başlamış ... altında. yapılan içtim••' mi 
Y& yeni yeni safhalar arıet hasebeihusuıiye başkitibi be· gal eden çok alakalı ve ehem· kulak~an kesılmışh. B~ hidı- Bunun ne~ıceıın.de B.att~l, Cu· memarın muh~kemat~ ev~ kil 
mektedir. Dün suiistimal bi- yin de alakası varmış. miyetli bir dava Ağırceza sedenın maznunları ~u~t Ah· maova11 cınayetı hidııesı ma~- dan 126 adedı ~et~ı~ 
d

, • • t tk'k d Mnık· Dü b 'hb b.d. s' mahkemesinde neticelenmiş ve met, O!.man ve Hahldır. nunlarından Ahmetten temın rek kararları verılmııtar. 1 ıseaını e ı e en ıye n u ı ar a ıse ı ov. b ki O hl. K 1 ·1 ·d rl e 
Mllf tt' I"' · b · ·bb ı t bkik t d d k N kararı verilmiştir ,,. *,,. eltıgı ıça a aman pe ıvanı arar an ven en ı • 

: ış ıgıne ır ı ar yapı . ~ Ha ı ev~m e er .en. ;~ Bu davanın m~znunlarından Yukudaki iki bidiıeyi tes- orada öldürmilştü. rak 354 tüt. Sabık idar! k 
mıBı r.'hb D v. d cbıip üt1rıhah•t eMy .. ık· ısMm~nf t ı'kisi hakkında verilen karar pit ettikte:n sonra işin ikinci Yeni ~·aziyet şu olmuştu: yeti 934 senesinin ye~ b 

u ı ar egırmen ere na· r m ea ı u ıye u e • . . . · · d 279 h k mat eP- · 
biye müdürll ve Tepecik sa- tişliğine başka bir ihbarda idamdır. Çok karışık safha- safhasına geçebılırız: Soyg~~· maznu~·ltrın~an Oı ~~idari e::ka h:kkında tü 
bık ldareibususiye cibayet bulunmuştur. ları bulunan bu hadiseyi ay Bu iki hadisenin muhake · ma~ pe ıvanın ° mesıae mu • t• 0 1 · b d ·k· 1 kabıl soygun maznunu Battal rar vermıı ı. 1 
memuru hakkındadır. Yaptlan Bu zat, San'atlar mektebi dıalstabilmek için davayı ikiye me en un an 1 1 ay evve k t•ı 1 C Maaşlı idare heyetinde le 
'bb .. ._ . I D w. . l ha . . . •w • t düf . .. d Aw a ı maznuna o muş; uma· .d 1 ı ara gore; vaıdıy e egu· ıma at ne11n1 ınıa ettıgını, ayırmak lizımdu: esa en aynı gun e gır· , . t• 1 d kik edilecek ne ı ari, D e . v . . ovası cınaye ı maznun ar an .. k k 1 mendeıe cıbayet memarlugu buna aıt raporu Muhasebeı· J - Sandan dört sene ev· ceza mahkemesinde görül b. · b ' . t b · k k kazaı evra a mamııtır. et 

'f . . b. f d' b . d l k ırı u canaye e ıça verme 12 • 1 d" i t tkfW vazı eıını gören ır c eu ı• ususıye mü ür üğüne verere vel Çeşme yolunda Kazankaya mekte idi. Evveli soygun hi· fl · t• k tt•v · · • nız ıpta av ıı e za 
. 

5 1
. .. . I •w• d f k d . d•w• . d sure ı e ış ıra e ıgı ıçın maz· .. 1 ktedir 

n~ .. ı ~ ıra ıuı11tıma . ettıgı e tere ay ettır ıgını, on an mevkiinde bir soygun hadisesi disesi davası görülmüş; iki nun olmuıtu. ıeçırı me . 
goruldügii ve Muhasebeıhuıu· sonra raporun ortadan kay- olmuş; bir kamyon yolcuları hadisenin maznuııları Adliye Bu itibarla iki dava birleş· Noter•)•e•rı• eü 
ıiye müdürlüğüne bir l'aporla bolduğunu, bu yüzden alaca· soyularak ı JO lira paraları dairesinin altındaki nezaret- tirilmiş; cereyan edenen mu· ç 
ibbar edildiği halde, bu rap o· ğı olan 7000 lirayı alamadı- alınmışti. Bu hidisenin maz baoeye getirilmiıti. hakeme neticesinde ikisinin Tef tı• !llil tlt 
run ortadan kaybolduğu iddia ğını şikayet etmektedir. nunları Osman Kaptan ve isimleri yazıla bet kişi ne· kararı birden verilmiştir. Y 
edilmiıtir. : Her iki hadise ehemmiyet· Battal isimlerinde iki tahıştı. zarethınede bulunurlarken Battal ve Osman idama, Müddeiumumi muavini j B 

ihbarda ismi geçen Değir· le talıkik edilmektedir. Tah-' 2 - Ayni sene içinde Cu~ Battal, soygun hadisesinde K6rt Ahmet idama bedel 29 tü bey ikinci ve üçüncn ~ B 
mendere ldareihususiye sabık kikat ikmaJ edilerek evrak maovaıı civarında bir dere~e arkadaşı bulunan Osman Kap · sene ağır hapse, Halil tO sene daire!erini teftit etmiıtit; 
cibayet memurunun da bili· vilayet idare heyetine gönde• Hüseyin isminde biri tabanca tana, mahkemede aleyhine ağır hapse mabkflm ~edilmiıtir. günlerde birinci noter; fi 
bara lzmir Tepecik cibayet rilecektir. kurıenile delik teşik edilmek söz söylediği için çatmıı, ara· Hüküm kabili temyizdir. tef iş edilecektir. e 

Halk tezahuratı Tebliğal Yapıldı Suclu Memurlar t· 

Cuma 2ünü Cümhuriyet mey- Telefon Şirketi, Şartnameye Kanun Yolundan Başka in-'~ 
danında intihap tezahüratı Uyğunsuz Hareket Etmedi~i bati Cezalar da Göreceklet• 

1 kt . iddiasındadır Memurin muh•kematı ve in- kat ya~an taraftan alı-'! 
yapı 8C8 lr . . . v .. l zibati cezalar hakkında Vili· veya haç alınmamak avtl. 

Dün Belediye intihaba tına fından muazzam tezahürat ya lzmarde otama tık telefon şır Haber aldıgımıza gore te e· t b. t · ı · t' huna riayet edilmedir" i ~ 
lr ·ı N f v kAI • f . k t• N f v kil r . ye e ır amım ge roış ır . 

Şehrin ber yerinde biitün ha- pılacakhr. Fırkaya mensup ;etı e a ıa e a eh arasın on ıır e ı, a ıa e e ının T · d b ]ıt t d ·ı· müttllr. d t 1 f . t .. d"w. 1.. .• • h tt amım e u • a an enı ıyor a 
raretile devam edilmiıtir. Şeb- her vatandaş Cuma günkü ı ı a, e e on teıııabnm ıar • goıter ıgı uzum uzerıne a 1 k. . Ittibamı mucip maddeli 
rin kalabalık mıntakalarında tezahürata i:tirak edecek ve pameye muhalif olarak yapıl· mukavelenamenin emrettiği 1 

• M · k 3 ... bunlara kartı verilecek J b 
, y k d 1 bd·ı d - emurın ananuaun • aıl c 

bilhassa Tilkilik, lkiçeşmelik ondan sonrada intihap mınta- muı no tasın an anlaş~ma: ıesas .•ra göre te 1 e e· üncü maddesi mucibince : faa için lizımgelen mDr'f h 
ve Eırefpaca mıotakalarında kalarına giderek reylerini is- pıaıhk vardır .. Nafıa Vekaletı, c:kdır. · "8' k inzibat Meclisince tav1Dİ 

y • k 1 V k-ı d ş· k · d'" b. «'dd' ır memurun anunen cezayı J" f v 
binlerce vatandaş dün akıa timal edecektir. Cuma günkü '" ete e a et arasın 8 ır etıo ıger ır 11.

1 ıasına ü t ı · b. ıı. - t b k· nunun aarih bükümleri ilı ki k l .. 1 f · k f b .. k · m 1 e ztm ır Curmu a a 0 

ma kadar reyler ini istimal genit halk tezahüratını idare ~bü~a tt lmfu avte ~natme mk~ gbo re; le de 0d~l şıbr. e bt. kugun 
1 

kuk ettiği takdirde · hakkında ıından olduğundan buo• J r 
t · le d. cı •nce e e on esı1a ınan a a one a e ı e ıç ır azanç d·ı i · 1 • Pf 

e mış r ır. l etmek üzre C6mhuriyet Halk milen toprak altı olile yapı· t . d kt d. B • ahkimı umumiye tatbik edil- yet e ı mes ve •.ş erın u 8 

. J?ükn lal kıaml a kaddard~ety he· fırkası vilayet idare heyetince lacagw ı tirket tarafı:dan taab e~tınlte deme~ke t'e ıhr:.k.u şet mekle beraber, ayrıca inzibati sına meydan veralmemeıi 
rını u anan arın a e ı a • . . • . . B raı a an a şır e ın u uaıe c . . . d.l · t' 

. . b. h 
1 

d k b. . faal bır komıte seçılmıştır. u hüt edilmi•ti b 1 d' . . cezalarla da teczıyeıı ıcabe re ı mış ır. n 
mını ır esap a o uı ını . ._ ı ..; T veya e e ıyeye devrıne ım- . w. -------
geçmiıtir. Kullanılan reylerin komıte diln gece geç vade Telefon ıirkdi, mukavele· k. d der.,. Denıldigı halde ban S • 
hepıide Cfimhuriyet Halk fır· kadar içtimalar yaparak Cu- namesiodeki bu taehbüde ria aôt::a:fk telefon şirketi. yerlHde bu usul tatbik edil· erili 
kasının teıpit ettiği namzet- ma günkli t~ı:ahiirat progra• yetsizlik göstermiı, Vekiletten alelumum resmı dairelerin ya· memektedir. Bu husustaki y 1 .df 
lere ittifakla verilmiştir. mını hazırlamakla meşgul ol- iıtiza~·. ıuzu~ görmeden hat rı ücretle telefon muhabe~e evr~k idare ~~ye!le~ine veya arın açı l.J . i 

Cuma günü sabah nat ae· muştur. tın muhım bır kıımını muka tarifesini kabul etmemektedır. Adlıyeye tevdııle ıktıfa oluna· , .. • 
On 1 • • · t• 1 d J h · · d.. · t• k · ·b - b. k •tt'h Bornovada Zıraat l'llP kizde baıhyarak akşam saat n rey erını ıs ıma e en ve enane ar!cı . oş.emıı ır. Bu nokta şurayı devletin ve· ra ınsı atı ır arar ı ı az . ' _ •f 

on sekize kadar deYam et- vatandaılara fırka mensupları Nafıa Vekaletı, şırkete ya P· receği karardan sonra kesbi edilmemek ıuretile kanunun bıode yarıu sabah Ehlı b 
mek Oue Cümhuriyet meyda· tarafından fırka bayrakları tığı tebliğatta bu nokta üze- kat'iyet edecektir. Nafıa Ve- yerine getirilmediği anlatıl· sergisi açılacaktır. Sergi~ 
nında C.H.F. teıkilitı tara· hediye edilmiıtir. rinde tevekkuf etmiş ve t-=~~ - kileti, dairelerin tam ücretle maktadır. tirak etmek üzere dün 

satın topr~~ altı h~t~arla do muhavere esasını kabul et· Adli cezalardan büıhlitün ma kadar 121 hayvan k~ 

1 t• ki 4 l M •• d ı • ıenm.,mesının ıebebını sormuş . d'l . t• B 1 19 k r• 
S 1 a U(J·a e esı • .... mekte büyük ve hı:.k!a bir IS ayrı bir mahiyet göıtereD ın- l maş lr. UD ar IS 

tur. Şırket verdıgı cevapta; .. k d. . .. . b'k' ta , 19 merkep, 14 boi .. 
mukavelename harici yapılan rar go:lterme te ır. zabatı maamelelerın tat ı ı . Y • • • ~ 

------~~ .... ---·----- .• _..._. · · M bk Id H ıaektır. Sergının çok a • • •• • b• k teaiıatın cüı'i olduiunu, en y } y • ıçıa a eme veya are t· w .. • • • 1 Fılmın muhım ır ısmını iz- büyük k••mın mukavelenameye a an emın retleri kararını beklemeğe 0'•c · gı umıt ~d.ımbektedi ~ 
· · · · · h ı kt yat muamelesıne agün J • d • k h t ı• uyğun olduğunu lbildirmıı; te· Meliha hanım ısmınde hırı, ma a yo ur. k d d d·ıecr 

mır e çevıerce eye ge ıyor lefon teaiıatıaın kat'i kabulü Sulh mahkemesinde yalan yere Bu gibi hallerde evrakın ma a. ar e~a.m e 
1 

-" 

Tü k . .kl"I 6 .ı_ı • • F'I . 1 b t . d. A . . w. d d 1 h k il M" dd • ·ı· w Sergıye getırılecek h•T. r ııti a m caaaeaının 

1 

a mı a an eye şım ı y· esnaıında bana hiç bir itiıaz yeaııo ettıgan en o ayı a ası arı u eıumumı ıge veya . f 1 
bütnn zorlu ve heyec~nlı sa~- dında :bulunmaktadır. Yarın vaki olmadığınıda cevabınd<> kında takibata ıevessül edil · idare Heyetlerine verilerek, lar ~ake°:' heyet~ . t~ra ~ 
h( alla~kınılil teb:rüzd 1 e~ıren f'lbı~ akıauı l~mirek ged~mesine ~ati- tebarBz ettirmiıtir. mittir. bir taraftan Adli takibatta bu· tetkık_ ed.~ledrek bılrın.cık, _,.f 

ıtı muca e esı " ı mı zar edılme te ır. lzmırde luamakla beraber diğer taraf· ve liçuncu erece erı d" 

çevrilmeğe baılanmııtır. Filim istiklal harbına iştirak eden t d u luların izleri kay· lar ayrılacaktır. Bunları' 
klm~len Türk m&tiendiıleri lımir .lkabraman}arın! o f za· 3 birinci Teşrin çarsaınba<lan itibaren b:~ma~:n çbu evrtkın suretleri biplerine ikramiyeler te~ 
ve aınema mutahaHısluı tara· mankı kıyafetlerıle falme ala l ı U.arşıyaka Lu··ks sı·nema . '.. . . dilecektir. 
f d 

·ı '-t d. F'I' cakbr. Aydın:lan da bazı kı· a nzerıne Vılayet lnzıbat Komıı •• • • , -
ın an çevrı me• e ır. ı ım . . 

sesli olacaktır. Bath batına sımlar filme ahnmııtır. ve Ti i7&trosunda yo~l~ranca ınzıbat cezalarının istiklal 
ca11b bir tarih olaa iıtiklil N f • 1 tayını lizımdır. t 
mlcadelemiz ., bizim için ol· 8 18 Şimdiye kadar yapılan Türkçe filimlcrin en güzeli: Memurin kanununun cSS)aci Pabrikasında. van# 
dağu kadar bütün dünya mil· ~iiihendislcri arasında Büyiik Türk opert ti ve giizel Tiirk Hum bası maddesi mucibince ittihamı Dün Ahancakta lıtakll' 
Jetleri için de ibret alınacak, Ak ed h A b. h b so·· z e.· R ,..LLAH Bı· R mucip maddeler memura teb· reste f abrikasa makine 1. .b ti .... 1 k b' ı en uıusı ır a ere . H . ...,.1 ı re e goru ece ır eser .. N fi b lh d .• N ri liğ edılerek idare eyetıace siade hararetin fazlalıJ". 
olması için çok geniş fedaklr· b:;• r.t:nbul ?.!:fia b~ş:~heua· Temıil edenler: Hazım, Vasfi, Galip, Muammer, Mah· tayin edilen mtiddette cevap yanğı

1

n çakmış ve derhal 
1 

lıklarla ·hazırlanmaktadır. d. ı· · S b "h mut, Melek, Cabide, Şaziye, Necla alınmadan inzibat Komiıyon- dürülmü•tür. 
F·ı· d . .klAI h b ıs ıgıne, amsun •şmu en· T _ J 

b 1
1 ım e ı~r111 .. 0k talr 1

1
81!' diıi Mehmet bey de lzmir bat AYRICA: Dünya havadisleri ve Miki havada( larınca bir karar verilememe1i Bina 50000 lira siğort": 

aı angıcı, mı ı uvve er mı· k · t kd. d k M .. dd · · · · 
ıia ilk hazırlanıfları ve har .. mühendisliiine tayin edilmit· Seanı ıaatları: Cuma ve Pazar 15 17 19 21 vek a ıı~ ba u··~. "h old ar:nn u beıd'um~mı h~~kavıDı 'J 
baa batnn safhaları tebarüz lerdir · Viliyete bu buıuıta Diger günler: 19 ve 21 na zı ıca e ıgı a e a~ı bey a ıseyı ta .s ı etm• 
ettirilecektir. reımt bir it'ar yoktur. yerlerde müdafaaname tahkı · 
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}'ara~a bir çocuğunuz dün

ya!a gelıuiştır. Bu hadisenin 
psıkolojik tesirlerini tetkik 

etmek ba. lı başına bir alem 
11ayıJabilir, ~evi~en aua, ba
baIJın arasıı k 

• Kardeıim Faik Şem~etıin Beye • 
bir halk kütlesini osir gibi 
kullandığım gt>rmekle mu
azzep oluyordu. 

18 arışan ~ocuk 
k~duıın kalhiıHlon erkek kal· 
bıne gideıı roluıı • ağzına 

müsoll:'llı bir e~kıva gibi di
kilir ve parnlasın.ı verir: 

- Yasak, buradan geçi
leme1. 

1•te 0 zanan bu çocuk er
kek ve kadın nıazarıuda en 
bü .. k b0 

. yu ır ideal sayıhr ... Bü 
tün B8vgiler ve emeller o
nu~ üzerinde toplanır ... Ai. 
lenın en · b .. emın ekçısı olan 
ev kadını hayata intıbak 
et~e~ini bilirse., çocoguııu
za ıyı hir ana olur 

.. Yavaş yavaş maddileşir ve 
ıoner... }Jrkeğin ııazarında 
çocuk en büyiik ideal, ka
dın bütün şef katini iizerinde 
to?lıyan bir varlık olur. 
Bılmenı hata mı eoiyorom 
Betül hanım... ' 

. - Sizi dinliyenlerin ve 
fık' 1 •. ır erınııe kısmen iştirak 
ede~ek olanların hayatta saa
detı v? evliliği kabul ode
ceklerıne i 
k" . Dl\Dmak çok mü~-
.~ı ... Sız bir hamlede bü

tun hayat ,,. il 
rak .. "o arını kapaya-
,_ . oyle dar ve baıit bir 
..a.orıdora k çı arıyorsunuz ki .. 

- . Bu husuataki müşahe
::~:~ıme. inanmamak ıçın 

. .1 bır ıebep bolab'l' 
mıııniz' ı ır 

- Öyle amma · · , ıızın ıa-

adet tellkkinizde bile bir 
baş'kalık: "•r. Ben bu 
<'Ok h )' ÇO• 

aımJe bir gül"k 
hattl bir ıaatıik b' n u , 

.
1 

. ır neş'e 
veeı eıaoi ıaadı;te g· d 
olarak kabul ede . ı enI yol 

rım· ıtı-
rap vermiyen her saat b' 
ıaadet veıileaidir. ır 

- Siz felıefe yapıyorsu-nuz ... 

- Vallahi de deıtil O 
mil be F • ' e-y... elaefeye ne ha-
cet s· · · ıze en canlı · 1 
ola ak G mısa 

r oıpoyçe Meliça'nın 
hayatını göıterebilirim. 

- Onu tanırım b 
Hem d en··· 

b
·u . es n.ıektep hayatını 
ı rım. orm ıt a&a unutmuş-

tum. Meliça lzmirde ne 
arıyor, hakikaten Demir 
bey onun zevci mi'J 

;: . Evet, yedi senedenberi 
:.:ı.:ler. Bozyakada, şu ileri 
~ oturuyorlar. 

- Çok t L_.L" M 
Uwu, eliça saraya 

•enauptu, til . . 
•etli idi O etuıiıı nüfuzu kuv-
. ... ou blraa dGtmdf, 

çıle çıkannıı gibi gGrdcım 
- lhtil&l müthlttir, Cemil 

bey ... MeUça da ihtillli k 
L- d n ur-
utallı ır. Halk .. 
İhtlllller dai ın ıçbınden doğan 
b ma üyflk işini 
'-&fU'ırlar. Bu arada bütün b' 
ailtle için b. k ır 
•enn k lh 11 ıç ta kurban 

e ' ıme haline ıelir ... 
lad~!ıyabda 917 ihtilAli bH· 
k i"' alk ihtilali earay a-:· arına dayandığı zaman 
k ı ::ra!ının in<ıe ve ha88aa 
ızı •elıça &t . 

rülfö tışın bir Da-
nun talebeıiydi. O ıa.

raya menıup olduıt 
••rarın 135 e u hal~e, 

' lllilyonluk ıenı, 

Sarayın inhidanıe uğraması 

( Kert n ky ) taraftarlarının 

Rus mukadderatına hikim ol· 
nıası, memleketin içinden baş· 

hyan bir yıkıntıya yol açıyor

du. O zaman .kızılların tethi
şinden kurtulmak istiyeo bin
lerce ve on binlerce aaray ta· 

raftarları, beyaz Ruslar mem
leketi terkederek Paris, Viyana 
ve İstanbul yollarına düıtüler .. 
Paris üzerine üçüncCl mevki 
bir bilet temin etD\.ek için 
hiltün bir bayatın, bir 'faziletin 
ayaklarda sürilndiiğii, h:zeti 
nefislerin, asaletlerin, gurur la· 
ran sabun köpükleri gibi avuı;· 

lardao kayıp havalandığı görü· 
lüyordu. 

O zaman, Rus topral\ l<
rını terketmek mecburiye
tinde kalanlar arasında 

Meliça da vardı. O Meliça 
ki Uç beş bin kieilik saray 
miitegallibesinin 135 milyon· 
lok geniş bir halk ktitleaini 
esir gibi knllanmuile elem 
duyuyor, içMiden içeriden 
İi!\~·an ediyor, halk gibi dü
'ünen fikirlerini açığa vor
dııgn için Maraydan kovulu· 
yonla. 

llıtilal möthi.tir Oemil 
bey ... Rn iyi Rus .kızı ihti
Hil ateşi iioündtt eriyen mil 
yonların arasına hiç degiltle 
manen karı~tırıl~ı. 135 
milyonun kurtnlmuı için bir 
kaç bin Meli\& pı k ehemmi
yetsiz olarak Ru~ ihtilalinin 
masum kurbanları oldu. 

Meliça, ilıtilil günlerinde 
Rus topraklarında daha faz
la kalamaıdı. Çünkü babaıı 
kızıl kılıçlar altında ve göz
leri öntinde can vermi,ti. 
Annesi geni• bir halk yığı
nı tarafından parça parça 
edilmişti. Meliça bu mütbi~ 
hldiıeler önünde güzlerini 
kırparak bir damla bile yaş 
dökmedi. Çünkü o ileri dü
'ünüşiyle halk yığınlarının 

isteklerine boyun eğmenin 

lüzumuna inanıyordu. Hsl-
ka inmeyen, halkın yükıel· 
mesini, ilerlemesini istiyen 
millet şartlarının er geç if
las edeceğini biliyordu. 

Meliça, anasının ve baba
sının kanlı cesetlerini çiğ· 

niyerek o ihtillle karışamaz: 
- c Ben de sizdenim > .. 

Diyemezdi. Qünkii mağ
rurdu. Çünkü ruhunda kan 
aıtaletine inanan taraflar 
vardı. Meliça Rus toprak· 
!arından ayrılmak lüzumunu 
hiHetmişti. Soluğu doğru 

Odeaa'da aldı. Kendi.-ini 
Rua topraklarından çılrara 

cak bir vapur bekledi. 

Bu iyi Ruı kıztnın talii 
orada da yaver olmadı. Pek 
kııa bir zaman içinde Men· 
şeTik grubunu temıil eden 
Kereneeky taraftarları kat'i 
bir hezimete uğradı. Bolşe

Tikler Odela'yı itgal ederek 
vaziyete h&klm oldu. 

-Sonu Tar-

Her Gün Bu Sütunlarda 

150 Sene evelki hayat 

Filadelfiya harabeleri o zaman daha esuh Bu gün 

evvelki Ala~elıir alclfıde köy idi. 
ise en güzel kazAlarımızdan biri· 

Alaıehir'in 150 sene evvelki hali... 1150 sene 

bir ıekilde imiş. Şu resimden anlaşılıyor ki sidir. 
• ~.~~""'~-..J'V~...,..,,.V'J'V'J'VV"V"J'""'-'~"""""'-........ ~~"''"""""'""' .. ·~"--"-"'-""''~ 

Belediye intihabatı Alaşehir de 
·····-· .. 

Belediye Aza Namzetleri Her Maarif ve genç 
Tarafta ilin Ediliyor 

Salihli fırka nanı- oğlıı Salilı, Halil a~a zade 

zetleri: 
Tüccardan Asaf, Ba lcı 'liJ· 

lu Ali , Hacı Hatian ot A. 
Kemal, katip oglu A1 l{tJ:. .. 

tar, tiicoa.rdan Ali Velabi, 
Hacı Şevki ogla A.pti, •~· 
zacı Oenır le"'tia, Palamut 
tüccarı Jbaciallalıı, ecsacı 

Pethi, Htı"l Masa cğlu Ga· 
lip, 11aatçı Eiahn, baoı ls· 
mail ogl u H ütıoyi u, kereste 
ttit)carı Halil, kavaf Hacı 
Veli, lıaml\mcı H. lbuhim, 
fabrikatör Hamit, kırtaıiye
t'i HUıeyio, aimHr Haşim, 

tuhafiyeci Haalln, aimaar İh· 
san, bakkal İbrahim, fırıncı 
kani, Roıeuklu Kamil, Or· 
taköylii Mustafa, Gedik og
lu M.elımet, t.ıtüocii Meh
met Ali, kereste tüccarı 

Mehmet, Demircili Nazmi, 
kooperatif miidürii Ütiman 
Nuri, Hüieyin efendi oğla 
Remzi, Manastırlı Rıza, 

mutaf oglu Rı;,.a, Müftü og · 
lu Sait ağa, lızet aga oglu 
Sabri, oelep Tllhir, Hacı 
Hasan oglu Ulvi, Mııırh 
Ynsuf bey oğlu Zeki, Dikiş 
biçki yurdu müdiresi z~hra 
hanım ve beyler. 

Karapınar ~.,ırka 

N aıuzetleri 
Ramazan oglu Ahuıtıt, 

Yaslı oğlu Mnııtafa, Koca 
bıyıklı oglu hafız Hüseyin 
Mahmut, Giritli M.ustd11, 
bakkal Siileyman, bakkal 
Riza. berber Şakir, Ahmet 
efendi oglu Melımet Avni, 
Grebenflı Şerif, Yusuf Se· 
labattin, Kahya zade l bra· 
him, Topçuogla Rifat, Sedat 
Nuri, Hacı Yunus zade 
Ahmet, Fabrikacı M( lımet 
Nuri, Arabacı Ömer, Meh· 
wek Zeki, Ahmet çaTu• 

hafıa Hü11eyin, Grebeneli 
Meht.li bey ve efendiler. 

Yenipazar Fırka 
namzetleri 

'Belediye reisi Riı.a, Ali 
Remzi, Hacı Hiisoyirızade 

Hasa-.. , Hafız Ynauf, Ziya, 
Marangoz :l!'elımi, Terzi Meh
metağanın Ali' İmam Ha
fız Ha.san, Çilingir Ati, Çerci 
zade 8üleymao, Botlenzade 
Mustaf11., Miiminzade Meh• 
mt\t, Nasuh Ahmedin Ahmet, 
Hafız Ahmet, Berber Sü
leyman, Kuııduraoı İbra· 
him, Sabalıeddio, Şoför Naz· 
mi, Marangoz Şevket, Ağa
laıın Siileyınan, Bekir bey
zade Ewin. H ıılftsi, Hacı 

lmamoglu Durmu~, Şükrü, 
N asulıi, 'J'erzi A lizade Salih 
boy ve efendiler. 

Sök• ~.,ırka nanızetlel'i 
O. H. lı"'. rei11i · Huluıi, 

Belediye rei11i Ryüp, Necip 
zade Muııtafa, Ömer a&a 
~ade Hü11eyin, Kaaap lbra· 
bim, Nuh, mü.dür hmail, 
Hüaeyin bey zade • Oemal, 
Süleyman Zaman, Abidin zade 
Necati, H•••n efendi zade 
Veyiı, Münir uıta, Uncu Ya· 
ıw, Sarrat Şerif, Apturrah· 
man, Eaat, Qsman uıta, Un~u 
Abdullah, Avukat Cavit, 
Bak.kal Avni, Rahmi, Yeni· 
şehirli lbralıim, U nou Selim, 
Dctt.cr ~a.k.ir, Neşet zade 
Hi'ı. · 1· Vıp•k.t'" itcZGcı A.Tif, 
Hıf~ı, 'dmır, Saray-
L:öylü . dıeyiıı, Meh· 
met Ali efendi zade 
Ziya, Doyranlı Siileyman, 
Giritli Kemal, Aydırıh Ne
cip, Rıfkı, Arzıhalci İbra
him, Manifaturacı Kamil, 
Tuhafiyeci Kemal, Berber 
Tabir, Elbiıeci Hüse1in, 

lik hareketleri 
Alaşehir (Hus111i) - "I\fa· 

arif hareketleriniu kaaaba.· 
mısJa bir canlılık göıter

medigini, gazetemiz\\ geçen 
char kaıtabalar faaliyetleri 
karşısında tee11ürle kayde
derim. On bin lira sarf ile 
viicnde getirilen biricik mek· 
tebimizde içecek ıu olmadı 

ğını söylersem teessiirümün 
ne derece doğru oldogu mey
dana çıkar. Mektep avlusu
nun çocuklarımızın ııhbatı 

namına tenıi:ı1tenmeıi lazım· 

dır. 

Gençlik lıareketleri de biz
de maaleaef liÖnüktür. Jfa
aliyet ve caulılık istemek 
lıakkınıızclır. Maamafilı(Ye

şi! Kırmızılıların ) hu gün
lerde « Kurtar > adlı yeni 
bir piyes hazırlamakla meş 
gol olduklarını scvin~le ha · 
ber alıyoruz. <.hyret "e mu · 
vaffakıyet <lileriz. 
~~"'"'""~~'~""""""' 
Hacı Kazımzaıle Nuri, Ec-
zacı Halil bey ve efendiler. 

Denizli fırka nam
zetleri 

Kozalı zade Ali Ragıp, 

aofo zade Ati, Karabacak 
zade Ali, kii~iik ağa zade 
Ali, miicellit zade Ali Ga· 
lip, hacı sagır oğlu Ali, k(). 
mürcii oğlu Ali usta, Rliciil
lü zade ali \:avuş, Basmıcl 
zade hmail, kuru hacı lb
ralıim zade hmail, bacı Ali 
zade İzzet, abban zade h
mail, tıkır zade hmail, ya~· 
cı zade Hacı Haki, Örnek 
marangoz baneiü aahibi Hüs· 
nü, eczacı Hüsnü, Karamil 
zade Hayrattin, kanbur za· 
de Hacı Ali, kfüe zade Hü 
seyin, Samakollu Hüsnü, 
terzi şeyh oğlu Hakkı, avu 
kat Hacı Sabri, Kara Him· 
met 1Jade Hamdi, Yakop 

Uşak 
. --·-·-·--

HABERLERi 
U~ak: (Hususi) - Resmi 

ına~lar hitam bulduğııntlan, 
spor merakhlarının neşeli 

birer giin g.,çi rıneleri it_;i n 
knliiplerimiz h r Oaına 
eksersiz mahiyetinde busuıi 
maçlar ynpınaktadıı la.r· 

Bıı hafla ela yoni teşekkiil 
ederı Şeker lrnliiple Ergflne· 
kon ldnı:rn Yurdu birinci 
takımları karşııa,mış ve 
Ş~ker knHip 1-.f golle ga
lip gelnıi~tir. 

~ekrr knliip birincilik şn· 
hetııoin hu lıafıaki kır e~ -

JenceAi ve "o ley bol m ü&alJa· 
kaı<ı çok nf'~eJi olmuş vo 
Şeker kuliipçiiler ~ok gii1~l 
bir giin geçirmiştir. 
~"""'-~-....~~..._ ....... ,, ....... 

Bir Tavzih 
Yapıcılal' Cenıiyot,inden 

ald1ğ·ınıız ~u tavzihi 
a"nen nel"rcdiyoruz 

J ' • 
Kıyme t li gazeteniziu 30 

EyHil 934 tarihli nüshasının 
şikayetler bendinde intişar 
eden imzasız bir şikAyetten 
dolayl birlikten oevap iste
niliyor. 

Söyliyelim: 
Beş mü~tekil cemiyetten mü· 

teşekkil İzmir ve civara yapı· 
cılar birliği Mevcut ( :lOOO ) 
azasından hergün müteaddit 
dilek. yardım ve şikayet mek
tupları alır. Dosyalarımızda 
mahfuz bu mektuplar içinde 
parma&ı kesilerek muavenet 
talebeden ve düşme neticesi 
kolu kırılıp birligin yardımını 
istiyen bir ı:rıektup yoktur. 

Birlikten yardım istiyen 
müteaddit meslekdaşlarımıza 
nizamnamemizin miiMaadesi 
dahilinde azami yardım ya· 
pılmıştır ''e yapılmaktadır. 
~ikf\yet mektubunda aza ar · 
kadaşlardaıı lıer ay alınan 
onar kuruşla iş esnaaında 
yaralananlara yardım edi-
lemez ıni' suali ~ayanı dik
kattir. On kuruşluk te-
alıhüdatını muntazaman ifa 
edemiyen nice mealek
daşlarımunn de~il şalıı•ları· 
na banlar içinde mdükten 
sonra ela geride bıraktıkları 
kimsesizler için birliğimiz 

koşmagı ve yardımı bir te· 
ref addetmiştir. Çüuki vazi-
femizdir, dileyen bütün hun
ları birlik muamelf\tında en 
ince teferröatile gelir görür. 

Bu vesile ile öğrenmiı olu· 
yoruz ki meılekdaşlarımızın 
birliğe kaJ'fı gôstermit olduk· 
ları yüksek teveccuhu ve bu 
birliği çok gôrenltrde varmıt· 

Saygılar beyefendi. 
~·"'-"""'-'......._ .... ......,,,...,~~ 

zade Hüsevin Avni, Sadık 
efendi zade Kemal, Çepni 
zade K&zım, Ali klhya zade 
Nuri efendi, küçiik ağa Ba· 
de Naili, Nauman ajanı 
Nuri, Karcılı ıade Ömer, 
Hoca zade Rü~tü, sarı Ah· 
met zade Mümtaz, seyiı za• 
dP Mu~tafa, ıürücü zade 
Mehmet, sarı Ahmet zade 
Mu~tafa, kara Himmet zade 
F~vzi; siicüllü zade Salih 
bakkal Halil tıade Salih, 
bızır Salih, Kara hacı zade 
Salih, Sefer oğlu Salih, kö · 
ae Hüseyin ogln Sıtkı, ka· 
ranhk oglu Tevfik, Gerzilell 
Ali ef'endi zade Cel&l bet 
:vtS efendiler, 
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iktisat postası 
Taze Uzum ·-· .... 

ihracı işine ehemmiyet ver
mek hayati bir zarurettir 
Vakıa, bueene mevsim 1 

geçti ve geçen seneler gibi 
harice yaş üzüm gönde
remedik. Halbuki bu se
ne, bilhassa çekirdek· 
&izlerimizi harici hay
retler içinde bırakacak 

bir mükemmeliyet gös-
termekte idi! 

.Hu seneyi geçirmiş~ 

olmakla beraber, işin 

ehemmiyeti geçmiş de
ğildir. Ve şimdiden ge
lecek sene için çalı~mak 
zarureti bakidir. 

Taze üzüm ticareti, 
merkezi A vropanın en 
mühim ve karh bir işi

dir. Berlin'deki Türk 
ticaret odası 18 numa
ralı bülteninde: 

cMemleketimizden ta
ze üzüm ihraç efmek 
iatiyen ve niyetinde olan 
tacirlerimizin derhal odamı· 
za müracaat etmelerini ehem
miyetle rica ve tavsiye ede
riz> demektedir. 

Berlin'deki Türk ticaret 
odamız bu rica ve tavsiye• 
&inde haklıdır. Çünkü, taze 
üzüm ihracı imkanı, kuru 
üzüm piyasaıını tanzim de· 
mektir. 

Merkezi A vrupaya İtalya, 
MacaristaD, Yugoslavya, 
Bulgaristan ve Yubanistan 
taze üzüm sevk ve bu ilıra· 
cat her sene bir derece da· 
ha inkişaf etmektedir. 

Bulgariıtan ya~ uzum 
ihracına fevkalAde ehemmi
yet vermektedir. Bunun 
için de bu seneki ihracat 
-malların en iyi cinsten ol
maaını temin maksadile· 
Bulgar bük-O.metinin kontrolu 
altında yapılmıştır. 

Bulgariatan 1926 da 155 
bin kilr> taze iizüm çıkaran 

Bulgaristan1929da 1,112,000 
1931 de 3,111,000, 1932 de 
&,553,000, 1933 de de 12 

milyon 72 bin kilo 
üzüm ihraç etmiştir. 

Ta:ıe ii:ıüm! 

taze 

İhracat miktarının şayKnı 
hayret şekilde artmasına. 

tacirlerimizin bilhassa na
zarı dikkatlerini celbederim. 

Yunanistan taze üzüm 
ihrReatına ancak 3-4 sene 
evvel, Bu1garistan'dan aldığı 
ilham üzerine başlamış bu
lunmaktadır. Bu seneki ilı· 

racatı 3,129,560 kilodur. Az 
müddette elde edilen bu 
netice de çok mühimdir. 

Bu miktarın 443, IOO kilo· 
RU vapurla JJondra ve ıııair 

memleketlere, 1,336,540 ki
losu Almanyaya. olmak üze· 

re 2,686,460 kilo ki soğuk 
hava mahzenli vagonlarla 

merkezi ATrupaya sevkedil · 
miştir. 

lzmirde vakıa yaş üziim 
ihracatına bir iki defa te-

şebbüs edilmiş fakat iyi ne
ticelur alınmamıştır. Bunun 

sebebi, bu işin bir ihtisas 
işi olduğunu anlamak isti

yen ellerle yapılmaıına 

kalkışılmasıdır. 
...,..,...~."'-"V'-"''-"'-"'""""~"""-"'J'o<.."-"'-"""'U"V'-""~~~.,...,... 

Yunanlllar 
Bir Şeker Fabrikası Yap· 

maiı l)üşünüyorlar 
Yunanietana seaede 50·60 Tetkikat, ilk eaf balarından 

bin ton şeker ithal edilmek- itibaren müsait neticeler göe-
tedir. Buna mukabil de her termektedir. 

Y alnaz, hariçteki şeker fi at-sene 3()().400 milyon Drahmi 
para ihraç olunmaktadır. 

Yunanlılar, memleketlerinde larına rekabetin pek güç ola-
. Türkiyeyi nilmuoe ittihaz cağı görülmek tedir. Bunun 

ederek · bir ıeker fabrikuı 

vtlcude getirmek için tetkika· 
ta başlamıılardır. 

Yunanistanda 
Buğday stoku ne kadar? 

Yunanistanta keoperıtifler 

elindeki· buğday stoku 15 Ey

ltllde 105,517, 756 okkayı bul

muıtur. Geçen senenin ayni 

samanında buğday etoku 

67,173,720 okka idJ. 

için de şekere mahaus olmak 

üzre şiddetli bir himaye eiete· 
mine ihtiyaç hissedilmektedir. 

Fransa 
Ticareti hariciyesi 

' Fransanın 1934 senesinin 
ilk sekiz ayında ithalatı 16 
milyar, ihracatı da 11 mil· 
yar 544 milyon franktan 
ibarettir. Bu miktar 1933 
eeneıine nazaran ithalatta 
3 miJyar 4~ milyon frank 
ihracatta da 287 milyon 
frank dalıa azdır. 

Almanya'da TUrk hahcılığı 
Türk Tütünleri Buhrandan Ne 

Müteessir 
Derece 

Oldu? Tiirkofiı Berlin Şubesinin 
bildirdiğine göre Dresden 
piyasasında türk tütünleri 
stokları şu vaziyette bulun
maktadır: 

Kilo 
İzmir tütünleri 2,000,000 
Samsun > 60,000 
Taşova > 50,000 
İzmir tütünlerinin birçoğu 

eski mahsulden diğer bir 
kısmı ise 1932 rekoltesinden 
bulunmaktadır. Son zaman· 
]arda bu tütünlerden kilosu 
0,65 0,75 florin üzerinden 
320,000 kilo mahsnl ve o,30 
1 ,20 florin üzerinden 50 bin 
kilo GaTurköy mahsul 1·111 
nevilerinden satılmıştır. 

Samsun tütünlerinin mii· 
him bir kısmı 1930-31 sene-
leri rekoltesinden b11l un mak
tadır. Son günlerde 1,40 
f!orin üzerinden takriben 
10,000 kilo Oanik, 2,50 florin 
üzerinden 15,000 kilo maden 
satılmıştır. 

Taşo-va tiitünlerinin kısmı 
azamı başıbağh nevilerin
dendir. Haber verildiğine 

güre Tokat , Zile ve Niksar 
havalisi mahsnlJarinden olan 
bu tütünlere halen az alaka 

florin arasında takriben 
12,000 kilo satılmıştır. Buna 
mukabil halis }Jrbaa tütün
leri daha tutunup kilosu 
1,40 florinden mu~mele gör
müştiir. 

Dreıden'de Marmara hav
zaın tütünleride fazla alaka 
vardır. Trabzon tütünlerine 
ise bu alaka nisbeten daha 
azdır. 

Umumi bir g<irünüşe na
zaren ! Dresden'de bulunan 
bu mallarımızın vaziyeti 
pek de müsait değildir. Bu
nun en mühim sebebi bu 
tütiinlerin eski sene ma.hım 
Jii olması ve fabrikalarca 
ender surette aranmasıdır. 

Eı::ıki tütiinlerimiv.e böylece 
az heves mAvcut iken yeni 
mahsul türk tütünlerine ve 
bilhassa İzmir mallarına 

talep hayli fazladır. Mühim 
bir müessese bundan böyle 
memleketimizden her halde 
eyi kalitede mal gönderil
mesini tavsiye etmektedir. 
Zira aşağı ve kıymeti düşük 
kıymetli tütünler satılmayıp 
beklemeğe mahkfım addedi
liyor. Bn esas Samsun mın
takaeı tiitünleri için de 

İktısa.di buhrandan diye
biliriz ki en ziyade müte 
essir olan halıcılığımızdır. 

Oihan halıcılığının da 
ayni derecede mü teessir ol -

Uşak'ta Halı 

masına rağmttn, Türk halı
cılığı namına tedbirler itti
hazı mecburiyeti büyüktür. 

kilo halı ihraç. edilmiş 1 

ancak 1, 137,000 lira p• 
girmiştir. 

Şiiphe yoktur ki cihan i 
tısadi buhranı, ithalat me~ 

Dokuyucular 
leketlerinde halının Jiil 
maddeler arasına sokulnı' 
bu vaziyeti doğurmuştur. 

Halıcılık, tarihi miisbl 
olduğu veçlıile Türklere b 
bir ean'attır. lialılarımıJIO 
ancak yarım asırdan bf 
Avrupa boyaları kullaPI 
maktadır. EvT"elce yerli i 

g()sterilmektedir. Eski sene· hükmünii muhafaza eyle-

U momi harbe takaddüm 
eden ıene içinde hah ihra
catımız bir buçuk milyon 
kiloyu geçmekte icli. Bunun 
ıremlekete getirdiği para 
da, bugünkü k~ğıt para Le
sabile 4 .5 milyon lira tu
tardı. 

nehati boyalar kullanılır 1 

bu boyall\r i~~in solmak iıJ 
kanı bulunmazdı. lere ait partilerden 0,40-0,80 mektedir. T. O. Son sen<'lerde en ziyade 

hah ihraç ettiğimiz sene 
1,552,331 kilo idi. Hona 
mukabil de memlekete altı 

milyon 363,733 lira girmiş
tir. 

Kanaatımızca, bazı rf 
kiplerfl karşı durmak i9 
halılarımıza varım asır e 

, ln2iltere ~'Cib;;d~ 
lıarici t.icareti ne halde' 

JJondra gazetelerinin ver· 

diği ma!Umata göre, İngiliz 

lirasının son tenzillerine 
rağmen 1ngilterenin ihra

catı Ağustos ayında haki

ki mikyaıta olmakla beraber, 

yine- azalmıştır. Buna mu· 

kabil, ayni ayda ithalat 

2,000,000 İngiliz liralık 

fazla ile 60,070,000 sterline 

baliğ olmuştur. İhracat ise, 

çıkan Temmuz ayına nis· 

betle 1,139,000 sterlin nok

san olmak üzere 39,090,000 

aterline ancak baliğ ola· 

bilmiştir. 

•• •• uzum 
Haberleri .. 

Korent üzümleri: 1 Eylül 
933 ten :l I ağustos 934 ta
rihine kadar Yunanistandan 
ihraç edilen Korent üzümü 

130,570, 710 libredir. Bu 
miktar geçen senenin ayni 
müddetindeki ihracattan 14 
milyon 887,000 libre daha 
azdır. 

Qekirdoksiz: Yunanistan
dan mev11im başlangıcı olan 
25 temmuzdan eylüle kadar 
2,729,560 kilo kuru üzüm 
ihraç edilmiştir. 

Loadra piyasasında 
İzmir çekirdeksizleri -

Londra piyasasında İzmir 
• 9ekirdeksizleri üzerine mua· 

mele iyi fiatlarla devam et
mektedir. 

A vosturalya çekirdeksiz
leri- 1933 mahsullerine 31, 

Sün'i ipek istihsaJatı 
artıvor .. 

Sun'i ipek istibsalatı son 
on beş senede mutemadiyen 

artmiştır. 

1933 de 659,500 000 libreye 

baliğ olan sun'i ipek istih· , 
s~latı 1918 de 25,700,000, 

1923 de.JOl,500,000, 1931de 

499,300,000, 1932 senesinde 

de 530,2000,000 libre idi. . -. 
Bükreş'te 

Bir ~anayi sergisi 
açılıyor 

Fakat bu miktar 1929 
dan itibaren düşmeğe baş

lamış ve 1932 (le 403.000 

velki huemıiy
0

eti vermek J 
znndır. Bu da, genç kİ
yagerlerimize diişen bir 1 

zifedir. Bununla beraber, b 
lılarımıza yeni, yeni mabr' 
bulmak liiznmu da aşikara' 

KUçOk ilinlar 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nıd 

Satılık Ankara'da İ~i 01anl9 
DOLAPLIKUYU CADDE· Anka.rı.'ya gitmeğe rnz01 

SiNDE - 103 ve 105 numa· yok, A.nkara'da Karaogl' 
ralı iki dükkinla üstündeki ~ caddesi Hocapaşa Ç\kmaz,)ı# 
odalı ev ucuz fiatle ıatıhkbr. 7 numara Muhittin bey 
Talip olanlar Çukur banda resine müracaKt kafidl 
Tabir bey kitibi Sabri efen· Fazla tafsilat 6 kuruşld 

Bükreş'te, Karol parkta diye mOracaati. posta pulu ile mektnl
1 

~R-tenmelidir. T. 14 ?: 
15 Eylülde açılan büyük Haıtane arkasında Damla· ~= ~ 
sanayi sergiıi 10 Teşrini cık caddesi No. ( ı ) Mücellit Hil.seyiJl 
evvele kadar devam ede- Tlitilu ve müskirat mevcut Ralııni 
cektir. bulunan dükkin devren 1atı- Her türlü kitap, defter~ 

Bu sergide yalnız Ro· lıktır. mecmua ciltlerini gayet •
11 

T 1• ı · · · d k. b'b' lam ve son derecede oc-
manya masnuatı değil, ec· a ıp erın ıcın e ı sa ı ın• yapmakh meşhurdu. Met 
nebi masnuat ta teşhir edil· mOracaatlan ciltler 50 , bez kaplılar ~ 
mektedir. ~apıcı oğlu yokuşunda 14 kuruştur. Yeni Kavafl

1 Sergide gıd&, kimya, ma adet muhtelif arsa satılıktır. çarşısı N o. 52 D .10 !, 
den ve elektrik, dokuma, Taliplerin Hafız Ali mat· , ... ._.._._. __ 81 ___ _, 

marangozluk, tezyinat, in· baaaında mürettip Hayrettin iş aranıyor 
şaat levazımı, camcılık, Nnri beye müracaatleri. Muhasip 
kağıt ve matbaacılık vesaire D. 5 T. 15 Usulünde tüccar defteri' 

-~~~:"""'· Halkapınar'da hah kom- tutmağa. muktedir ve .~; 
yeni rekolteye 40 tan az 
muamele oldu. 

Korent üzümleri- Piyasa 
sakindir. Yunan üzümleri
nin ıslahı hakkındaki yeni 
tedbirlerin istikbali kuvvet
lendireceği tahmin ediJmek
tt>di r. 

A vuatoralya Korentleri
Tip Korent A vuRturalya 
üzümleri müsait fiatJa sa
tılmaktadır. 

panyası karşısında 100,000 nıuRlu bir genç milli ıoil 
seselerimizden iş arıyor. 

metrenıurabbaı arazi acele 

satılıktır. .Taliplerin Hafız 
Arzu edenlerin ma.tbaf'd 

zıı telefonla miiracaatlar•·
1 AH matbaA.sında. miir('ttip D. 5 V 

Hayrettin Nuri beyA miira.- Daktilo 
caatıarı. T. 16 D. 5 

Dbrs istiyorlar 
İki kişiye günde bir saat 

Framnzça ders verecek mu· 
alJim istiyoruz. Müracaat: 
Telefon 3133 T.13 D.5 

Daktilo ve biraz da rfJ' 
hasebe işlerin~ vakıf ı; 
hanım i>1 aramaktadır. y . , 

İzmir Postası gazetesi 
D . Y rumuzile müracaat. 

J>.11 D.15 

Q 
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il Mali ve Ticari Haberler il 

l.._.B .. u eünnkü satııtarın hulisası 10 uncu sahifemizdedir 
1 Te~rinievYel 934 Pazartesi giin\1. yapılan i.izü.m, incir ve zahire satJ.şlarının alıcı ve satıcıları 

O Z ÜM incir 

1 Nevvorkta 
pamuk 

.Kambiyo 

Çuval 
Fi. Satıcı Alıcı 1134. Muhtelif 5-12 Balcızade Ş. Hemzi 

18 Muhtelif 17,50 AutalyalıSabriA.l\1aJaıno 613 Elleıno 6,50 N. AJi Naomi « 

9 « 13,50-15 ~1irali « 1028 Muhtelif 5-1 l Balcızade ,Jiro 
30 « 12,05-13 .Ata zade K. Kazım 85 « 6,50-10,50 Zeki Şükrü Ji'es<iizade 
25 « ı 2,H2,5 ç. Taı·anto « 25 Elleıne 7 ,25 A. H. Barki Alazraki 
30 « l O,ö0-10, 7 5 Galanıidi Siileymano. 81 Muhtelif 8J>O- 14 Keskinoğlu l\L Firına 
23 « 1 O Uençber Sükrii . cc 1 t 7 « 5, 2;)-!l B. Solıaıni « 

8 « 1 ı Horasauı' oğlu « 32 Elleme 7 ,50 Bifftlzade Ali ,J.Rohen 
35 « 9,50-11 PortakaJzade « 19 « 7 ,37 ,5 .Zeki Şiikrii Alazraki 

5 « 10 7 5 « « 45 « 9 Kaptanzade Ş. Ueınzi 
24 K ' .pa~a 13,50-15 ~fuhtarzade M~Kibar !l Silzıne 9 Bilalzade .Ali ]~. Roditi 
7 4 Muhtelif l 3,50-li,50 U.Kolıen « 40 Elleıne G,fiO « .A. Muhtar 
34 

« 11-12,50 ~1eneınenJiHıfzı K.Kazıın 20 « G « « 
3 

« 13-14,50 Esat Ueınzi ~fikalef 4:6 « 7, 7 ,) ·8,25 Kaptanzade Ş.Reınzi 
3o « 12, 50-13 ]{o hen lıi ra. .A.l\Ia laıno 20 l\J nhtelif 5-8, 25 İsak B~ırki A lazraki 
14 

« 14,75 Ata zade J). Arditi 31 « 5-6,25 ,, H. Şesbe~ 
13 

« 11 ~L Nuri ~'esçizade 370 '' 5,25-7,25 Kaptanzade 11Jdiso~ 
50 « 14,12,ö Mazhar tfiro 
41 (( 14, 12,5 (( (( 
9o « 15, flı:'O << << 103 13 7.., K t i u cc . t , o \.ap anzac o M.Kibar 

7 
K. Pasa l 7-rJO Antalyalı Sabri ş. Riza 26 K.paşa 15,25 N. Fazil 

6 
« 18-19 ŞaJoın ~'ranko « 24: ~IuhteJif 13,50-14,75 Kaptanzade 

30 
Muhtelif 13, 7 5 M. Arditi K. Kazını 4 « 14, 7 5 .Abdullah Nuci 

(( 

(( 

4:
4 

« 14,50 « « 23 .A.Ia~elıir 14, 7 5 İstiklal !6 
« 15 « « 12 Muhtelif 13,50-15 Ni~lizade 2 
<< 14 Kuşakç-ı zade « 11 « 14:,50 l\!i~·ali 

I:i « 13,75 Ç. 1'araııto « 15 Ka~aba 15,05 Atazade 
14 
30 « 13,25-13,50 Kolıen bi. Cevahirci z. 21 ~ alilıli 13,50 Hafız.Ali zade 

7 « l4:-15,50 ş. Beııcuya Y. Beııcnya 40 Muhtelif 13,50-13, 75 H. l\:ohcıı 
« l 3,25 Portakal z. Horasan oğ. 

10 5 « 13,50 Miifti.iza<le 12 -< 13 H. Hii nü ,J. Kohen 

6 « 13 ]j"ebinı Sabit « 7 6 « 13, 75·14 Ç. '!'aran to 

45 « l 2,50-14, 7 5 L. Recyo Akhisar B. 28 « 14 R. Kolıen 
,. « 14 Jakin~·on Alyoti 9 15 37 5 M ""~ · 
'!1:9 (( 13,50-14 ;; (( (( ' ' . li lll'l 

50 Manisa ıa,50 « « 42 « 15,t)O Kn~akçızade 
37 Mulıt ı· 3,. << ı ~,'~5 
40

... e ıf 13,50 « « ~ v -

34 
« 13,50 « « 35 Akhisar 15,50 

(( 

,lakinvon ., 

Tokatlızade 

(( 

(( 

Şaınlızade 

.A. Malamo 
(( 

J)iyanıan. 

(( 

(( 

M.Fi rma 

Koroneos 

Ahali B. 
(( 

(( 

(( 

(( 

1 - 10 - 934 Telgraf İngiliz lirası 614- 617 
lkinci Kanun teslimi mallar 

F. Frangı 8, 11 - 8, 12 
l 2 sens :J5 pens tir. 

Mark 50 - 51 

Liverpolda 
Pamuk 

Florin 85,08 - 85,15 
Dolar 12,4- 125 

Liret 10,31 - 10,33 
1 - 10 - 934 Tel,graf 

İsviçre frangı 41,00- 11,05 
Belçika frangı 5136- 5,37 
Kuron çekos. 5,05 - 5, 15 

ikinci Kanun teslimi malJarın 
beher libresi 6 ı>ena 63 san

timdir. 

29 
50 
50 

322 

43 

26 

7 

17 
5 

59 
25 

11 

!)0 

Uşak 
)) 

)) 

Buğday 
Yağcı zade 

)) 

)) 

Talııin Piyale 
)) 

)) 

)) 

4,35 
~t,30 

4.30 
4,35 G iilınez zade 

5 

Aroa 
3,37,5 .Ziraat Bankası Köy l ii fabrikası 

Nohut 
~L Hilmi Topçu oğlu 

Kendir tohumu 
4,50 

3,37,5 

5,12,5 
4:, 7 5 
4:, 7 5 
4:,75 

10 

]{ara oğla.n A~tova 

Akdarı 
Portokal zade Köyl ii faıbrikası 

Kum darı 
.A.rtor Lafon 
Keskin oğlu 
S. J{olıeuka 
Kolıen biraderler 

Fasulye 
PortokaJ zade 

Paji 
)) 

)) 

)} 

Feyzullah 

Kabuklu c viz 
~ ınlak zade M. tl . Taranto 

30 
cc 13,25 Kohen bira. « 11 K.pa~a li1,50 

50 (( 13,25 (( (( 49 (( 14,75 
70 

Nazını ve Fadıl Ak Osınan 
25 

Kadıoı'S·lu 

11,37 ,5 
12,50 
12,50 

)) 

)) 

)) 

)} 42 (( 13,25 « 
« 14,70... J K h 

29 • . o en 
(( 

Ahali B. 
(( 15,75 23 Gala midi « 

28 K «. 15,75-16 Nazıın ve Fadıl cc 

14 · Paşa 17,50 Felıinı Sabit D . .Arditi 

7 M « 14,50-16 Leblebici ban. « 
11 ulıtelif 16 l~ınirler Z. « 

, 9 7 « 14,25-14,50 Seferih. İbrahim « 
o (( 14 

8 « A8ım 

« 14:,50 1\1. Nuri 17 
K. Paşa 13,50-14,25 B. Subaıni 

5 
Muhtelif 17 Galanıidi 

(( 

(( 

(( 

(( 

~ (( 13 
22 K b K n~a kçı z. Trifonidis 

45 ~--asla a 12,87,5 Konfortis « 
J.1.1.U ıte}if 12 75 

7 ' -13,62,5 ~Iuharrem H. « 
9

3 
« l3,25 Müftü z. « 

31 « 13.50 Kuşakçı z. AJyotıi 
38 (( 13,50 « «< 

öO 
33 

(( 13,50 (( (( 
(( 16 
(( 16 

:: K. Pa~a 14, 25-14, 7 5 N: zım ve Fadıl :: 
(\ 14 25 

83 Muhtelif 14,50 « 
99 ' Ş. Bencuya 

« 15,37 ,ü Ata zade 
« l 4:.05 Barki 

.A.yvazoğln Ak Osman 

(( 

K. Ka,zım 

15 (( 

(( 

c 14,50 Ç. Taranta (( 

10 Muhtelif 18,25 Ayvazoğln 

5 « 13,50 Kaptaııoğ·Iu 

o 

Ustaoğln Mısırdarı 
13 « 13-13,50 Sebze :koope. (( 18 3,31 Portokal zade SiHeyman Sırrı 

24. Salihli J 3,50 Hafız .Ali z. 

18 Kasaba 14. Abolafya 

Krispin Palamut 
Kcntai 

1000 ~lulıtelif 11, 75-21 ,50 l\:adıoğhı 
49 1(. Pasa 13, 7 5 Nazını ve fadıl « 

62 Nazilli kaba 2H2 .Aydınlı 1zzet Jüo 

' 40 (( 13,75 (( (( 

M. Niyazi 
Zeytinyağı 

19 « 12,25 lzınirli Şefik « 10,000 kilo sabunluk 26, 13 Trifonidis 

Deri 
39 Muhtelif 1G,2ı3-18,50 Vcsçi z. Süle~rif!ano· 

13 K. Par.;a 18,50-18,75SalonıFranko « 
' ' 21 Muhtelif 10 ş. Beııcoya (( 

155 (( 14-1!) (( Solari 
96 « 14 Menemenli Hıfzı « 

5400 oğlak birinei 40 
600 » nukroli 26,66 
400 » ıskarta 20 

J). M. ,J. S. Namına 

)) )) 

)) )) 

24 « 15-15,37 ,5 Tütüncüler B. « 

50 
624 cc 13,25-14,37 ,5 Şerbetçi z. « 

11 « 14, 7 ,5 Kohen bira. « 

Pam11k ç~kirde2i 
Ton 2,H2,5 Karaoğ·lan z. Topçuoğhı 

5 cc 14,50 ~Iüstah. Hiiseyn jA. Muhtar 
2 « 12 Esat:Nezir Klark 25 Prese 

31 « 13,50-14 Sebze koope. Şerif Riza 20 » 
50 Muhtelif 13,~5 J( olıen bira. .AJyoti 25 » 
50 " 13, 7 5 " " " 45 )) 
50 " 13, 7 5 " " " 20 » 
49 " 13,50 Ku~akçı z. " 24 » 

100 " 13,50 '~ " ll Kaba 

37 
37 
37 
37 
:37 
37 
37 

Pamuk 
Ben ~fayor 
)' ah ya Keriın 
K. Kaziın 
K araoğ·lan z. 

)) 

IC. Kazim 
Palaınbo 

Sark sanayi ' . 
)) 

J.>aıunk mensucat 
)) 

Şark sanayi 
Paınuk mensucat 

Şaı· k sanayi 
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tzmirin en ·yi bo . t:~e::~ i Akşehir bankası ; 
1 Sermayesi: 1,000,000 Tiirk I1irası 

42 senelik tecrübe ve cmeliyat ile nihayet Avrupa· 1 • e:: 
nın en büyük boyalı ::derinde sekiz sene tahsil gürüp 1 JZM R ŞUBESi Is 
şabadetoameler almış olan boyabanemiz mutabassısı lkiaci kordonda Borsa Civarında Kendi Binasında 
muhtcr<' m müşterileri için teminattır. T 1 fO 2363 = 

BiHhnuıntesi~atınıiz asr1 ve ınihanikitlir. e e n: ~ 
~ Her türlü Banka M.uame11tı ve Eıntea = 

Temizlenmiş boyanmış ve .. ütülenmiş elbiseler, derin ::il 

bir ihtisasla ve son sistem makineler ile fenni ştkilde ~ Kom iisyoucul nğn.. : 
yapılmaktadır. ::Müsait şeraitle mevduat kabu1 edilir 

Muhterem müşterilerimizi istıfade ettirmek maksadı· = Hububat, ÜzGm, İncir, Pamuk, Yapak, Zeytinyağı ::. 
mız yaz için ayrıca tenzilat yapacağımızı da bildiririz. - Afyon ve sair emtia komüsyonculuğu yapılır. Malların ~ 

1 
ADiıt~S Sarda boyalıa1ıe i Saınaıı iskelesi = vürudunda ıabiplerine en müsait şeraitle avans ~ 

r::':J~:e:l<:~fı:o:n::ş:i:r:k:e:t:i:]:\a:1:';~J~s1;11:d~a:::.N:o:.::2:1::J:>·::D:8:8:::_§S•v•e•ri•li•r------.. - ......... :ıs5 .. •P•.•5•8•6 .. ::= 

s 
o 
u 
K 

o 
l) 

A 
I1 
A 
H, 

D 

I Z M 1 R 

Ankara Palas 
S"llA B 1 K 

ASKERı OTELi 

lz:nıire Gideceklere 

A Size en temiz en kibar en lüks ve her 
türlü Konforu havi 

S BU OTELi 

s 
u 
c 
E 
R 

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

mallarından daha dayanıklı Öıülmüş ot yağ torbalarımu 
mevcuttur. Fiyatlarımız kıl torbalardan daha ucuzdur. Arzu 
edenler nümuneıioi ticarethanemizde görebilirler eabş şera· 

itinde teıhilat gösterilir. 
ızmirde Keten çarıı No. 2 Karaoğlan zadeler 
Ticarethanesi P. 682 

3 TEŞRiNiEVVEL 1914 d 

Aydın demiryolu umum mü· 
dürlüğünden: 
4-10-934 tarihinden 31-8-935 tal'ihine kaJjl 

a~ağıdaki istasyon]ardau lzrnire taşınacn.k pal• 
mut ve tırnakların tabi olaçağ· ı tarifeler berveq 
lıizirdir. 

Palamudun Tırnağın 

Tstasyon 
• lstas.van beher ton beher ton 

kuru:-; , knru~ • 
Üdenıiş 1 znı i r 60fi f>Oö 
Kozpı nar )) 4.05 40·3 
Söke )) 620 (' (' -) , o 

Unıurln )) ()31-30 70~) 

Küsk • 
)) H70-:30 ~4 ... 

' a 
Sultan lıisar )) 720 800 
A.tça )) 7 42-30 G2l1 

Nazilli )) 7!l2 880 
Kn_yucak )) 841-50 H35 
Horsuuln )) 895 nnt> 
Burhanive )) 958-:30 1005 

• 
Sarayköy )) 700 808 
Denizli )) 783 H 13-30 
ÇhTil )) 800 852 

1 fil il l l l l l l l l il llll l l l il 111111111111111111111111111111111111111ı11111111ı111111111111111111111111111ı111111111111 

i Doktor = Türk 
~ H. Fahrettin = Çocuk v:azetesi 

E 
I Tavsiye ederiz Tam merkeı.i vaziyettedir. y 

C Orada umduğunuz rahatı bulabilininiz. .A 
A Fiatlar emsaline nisbetle çok uruzdur. 

K 
lımir Kemeraltı hükumet konağı karşısında N 

Tel fon No. 3438 P. 668 I 

Muhterem Müşterilerime -- 1 iımlr Memleket Haıtaneıi Rontken Mütehassısı 1 Çok kıymetli muharrir ve muaUimlermizden Yuıuf 

R tk Kemal beyin haftada bir çıkardığı bu Çocuk gazete• 
Her nevi On eD muayeneleri ~ 1sini biUün çocuklara tavsıye ederiz. . 

~ ultra - Viole V6 Elektrik tedavileri yürüyemiyen v~= 1 Müracaat yeri: lstabul - Galata Kara Mustafa paşa 
==b lb R •t•k ki 

1 
b''-' k ·ı ~ caddesi Marmara hande 1-2 numaralı yazıhane. = i assa aşı 1 çocu ara tal 11'1 ve ront en J e l -----

-Kel tedavileri yapılır. ;;;:; Aydın denıİı'yoln nmuın ıuiidiirliiğ·iinde11: 
ikinci Beyler ıokak fırın karş111 No. 25Tclefon 2542~ 5 -10 - 193l Tarilıiııtleu 1tibareıı iş'ar1 alıiı" 

İilliWJlllllllllllDlllllllllllilllDllllllllllllllillllllllUllfiffillilllllllıllllllillllllll;:ııı!lllllllllllllllllllllllll!lllilllllllllllllllllllllUll kadar Aydı ıı de nı i r .r o' l1 ~irk etin hı A ısa n cak cıe· 

Olivierve şüre 
kası Limitet 

d E 1 
.. 
1 

L d d _ poları uda n yi ue ~iı keti ıı iskeledeki den iz kon&' 
ba ehu 29 y u e ısa ar ogru . .. ~· 
Dublin ve Glasgov içi o rı nda11 vapn rlara n• ı 11 ıııek tızerc ta, ınacak bu~ 
EG YPT tAN vapuru ı ı T. <layıu beher tonu ı ela 11 30 k n 1·1ış iskele ücreti 
evvelde Liverpol vcGlasgovv·a ahnacakt11'. 

VAPUR ACENTESi Bristol hattı J>alıildeld istasyoıılardan geJerek doğrnJa•1 
Cendeliban Birinci Kordon PE TUSKER vapuru 20 Ey · 

Tel. 2443 lulde Bristol ve Avanmouth·a doğruya iskeloden vapurlara. ,·erilecek buğ·dayı.11 
Tahmil için beklener. vapurlar. Tabliye için beklenilen vapurlar behor ton nntlan ücreti nakliye~ine il;\ veteıı 20 

Loodra battı EG YPS t AN vapuru22Eylülde kuruş daha iskele iicreti alı uacaktll'. 
YUVONNE Yapuru 25 Ey- Liverpool ve Svvanıea-dan 

lillde Londra ve Leith· e GRODNO vapuru 25 Eylülde 
Ôtedenberi mazharı teveccühünüı. olan mağ zamı bu kerre GRODNO T Anvers Hull ve Londra·dan 

tevaian Yeni Kavaflar çarşısında 29 numaraya naklettim. vapuru 6 · ev- THURSO vapuru Teşrin bat 
Gerek beyaeJmilel 9 eylül panayırında takdir ile ıeyrettiğiniz A•e

0
ldjeULTonNdTra ve Hull e T lanğıcında Anvers, Hull ve 

. . . . A vapuru 16 · Londradan 
karyola çeıitlen ve temınatlı somyaları ve dıvanları ıle .. ber evvelde Londre-ya N t· 6· t t 'hl · 
t" lü t f f 'ti · t f f k 1 1 b 1 w 

0 
• ' ru arı erı 

ur . Pb?r a.k• lety.•k çlie!ı bcrı ve .. por. a ı h atrüyo)üa arı b'I u ac~gı- Liverpool hatb vapurla n isimleri üzerin 1 
nıı gı ı, nı e , nı e J, ıonz uzerıne er r mo ı ye ııpa· GITY Of L d - · 'kl'kl d ' l' t 
· · '- b 1 d .. .. .. · · t t l' d ancaıter vapuru egışı ı er en meı u ıye 

rışı Ka u e er ve gunu güaune ııparışa ımı eş ım e er ve 27 E 1 .. 1 k d V 1 k b 1 edilmez. P. 531 
mahalline kadar bili arıza sevkederim. Ayni zamanda bü· Y u e a ar ıverpoo ve • u 

tün sergilerde birincilij-i kazanan doktor H.ılil ~ezai bey -----ı•-----~---------
fabrikaıının çelik üzerine bilcümle karyolaları, somyaları ve Amato••r 
çocuk karyola çeıitleri, tel çelik paspaslar perakende ve 
toptan olmak !iıere satılır. Fiatlar rekabet kabul etmez de· F t v f 
recede ehvendir. Muhterem müşterilerimin hertürlü mobilya O C'l!'rB 
ve karyola ihtiyaçlarını temin etmek üzere yeni mağazama • 1 • 
teıriflerini rica ederim. iŞ erı 

Yeni Kavaflar çarıısı 20 numara Lükı mobilya Çabuk Tem iz U cnz 
ve karyola salonu Hüseyin Hüsnü P · 728 Refik L6tfü mağazaaı hükumet civarında P. 658 

---- -- - - - - - --- - ---- . 

ŞAŞ AL 
ve hakiki 

Istanbul Memba Suları 
Yedi seneden beri muhterem lzmir balkın• hali• 

ve taze Şaıal ıuyu temin eden ve Şaşal suyunu lzmire 
tanıttıran mliesaeaemiz ayni zamanda hlanbulun Şeb· 
remaneti ve Evkafın mührü altında getirten saf 
Taıdelen suyunu Muhterem müşterilerimize tebşir ve 
tavsiye ederiz. 

Umumi depoıu: Abacıoğlu hanı 18 numarada 

NAİL ve MEHMET ALİ 

Parasız iş ilanlari 
fzmir Postasının Bu Y eniliii Okuyucuların Cok işine Yarıyacaktır - Tafsilatı Okuyunuz 
İzmir Postası, kıynıetli okuyucularına bir hiz-ı ~ - E.v, dnkkln, arsa ve bağ bahçe satmak veya almak,ld.z.ım~a, beh.~r defas1 .için 2 kuruş da.~~~ pulu ~önderilece~ıif. 

ıneti mahsusa olmak üzere bir ıtıyenlerın . . - Teşekkur, zayı, evlenme, ohun, <lognm, nışaıl 

i 
3 - Otomobıl, kamyon, veleıpıt, kayık, ıandal, motor, ranma gibi ilanlar ~imdiki halde resmi iJaııJ;f 

PARASIZ LANLAR d~kiş ve foto~raf makineleri, radyo, ev. .eşyası,. gramofon, Limitet ~irketi tarafından kabul cdilın ekt d · . 
kıtap ve mobılye almak veya satmak 11tıyenlerın T e ır 

siituntı açınıştır. 4 - Atçı, ev hizmetçisi olmak veya almak istiyenlerin, .Ay sonra mukavelemizin hitamında bu gibi il&ıı 
Gündelik hayat ihtiyaçlarından olan ~ -:- ~nrebbiye, ~uall~m, muıiki. v~ resi~ muallimi ve ları da meccanen ııeşreclebilecoğiınizi şimdid,_ 

ıaıre ııtıyenlerle bu ışlerı yapmak ııtıyenlerın bildiririz. 
iş, hizmetçi müşteri bulmak için. karile- 6 - Uıta, marangoz, bahçivan, yapıcı, boyacı iıtiyenlerin: M'· h ıı· t p ' 

7 - Çırak, kalfa vesaire iatiyenlerin, uracaat ma a 1 : zmir ostası ilan• 
rimiz bu sütundan çok istifade edecek- 8 - Yazıhanelerde muhuebecilik veya mubuiblik veaair servisi Posta kutusu 238 Yahut Tele' 
l d · memur iıtiyenlerin f 
er ır : ,, arayanların g6nderecekleri ilinları meccanen neırede- on 3952 

1 - Ev, dnkkln kiraya •ermek veya kiralam•k iıtıyen• ceğiı. Veyn dogrudan doğruya ikiden d/Jrde kadar Gasibulvarı,.I 
l•rln Bu ildnlar 3 - 4 satırı geçmiyec•k ve yalnı: ka.ç Jef a na~ri Ticaret Matbaası fevkintk !amir Paaıo•s iclarehaneıi 

a 

d 
k 

a 
d 
Zl 

• 
v 
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-
Umumt Hacbın· Esrarı 1 

M-
1 

lnUlllOBOllllDI No. 9 01111111111Mıtl11 11111111• 
'!azzam lngiliz zırhlısı bir Alman Tahtelbahi 
rı batırmıştır. Fakat bu zırhlıyı batıran 

esrareneiz el kimin elidir ? 
Lört Kiçner dü H'" . arızları h !man ve mu· adıae, o ıkadar ani e o Zırhlı ..aular arasında kıy 

mekle na k ~ e~mıyet verme- kadar ıeri olmuttu, ki ur.un bolmazdan bir kaç saniye 
i. Ve çoH üyuk hata etmiş- müddet naııl olduiunu bilen evvel, zırhlıdan insan dolu 
bi k am.pşayır zırhlısına çıkmamıştır. Bir çok torpito dört şalupa ayrılmış birisiacie 

ner en, maıyeti sıf til b • 1 . h d . lcnlerin ha kils" ~ e ~e: mu "P. erı . l iıe malıa!l!nde de, uzun boylu, tamameıa Lort 
b.l t k' 1 hüvıyetlerını ve genıı bır aaha dahihnde Kiçnere benziyen bir adam 

ı ~ e: ı~e lüzum görmemişti. glinlerce tabarriyatta bulun· vardı. 
d e, acıa, zırhhsının iskele- muılar ve ancak bir kaç ce· Bu dört ıalupanın muazzam 
k en ayrılm&1ından ancak bir ıet ile bayatta olarak tek bir zırhlının süratle ba;arken hu-
·~ 18~~ sonra vukua gelmiıti. kimse bulabilmiılerdir. sule getirdiği anafor içinde 
k enıkn old~kça karıtık ve Bu adamın iımi, Valter Ro· battığı tahmin edilmiştir. 

: !8m b" aranlıgı çökmekte ol gerson idi. Verdiji izahatta Amiral joJiko'nun kırala 
ugu ır sırada H anc k d 'b tf zırhlısı zab •t ' .. ampşayır 8 ıun an ı •I'• ı: çektiği telgrafta mevzuu bah-

mtıtbiş b. ı ~~. ~e murettebab Akşamın aekiziaile m&thit settiği tabtelbabırdan biç bir 

ilk panca~ mallsal 
-·-·-·-Tren 1500 Amele tarafın an karşılandı 

ve koc ır ın ıla~ duymuşlar bir infilik olmQf elektrikler şahit bahıetoıemi•tir. Bundan 
arnan gemı pek b. b. d b. n. • b" ,, ' -'-------·---

zaman i i d w • ·~ ır ır en. ıre ıonmuf, gemı u batka, infilaktan evvel de 
nizl . ç ~ . e oldugu gıbı de· yük bır sllrat'la dalıaların . k' erın dıbıne inmiştir • • ö n.ı v b l t muhrıplnde ı tara1&ut me· CJıak Seker Fab1ikast iç manzaralarından biri 

1 •
1 

· ıçıne g mu m:ge aş amış ır. I • b' ?fl teıe kıralı beşinci Corç Geminin siivariıi bDyük mev mu arı hıç ır tabtelbahır Uıak 1 (A.A) - Yaptığı büyfik teşkilat geldi. Ve 1500 Amele ba treni mer.ml9 
•mınl Jeliko'nun şu muhtaaa; kili yolcusuna k~rtarmak kay priakopu görmemiıtir. dolayısile bu sene fabrika :kampanyasın 5 1 k 1 d ilk b. 1 •...,-:.1 :...1.&.A kltlJ• ve 6 Hazi t ib . V 1 r ' 1 d d . . T • d b d . k d f arşı a ı. pancar sa ıp erıuaen ... , 
. ran ar h telgrafı gaıua• diifml~ ve: e ası mes e e e fU ur: rıncı eşrın e aşhyacaktır. Dün e ıl e a . . • • • 
de bu b6ytik hidiseden h L t K' · k t Hir bir Alman tabtelbah11 olarak dallarla ı6aleamiı bir trende pancar f abrıkaca ıkramıye verıldı. 
berd a - or açnerı ar annı:r. " 

" ar olmuıtur : J diye bağırmlfbr. Yalnız hiçbir kumandanı da, muazzam bir s 
H z.ta başmetpenahilerinin şey yapmağa vakıt kalmamıı lagiliz zırhhsı olan Habışayer'ı 1 .. P Matbu alı 
•pfayır zırblıaının dün ak· ve munzam karp ıefinesi tam batırdığını ve Lort Kiçnerin l r:. 

Yugoslav 
Başvekili t•m saat ~ de Orkney'in gar- b~ş d_aki~•. içinde ıuların di boğulmasına ıebep olduğunu • • 

~~da torpıllendiğini ve Löıt bıne uımııtır. • iddia etmemittir. Eğer böyle Bulearıstanı Balkan Mısakına Beyanatta bulundu 
çner Ofbartom' k Fakat... Muhrıpler müret- bir muvaffakıyet kazanan bir 

barb· ·ı un er ''11 t b t d b' k Dahil Sa ıyesı e birlikt b w ~w ~ ın • 0 ır 19mının. ~er- ı\lman tahtelbahrı kumandanı yıyor Belgrat 1 ( A.A ) - Ya· 
çok de · e atbgını dıgı malumat bu Valterın ıfa- • . • d' . . rın teessürleriu-de bil- desine zıttır. Mürettebatın ifa olsaydı, Almanya ımparatoru Belgrat 2 (A.A) - Hav.as kaydetmektedırler. Gazeteler goslav kıral ve kıralıçulDia 
!ırım,) desine göre: Vilhelm hiç füphesiz bu ku- ajansı bildiriyor: kıral Aıeklandırın Sofya se· hareketinden ıoara Batvekil T C D mandana büyük nümayiılerle Kıral ve Kırallçe dtın ak- yah tından sonra, Bulgariıta- Yugoslav gazetecileıiııe yap· 

• • • D 7 nci işletme mü- barp niıaulan verirdi 1 şam buraya muvaaalat etmiş- nın artık Balkan antantına tığı beyanalla iki kardeı 
fetti~Jı• v • d Almanların Lort Kiçnerin lerdir. Matbuat Sofya görliş dahil olduğunu ve misakı res- wemleketi ayıran . fellkatli 

1 1 9 ~ gın en: ölümünü, çok zaman son· 1 . -t 1 d 1 men imza etmemiş olmakla ihtilaf zamanının artık ebedi 
O· 34 t 'h' d . . me erıne au un ar o uıu ya· b b b .. .. d k ı! rınnan H arı 1~ en ıtıbaren b tbik edılen .ba•ali katarla- ra ve ancak Londrada· . er~ er v .u. an~an~ azasl a~- olarak orta an .al"tıj'laı •• 

ve 60 nu~c~~=seyınler·lımir ve Bo ı ova·lzmir ara11ndaki 20 ki (casuslarından aldıkları zılar tahııa etmekte ve. b.u se: dedılecegını soyhyen Tevfık bundan ~böyle hıç bir t•Ji• 
veçhile 5 

10 
~i kata!lar aeyrü seferleri atide iÖterildiii raporlardan öğrendikleri mu yahatın Balkanlann ıatıkbala Rüştü beyin Sofyadaki beya· bunların anlaımaıına mani ol· 

4 t•rılıiuden itibuen tadil edilmiıtir. bakkaktır ! için azami hemmiyeti haiz nalını bilhassa kaydetmekte· madağını beyan eylemiıtlr. 
Hacıhtı.eyinler (20 ~uaıaralı katar} Binaenaleylı, Umumi harp tariht bir bidiae olduiunu dirler. - ------

Boat.nlı alkıı 13,42 teliki 1201 müverrihleri, istikbalde Hamp Sa2v lam Para ş·ad ı· Ergani Kar~ıyalı:a ., 13,46 ı et l • ~ 
vartş 13149 ıayır zırhlısını hiçbir Alman J • k 

Alıybeyi kılluı 14,00 tabtelbabirinin batırmadığını Kongresi Bir Fırtına stı razı 
Turan > 14,07 ıerbeıtçe yazabilirler ! Nevyok, 1 (A.A) _ Millt , . Amaıya. 1 (A.A) - Ama-
Bayraklı > 14,02 Bazı bahriye ekıperleri, iktısat cemiyeti azlıından elli Velhogton, (Y_ enı Z~la?d) 1 yaya gönderilen C. tertibh 
Salhane ,. 14,lO Lört Kiçneri hamil olan zırh· üç iktısatçı Amerika halkını (A.A) - Çok şıddetlı bır fır· Ergani demiryolu ta~rillerl 
Mersinli > 14, 13 lının lskoçya denizlerindeki Sağlam para taraftarlarından tına Yairarapa nahiyesini tamamen ıatılm11tır. 
Halkapınar • 14,16 toıpil tarlalarından kopup ge· mürekkep bir k~ngre yapmıya ıilip .süpürmüştür. Demiryollar Çorum 1 (AA) _ Çora-
Hilll " 14,19 . . . davet etmektedırler. - k IAt • t ı f .. . ' 
lzmir " 14.23 len bır ıabıh torpıle çarparak Amerika halkı bir enflisyo- muaa a a ı aurmuş e e on gondenlen C. teıtibt Erı.-

) 14,27 batmış olduğunu tahmin et-' nun doğuracağı feliketten telgraf h-tları_ bozulmuş, yol demiryolu tabTiUeri kimi .. 
Boraovr. (60 ınumualı kataı) miıierdir. Fakat yapılan tet· kurtulabilir. lar yıkılan agaçlarlr kapan· satılmıştır. 
Merainli kalkış 13,55 kikatte bu tarlalardan hiçbir r " mıştır. .. • • 

~ii~ap•a•r .. 14•03 · torpilin ı.opm•m•ı 01duğu da llmir Postası - Kizimi ban 
J.Jondradan ayl'ıldı 

Belediye Iutılıabı Paris, ı (A.A) - Piti Pli· 

lzmir : ~!'.~~ tahakkuk etmittir. G&~delik lkbıadl Ye Siya•\ Tokat'la 
lllffl'HI 1 5 p 58 Şu halde?.. Gazete 
51 N llltlllllllllllllllllllllllllllllllllvl anı 4• 1 4187 • 7 Düıüameğe hacet yok ; he· Sahibi n umumt N"rlyat Amırı 
El! EsaaJ1 surette . llMlllllRtftlHlllHIAIUMlllllHtlllllAlllllftlllllll! nüz reımen kabul edilmit ol· RAŞIT HALiL Tokat 1 ( A.A ) - Tokat rizien gaıeteai bildiriyor: 

viliyetintle belediye intihabatı Iran hariciye nazırı Khiml 
bugün büyük tezab&ratla bat· han iki glialük bir ziyarettfD 
lamışbr. 10 birinci Teşriae sonra Londradan Pariıe ha· 
kadar bütün intihabat bite· reket etmiştir. Nazır, Pariıtea 
cektir. Halk se•inçle reylerini Cenevre ve Mıııra ıldecek •• 
venııeğe keşrnaktadır. Evler Isveç veliahtı ile Pnnıe.ta 
ve dükkinlar bayraklarla do Irana muvaıalattltdaa ev•el 

liarif, en c· · tamır ve tezyia edilerek lzmiria en5 mamakla beraber, Lordun a- lamlr - Gui Bulnn tubıfi 

Ka 
ıcı salonu halini alan ~ 

1 şnr~!'!k~~ı~h- ( ~~E) Sineması~ :::~:!·ğ~:d·f:::!;~ e:!::'.'.~e:,~ T~::.~~ .. 
~kudretli b' ı a ı zevkını haaaaa bir incelik ve çok§ ğına ve mükemmel ıurette Abone Bedeli 
ıı::;:::: 11 temı'ıll b'h kk - b d ~ · ' b 

l 
......... oin ea n f' e ı a ın yaııya11 ve yaıatan aene·S •tar ıgına ınanma11. mcc u- Seneliği : 1200 Kuruş 

e ıs ve = ridir. 
~ 6 TAMAMEN FRANSIZCA SÖZLÜ ~ Entellicenı serviıi, logilte· 
s e n R k = rede Lort Kiçnerin bir Alman 1 ç us· iZi ~ hbtelbalıiri tarafından toıpil 
~ den sonra kurtarıldığı ve Al 

1 F"I . . ( ARJANE: ) ~ maayada esir olduğunu ilin 
ı mı ıle Bugün m h = eylemit ve mitarekeden son-

açıyor. u terem Karııyakalılara k & pıları ıı5 ra bütlln logilizler Lordun av 

Baırollerde . Fra . ~ deline intizar etmiılerdir. 
GABY .MO nsız sıaema sahnesinin en değerlileri = Halbuki ... Dt.nizler bu müt 
- REAY - VICTOR FRANCEN 5 

Zeng· ·ıA = ın ı avel(\r : § 
1 

- T .. RÇl~ 'IA GO (AYRILIK) ; 
MÜNiR NURE l . -•> I TT N beyın en ıon nefi• eıeri := 

... - _) ~ıl.H..A MUN1' cliiııya hnvadisleri s 
DU = 

HULIYELER . e· . . 25 'k' . := Dl · uıncı , ı ıncı 15 kuruı = 
15, ikinci IOK~AT : Pazarteıi ve Salı glialeri birinci = 

111111111111111 uruştur. § 
1111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı n ı ı ı ıı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ıı11111111111nmm1111111111111111111 r 

liiş ıırrı sinesine alm1ş ve be· 
nüı ifşa zamanı da gelme
ıııiştir. 

- Devam edecek -
~"""""'~ 

Birinci icradan: 
lcneo mahcuz 400 liralık 

Hazine tahvilleri 4 10 934 
Perşembe ğüaü saat 16 da 
Arastada biloılizayede ıabla
cağı ilan olunur. 4172 P. 759 

.Altı Aylığı: 600 n 

lımirde Tiearet 
matbaaaDda buılmıttlr. Tahranda olacaktır. 

ELHAMRA 1. ~ıtLL1 KfvrüPH.AN!'~ SİNEMASI 
Birbirinden zengin programlariyle yeni mevsimi karşılamaktadır. Buılla 

1·- Viyana Hasreti 
Fraanıazca ıözlü ve şarkıl ı aşk ve musiki filmi 

Oyaıyanlar: SARI MARITZA ve HERBERT MARCHALL 

2 • Salmuş Guller 
GRE TA GARBO nun orijinal bir eıeri llihi •e kudretli ıan'at perisi 

Bu haftaya mahsuı seanı saatleri: 
SOLMUŞ GÜLLER : 16 - 18,30 ve 21 de 
VIYANA. HASRETl: 14,45 - - 17,15 - 19,45 ve :ıil,15 

• 
Perıembe gtioli 13,30 ve 16 da talebe seanıı Cuma günü 13,30 da illv• ıeana 
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lnCir mes'elesi Maarif Vekaletinin Tamimi . ...... 
BAŞVEKiL PAŞAYA VERiLEN iZAHAT 

DOGRU DEGIL MI ? 

........ 
Orta tahsil müesseselerinin çalışma veri111i 

memnuniyeti mucip değildir I 

( Ankara 1 (A.A) - Haber alınındığına gö· ve proğramdaki kitapların ikmalinden ıod 

Topçu oğıu Nazmi bey gazetemize yolladığı re Maarif Veklletinin yaptığı tetkiklere na- allimler ve müdürler mes'uldürler. Müfred• 
zaran orta tahsil müesteselerinin 1933 - 34 tı deraiyeti ve Vekaletçe kabul olunan kit• ta 

mektupla ne diyor ? senesindeki çalışma verimi hepimizi sevindi- bı muntazam ve muttarit bir ıurette takif rl 

M k 
recek bir şekilde olmamışhr. Vekild yap· etmemiş olan muallim ile bunu muntazaOJ•' 

e lubu neşredl•yoruz ~ığı t~tkikler~e, neticenin bu dütüklüğünü mürakabe !derek V~k~letivaziy~tten habtr' la 
ıcapetbren amıller arasında en mühimlerinin dar etmemış olan mudurler mes ol olacakl• 

- Baştarafı l inci sayfada . zum yoktu: Sadece hesaplarını 1 incirler almayı itiyat edinmiı ek~eri~a der~ müfre~atının tanzim ve mut· ve o sene için muvaffak olamamıı sayıl• 
nndan dolayı hu zevali mu· doğru yapıİıaları kifi idi. Hal- bir müşteridir !arıt bır tekılde takıp clunmıyarak senenin caklardır. 

b d 

... . b k. b N kt b M k • bazı aylarında t~drisatın pek ag"ır bazı ay· 2 - Talebenin deılere muntazaman de•• 
a eze e ecek degıhm; yalnız u ı u ıene evyor a u- a aat: Bıladur efendinin 1 • • • 

0 
sıralarda hariç piyasaları lunduğum sırada Nevyork pi- bu mektubundan anlaşılacağı darında da fazla hızlı g~tme~ınden talebenın mı ve ders yoklamalarının muttarit bir ş• 

içinde dolattığım ve incirin yuaaını bozmak için elden veçhile mumaileyh, elindeki e muntazam ve .mut~ar~t • bır surette hozır- kilde icra lizımdır. Bu sene dero müddei 
hariçteki fiatı ile meşgul ol- geleni yapmağa teşebbüs e- Hlibiyete istinaden Nevyork lanmıyarf~kk _ıekneb~l·~ bılr ~k~ ayında sıhbatla- ferinin bir ıaata çıkarılması talebenin müı• 

d·ıd· · rınl ve ı rı a ı ıyet e11nı te•ev .. e keresine daha çok imkin vermek içindir. S' 
duğum için piyasa mea'eleıi 1 ığıni görerek çok mütees- piyasasında kooperatif besa .. . .,. vuş ve za-hakkında ben büsbütün baı· ıir olmuıtum. Nihayet öte- bına çalııan Barkey efendiyi afa ~gratacak ıekılde çalıımakta olmalaron- itibarla talebe aık sık müzakere edilmelidit 
ka türlü dütünüyordnm. Bu- denheri bizim olan milşterilere kandırıp kendi hesabına al- dan ıbaret bulunduğuna kani olmuıtur. Bu Müdürler bilhassa !bu cihetleri mürakab4 

f
. ı b t 193 5 d edecekler va Kanunuevvel Mart Mayıs ayl•' 

nun için o .zamanki içtimada ucuz ıal arla incir satmakta maktır. Bunun için kendisine se ep en 4 - 3 erı yılının baılamak hazır bulunamadığımdan do- muztar kaldık. Sattığımız fi- 2000 dolarlık peıin bir ku üzere olduğu bugünlerde tedrisatın intizamı rınln ilk günlerinde gönderecekleri rapolard• 
layı çok müeteaaif oldum.Ahi atlar, Amerikaya gönderilecek misyon da teklif edilmiı ir. ve önümüzdeki okuma yıllarında daha eyi bu cihetleri bildireceklerd!r. 
ren elime piyasa mes'eleleri- in.cirler!n evHf ve ıeraitine Barkey efendi bu teklifi ka- neticenin alınması için Vekilet ıu noktaları 3 - Muallimlerin muvaflakiyeti ve tel,. 
nin iç yüzünü izah etmek g~re cıdde? ?c~zdu. Bu ucuz- bul eder1e eder, elmezıe müdür ve muallimlere hildirmeği muvafık benin dersleri iyi bir surette hazmetme!•~ 
üzre gayet mühim bir iıareti lugun ne gıbı bır gayret mah- mezae piya1a berbat edilip görmuıtür. şartlarından biriside muallimlerin derslerio' 
ihtiva eden bir vesika geçmiş aulü olduğunu. ~olamak için kooperatifin işi bozulacaktır. 1 - Muallimler her aınıfta okulacakları muntazam bir surette devamıdır. Hor ha•i 
bulunduğu cihetle bu vesika· Baladur Efendının kooperati· N evyorkta beş parasız do- d 1 . üf d t 1 .. k . bir mazeretten ileri gelirse gelsin muntazaıtl 

f
. N k . ers e11n m re a ını ay ara gore ta sım b. d . 

ya iıtinaden hu iıle alakadar ID evyor acente•• roıan laşan büyük ihracatçı Baladur ed r k 20 T . . 1 k d • • . ır ourette evam etmemiş olan muallim•• 
olanları bir nokta üzerinde Barkey Efendinin yazıhanesi· efendi, yaranmak için tebdi · e ~I V k etrıoıe~ve e 

8 
ar mudur~erı va muvaffak olmuş olmasına imkin yoktut 

. .. . . . ·d· k d. • · bul d. . .k d • . 11tası e a il ete gonderecekler ve Kanunu- H .. · b t l ~ d d• tenvır etmeıı bır vazıfe ad- ne gı ıp en ısını amayın- ını ı a a etmış, pıyaaayı angı se ep en o ursa o.ısun ers ıe.Jesin 
dettim. ca yazıp bıraktığı şu mektubu berbat eyliyerek dönüp r gel· evvel ~art Mayıs aylarının ilk ııOnlerinde oakutmiya mecbur olduğu ders aaatlarınôl 

lncir için bir dünya pi ya· okumak kifidir. miıtir. V eaikadan sarih surette bu ~~?ıı:ra".'ı~ tamam~n tatbik edilip edil- 8 veya 7 de birini yapmamıı olan muallidl' 
aaaı yoktur. tacirin bütün Mektnbun Ttlrkçe sureti çıkan mana iıte bundan iba· medıgını bıldıreceklerdır. Ders milfredatının ler o sene inçin muvuffak ol111uı aayılmazl.ı 
dünyada ne münteşir bir re- Azi~inı Gak; rettir. • • ' ' • S 
koltesi, ne de bir piyasası ~nlaıılıyor ki . . Cumartesi azi. Bundan çıkarılacak adice· Mektep Sanayi Japon malları 
vardır. metınıe kadar .nu görmek fı•sa· ler şunlardır. 

lncirlerimizin de dolayısile tını elde edemiyecegim. E~er 1 - Nevyorkta satılan bu Kitapları Mütarekesi · Ingiliz-;;alı diye 
müteessir olmaıı tabii ise de bbyle olurJa çok canım sıkıla· nevi incirler için dünya piya- satılıvormuR 
bilhassa Türk incirlerinin bir cak. Kiramı ödemek için beş sası yoktur. Netekim ben ora - Başta rafı 1- icinsahifede - Nevyork 2 (A.A) M ... ' 1 kıımı için rakip olabilecek param ":ok. G~nç •taynetıı·den da iken bugünkü satış fiatla· kuruş yerine nahak olarak 57 ku· Ruzveltin bir sa a · ••t Londra, 

1 
( A.A ) - DeY., J ..-. n n yı mu are Heralt gazetesi Laoshirede,. 

baıka bir incir bulunmadığı beş dolar ödünç aldım ve hep lar~na naza!an Y_üzde. 25. fa.z· ruş ödenmesi ; babaları düşündü· keıi akti hakkındaki teklifi bazı firmaların bir müddette" 
için incirlerimize ne umumi ümit edi)·ordum kı· avdet bı"leıı· la1ıle Amerıka muşterılerı mal rüyor. Mektep kitaplarının haddiı.· b · h k -. . h . d·ı B·ı h B den çok, pek. çok fazla bahalılı~ı ; amelenin muvafik olmakla be- erı mü im mi tarda JapO 
bir piyasa tasavvur etmiye, min bir kunu için si: yardım ıçın nır 1 '. e!. '. i are. .a- tah•Hi• motem•di-en yilktelen ka· raber teenni cevabile k . malı ithal ederek bunlar•' 
ne de bu piyaaanın bizim pi- edecek.ini•. l:miro incir mu•a· ladar efendının hımmetı ıle demele<inde aile h•balor,.. ,.,. lanmııtır. Sermayedarlar ari~e hafif t~~ilô.ıtan ıonra. logili'. 
ya1amız üzerine tesirini dü- şalaıı uelecek <J'VtB on be•inP yüzde 25 eksiğine satıldı. düşüıilyor. Ort.ımektep~e, Lisede k b"l b. kl•f d malı gıbı sattıklarını ıfşa et o J - il 2 lb 1 d ı mu a 1 ır te ı ıer etmiş· kt d. n·ıh J •' şünmiye imkin yoktur. Buna dogru başlıyacaktır, burada iş· - racatçı.ar an çü. ev ödenen fazla parayı, lkmektebin • • • • me e ır. ı assa apooYıı: 

d b k b il b ı k iiçu
- uc-

1 
f m h L t ,_ · lerdır. Fılbakıka Amerıkan da pek ucu• olan 1°şlenme-ıf 

mukabil, bizim ibracatçılarımı- ler bugünkü halde oldukça fena en aş a e ı .. aş ı . '.mse u ını 10

• a uı aıraa aı· "' ..... 
zan birbirlerine kartı yaptık- gidiyor, fakat madem ki artık yoktu. Bunların muıterılerı de .t~ınbı~zn.ı ele ıılarak, hesap edebHir· fabrikatörler birliği aktoluna saç lngilterede boyandıkt•-ı- d cak mütarekenin şimdiki ça- ıonra logiliz mallarına mabsıJf 
ları rekabetlerin ve bilhaısa başka çarem yok ve Cresca'nın ma um u. Bunun çareai ; telif in mükAfatl.a dl 
rekabet etmeksizin dahi ra- i;ini de almı6 bnlunuyorum, ic. 3 - Dem.ek oluyor ki pi-. karşılaşmaıııdır. Maarif VekAleti lışma ıartlarının değişmemesi- olan .tercihli tarif.eden .iıtifa 1 

il f b h ne bag" h olmasını istemiştir. suretıle Langahıre fırmal•' 
batça çalışabilecekleri piyasa· feri daha berbat bir hale koya- .yasa 11r ır şa ııo gayreh beklenilen bir kitap muharıirine k 1 d f ıl b 1 t telif hakkı oJarak bir para verse, mar asile döminyonlara sef' 
. ır. a aır birbirlerini ezmeği cagım. Çünkü böyle yapmak için e o•u muş ~r. . . kitabı kenfa;ne mal •der. Ond"'1 1 inci ıınıuml müfettiş kedilmektedir. işçi gazeteıl 
11hhdaf eden gayretlerin yap- saUihiyeıi haizim. Naıurel incir· 4 - ~u bı~vasıta tekhf ıle kanuni münakasa gelir. Baata bu suretle kendi kendine IJlC,. 

t 
"' b. . tJ d kooperatıfe bır darbe vurmak Karaköıe l (A.A) - Birin- • b' k b t L ... 1gı ır pıyasa tar arı var ır. ler ben buradan ayrılmadan ev- . • • • • • Devlet Matbaası olduğu halde für· • • _ • • • • şum ır re a e yapan a ... LOzumıu.z, mana ız olduğu ka· vel 6 sençe inecek ve A. F. D. ı~te~mışhr. B~~~n ıçın bır şey kiye' de bü) ük, küçük yüzlerle cı u_mumı mufettııı. ~ılaıı bey gabirenin bu hareketini prO' 

dar, batti ticaret ahlakına ve yi de 7 1 ·2 sençe indirmek için s?ylı~ecek ~egılız.. 6u tarzd. a matbaa vardır. Bunlaı Vekilet he- bugun buraya gelmııtlr. testo etmektedir. 

b
•lb b bı t t t b ıabına kitap basarlar. Vekllet; ---------
1 HH, u .zevatın iktiaadi bu fırsattan istifade edeceğim. r . ıcare l ıkıs emı ve u sıs maliyet fiatı üzerine müellife -ver· 

akidelerinin eıaıını teşkil eden Buna çok teessü" d ,Jt' temın ahi i umdeleri bu diıti ı.ıarayı zammederek kitabı ta- ~ Teşrinievvel Salı rrünkii üziim ve incir 
';J e ece0ım. d b . _ tı = 

ıerbeat mübadele rejiminin Çünkü daha iptidadan size ben· a~ .eyı meıru ~or~r. Koop~- biati,le kimz aatar. satı~larının hulasası 
dürüst umdelerine muhalif o den 2000 dolarlık peşin kom üs· ratıf~ ıı~f. keodılerıne rakıp Böyle yapılırsa elyevm 57 kuru~• •• 5 50 5 50 
lan bu rekabet tarzıdır ki pi· yon temin etmen· . k~ oldugu ıçın ıevmez ve bunun satılan kitabın - ıatma hakkiyle UzÜm 1 241 Ş. Remzi ı~ ım unını · · k"h • d t• t k beraber - azami 15 kuruşa veri· 127 F. hzi 6 7 50 
yasayı yapıyor ve piyasanın bah .. edecek bı·r mu-ıekabı"l yardım 1

1
ç. ınd a k phıyasa • ıcared şe. - Çuval K S K S 6 11 i lebilecegi görülecekt'r, Kitapsız · • • · 119 Arditi 6 

bugünkü dü•üklüg·üne ıebep ı klif · · · b ın e, propagan a de tahıil imkanı olmad111ına go~re kı'- 190 Tr1°fonı'dı'ı 13 62 14 O .,. e ı etmııtım, sızJe unu red· • & 1 13 Alazraki 5 50 9 5 
oluyor d ıı· . s· b. h b manen onun aleyhınde bulu- tap nıeı'eleıinin behemehal halli 1 l7 ş. Remzi 12 5 14 ı!'1 

• e ınız. ızaen rr a er gelme· I l t d.... . d b bir zaruret halindedir... O 50 91 Paci 5 50 13 ;JV 

l•te misal· Amerikaya incir · - 0 d 'l l nur ar. 1 e ıgımız şey e u 113 Akosman ' 13 50 16 50 6 12 11 31 .,. · n umı ı e yarın öğ eye kadar l l d C7 \ 69 Koben 
sokabilmek müıkül bir iş ol- Mi!Jsir'in yanında bekliyecegim nu5n an aKşı ması t'~f· h ı b. v•miAoo61a~ 97 Cevahirci 13 25 13 25 32 Ş. Riza hlf. 5 5 2~ 
dug"' u zamandanberi bu mem- · - oope.ra 

1 
usu ır 89 Ardı'tı· ' I f t 1 B d ld' B 14 18 50 21 F. Pakers 1 50 7 7.., 

Jeket içı· · · . ü t .. d mza men aa temıı etmez. unun eği ır. u piyas!lyı bir de· 82 n ıncırın m ı erısı e, Bu mektubun min.. . . f . E. Bankası l 4 25 16 20 C b · · 8 25 8 25 
ihracalçm da azal t O . . . _ ••~nı. an ıçıa umumun mea aatını ıster. receye kadar tutmak ve bu eva ırcı 
k d k

. b. k mışdır.b , lamak ıçın fU tafıılata ıbtıyaç Bu da müstahsilin menfaatıdır. günkü feci bale dütürmemek 82 Taranto 12 37 13 17 Trifo~idis 11 11 
a ar ı ır aç ıene en e11 vardır· . _ . . . 1. . . 61 Bencuya 15 50 16 10 T t J1 11 

birkaç ua ü t • -t y · 
8 1 

d f . • Şu tıcaret mubarezesınde da· bızım e ımızdedır. Paşa Hz.· 47 Rodı"tı' aran o 
m yyen m ş erı, o e- azan: a a ur e endı ın- . k . - ı · b - . . 14 50 14 50 10 K K- 7 50 7 ı!'1 

denbe i k d"l ·1 
1 

d . . 
1 

. _ . d ' ıma o kanın altına gıden mus· erıne u yaohı ıoylenmıştır. 45 · azını ~ 
bulun:ukl:n ~ eı~ e muüam~~ e c~r ıı erı d uzerın ek Amerika tabsillerdir. Kooperatif ve ko· Yunanistanın bu ıeoe aldığı Kohen 12 75 13 75 6 M. Lafan 5 25 5 2~ 
catçının ~~nhaş ıca ~ ; r.a. pıyasa~n af ·~~ ülbatif işler operatifçilik te iıte bu unııu- tedbir bunu iıbata kafidir. 

32 
H. Ahmet 

12 7
5 12 75 2 R. Sıtkı 12 12 

haline gelm.•t~ıır Amuı.kerııı yapma nebıcesıdn fe abbp çık- run müdafaası için çahşan bir Kooperatif ve kooperatif· 31 Ş. Riza hlf 15 75 18 50 1905 Dünkü satışın yekun" 
ı,.. ır. merı aya mıya ve er e a attıkça .. b d 1 d D Tk 1 h. d b 1 15 Ş. Emin l l 50 12 Z h• 

giden Türk . • l • d- . b' k b. mu a e e unsuru ur. iğer çı ı a ey ıo e u unuyorlar. Ş G k B ıre 
b. b. lınkcırt.erdı, uny~nıl~ ylenı ır om ınezoo yapmıya sistem menfaatlarından mül· Bu da gayet tabiidir. Ve ıu 13 . ali 12 50 12 75 ıç ır meme e ın e mısa ı a ıımıt ve nihayet mf:ktupta h 1 k · ·k 8 K. KAzım 18 19 50 K S K S· değil, benzeri bile yetiıebilir yazdığı vaziyete düım.ü• bir keomopeoraatrı~f ptıyasayıü vtuhru~l~a vt'eflsı aya f nbazarandla kokopera- 1 l"· Kaptan 14 25 15 764 Ç. 4 OS ~ 40 
· t d .. ·ıd· ş ... e m s a sı ın ı er, ıar u yan ıı anaat· Buğday 
dcıünı en .egı ır. ·ı u l~aklde zadttır. Halen bir lzmir evinin menfaatlarından mülhem ola.- lara karşı vaziyet almak iı-in 5 M. Kibar 13 14 259 " Arpa 3 31 3 43 

nya pıyaıası ı e a a ası a amıdır. k · - • T 6 Horasan 20 50 22 18 " Susam 9 9 1~ 
kt A ·k d 

1
.. . M h ra pıyaıayı tutmaga çalııır. lazımdır. y~ ~r.. . merı a •_ urk ın- u atap : Barkey efendi, Neticede kim muvaffak olar? Mahsullerimizin piyasa vaz- 4 Abdullah il il 500 " Kumdarı 4 25 5 g!I 

cırlerının ıhracatçılıgı d~ _he Kooperatifin müme1ailidir. Onu hidiaeler ve istikbal iyetlerinin t1labı ehemmiyetle 3 Alazraki 11 5Q 15 50 19 ., Mmr D. 3 25 3 31 
me~ heme~ 6ç eve _ •nhısar Ereıka '. ~ted~nberi Bala· gösterecektir. BugOne kadar mevaubahı olduğu şu sıralar 1047 Dünkü Htııın yekfınu 20 " Faaulya 7 12 7 12 
~tmıı oldug~nd.an .eger bu dur efendının elınde tuttuğu hidiıeler kooperatifin ve ko· da şu izahatın efkarı umu· 1 • 49 " Çavdar 2 87 2 s1 
~hr~c~tçı~ar _bırbırlerıle. reka- yegine müıteridir. operatifçiliğin lehindedir. miyece malfım olmaaı içia, DClr 300 " P. Çekir. 2 62 2 62 
~tı üşunmes~l~r . bugunkü.ne A .. F. O. t'ıekkülünün bi· 6 - Son• söz olarak iki münasip görürseniz lutfen ga• Çuval . K. S. K. S. 571Ken.Palamut 243 400 

n~ıpetle ~~ha 1~1 fıatlarla .1?· dayetındt.nberi kooperatiften ıey ıöylemek iıterim. zetenize dercini rica ederim 
1027 Jıro ve Ş. 5 12 

l31 B. Pamuk 37 37 
cır ıatabıhrle~dı. ~unun ıçın ve herkesin ~apamıyacağı mu- incir piya18sı dünya piya· efendim. Bu satı~ların alıcı ve satıcılarını gösteren 
aralarında bırleımıye de lü- ayyen evsafta gayet güze11 aıına doğrudan doğruya bağlı TopçuoAlu lvazmi liste yarınki niislıamızdadır 



SAYFA 11 

Frengi 
VE 

Belsoğukluğu 

Gibi hulaşık ııa3-
talıklardan ko
runmak için mut
laka yanınızda 

IZMIR POST ASI 

.:E L\ ·~ .....,... . 
l '·· . ~~ PROFiL AN 

1 De vai rde ve m üessesat,ta i'l erini zi ~iddl la~.~~~~:::;:;;:~~~:~;·;;;: 
surette ve m 

1 
Yaff: k. tl t k. . t cegınızı duşunmeyınız! 

ı a ıye e a ıp ve ın a<} Memleketin en temiz, en 

Tüplerinden bulundurunuz, :H~"' ecz d -· U""'- '-

etnıeği deruhte eden sıhhi, en lüks bir hamamı 

M 
olan Keçecilerde Lile sine· 

ehmet Ali ve Rif at kardeşler ması ittisali~deki w 

.Aşağıda yazılı kısımlardaki muaıneJut ta Tevfık ,Paşa 
lıaşhca meşgaleleridir l Hamamı 

~~.AH \~ İiıAT VE ~MLA .... K na teşrif ediniz, herşeyini 
B r..ı takdirle avdet edeceksiniz. Modern avizeler 

ve masa lambaları 
ON.O 1ŞTJBRİ fŞLEHİ P.659 \!iisteciri: Ali Ru.a 

MübadıJ, gayri mübadil 
bonoları. hH nevi esham Her tiirln emlik alam ~·Manı·sa Ote)ı• 
ve tahvilat alam ıahmı sahmı: icar ve iıticar mu· C Meşlıerini herhalde zi-
bilhassa boa ı h ' 1.. --=Müsteciri: SALıH 
Y d k o a ımı er ame atı, bankalarda, de- Iıriıirde en f;rahli, temizlve yaret ediniz 
er en 1 uruş fazlasına. vairde iı takip v l iııtacı. ucuz~otel Manisa otelidir. Bir A X-a zade 

Adres; Kemeraltı Bacı Hasan oteli N o. 52 defa~misafir kalan:daima müı- 5 
P. 

734 
terisiJ olacaktır. H.. • H ·· ·· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! Flatlar ~3~~ku~,t~~ useyın . ?s~u 1 Adres; Keçecilerde Lile si- Saman Iskelesı lluncı Kor-

Altı n damlası nam&11 korımrasınia. P.615 don aomara 3.55 p, 704 

Kuilanmadınızsa ilk tecrÜ· 
bede muhakkak 

Beu Bu Kadar 1 atif Kokn 

DEMJ~ ... kullanmamı~t ıın 
. • :ı I\ 1 I~ N K EN -
DINIZJ .AT,A~1ll ... A.-

0AKSIN1Z 

Çok Latif 
Çok Sabit 

Mefruşat 
Fesçi zade 

Telefon: 

Mağazası 
A. Nihat 
2254 

Mefruşata müteallik en son moda döıemeli" kadife 
gobclcn, lngiliz 1'retonları, file, cibinlik ve perdelik 
tnller, hasır Stor ve keten perdeler, bronz korniz, 
çocuk arabaları ve sandalyaları, taban, otomobil, maıa 
muşambaları ve s •ire bulunur. 

İznıir - Yolbedestan- Niımara 29 
P. 7'2 

lıer hususta "ok ı .. k · n u- lliillllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllllllllHlllllllllUIUlllllllllmlUl-1-
em ınel bh~ ko.louyadı r ~ Doktor Ali Riza ~ 

25 § § 
60 ~ Doğnm Ve Oerraht Kadın Ha.ııtahklan ~ 

~ Mütehassısı Telefon 2987 ~ 
75 LÜKS ~ Kestelli caddesinde 62 numarada hergün ~ 

100 = saat 3 den sonra hastalannı kabul eder. 5 

1 8 0 
ıııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııamoıııwumı•ııııııuııııııııp52ııe 

Kuruşluk am- güzel kalmak Bahç~va~lara 
~alAjları istiy~nlere... Selam 1. • • 

Ege havzası bahçavanlarının 
vardı ı·. Biı- tec ·· b · "d Keçecilerde 3 katlı yeni yllzilan giildüren •e yalnız bu 
sııı·t sol~ ·ru e. sızı e perestiıskarları-ara- d k ( . \al'. rn('Za('J ba~ F 't l '· bina aki Minik adın berber havzanın değil fa)Jat gayreti 

1
. ., ~ " ,,ı ~rı >eynı saheseri- 8 ı 

c ıı· a.<·ı ]· 1 l b k - ' . Şemsettin Sıtkı . ondü e ve fedakirhğile Tnrkiyeaia 
'l:aklitl~ .·' o ara' aş a yerde sat.1Jn1az. muvaffakıyetini 'Ôiplomalı yOk en fenni en inanılır tohum 

ü:i~ c:;k. ad.~dir. Het ile !•.,erit isim Ye sek bir san'atkar olmaktan mağazası olan ızmirde Hille-
~f l> e illi g·orıneden alınayınız. başka müstait bir foto ve yia Avni beyin .. Meram" ma· 

~~~~~' ~·~~o~ı~>r~>~~S~
1

~·1~re~Aı~·i~t~8~,~if~a~E~c~z~.a~l~ıa~n~e~s~i~tl~iı~·~ reuım ~uşuna medyundu~ ğaza~n~ mevdmlik partiler s tk b h h ve bu meyanda bı r çok yeni 
1 1 ey . ~r. çe l'eye ya· iletler de gf'lmiıtir .• 

raşan tuvaletı ınhbapta bunun M il • ı t k · 

Pasaport karsısında 
Cunıhuriyet ·salonu 

Salonumuz . d' 
muhterem mü ıım. ıy~ ~adar yalnız kıraathane iken 
rine bundan :~e~ılerımızden gördilğilmüz rağbet üze 
halinde i l" oy e hem kıraathane ve hem gazino 

1 ıyecektir. 
Her ltirlü 

fiatladır. LlU~eır~bat gayet taze, temiz ve mibait 
nızdın em' . en zıyaret eder1eniı. memnun kalacag· ı· 

ınız. 

Mlldilriyet 

P.723 

a arıat men1m ere a sım 
için eşsiz bir zevke maliktir. etmek ıuretile her zaman 

DaitDa genç ve güzel kal· maiaıaıında taze mal bulun· 
mak istiyenler tuvaletlcri11i duran ve mevıimi ıeçmiı mal 
Sıtkı beye yaptırmalıdır derhal imha etmeii uıul edi-

P. 
718 

nen Aval bey aacak bu dlrlıt 

lı---------•• hueketiledirki Ege havzası 
GÖZ T ABlBl bahçavaala11nıa sarsılmaz iti 

Dr. İsmail Selalıetıtin madını kazanmııtır. 
Fransanın Bordo tap fa. 
kültesi göz scririyabndan 
mezun askeri hastanesi 

\ göz hastalıkları mütehas· 
sısı muayenehane: 
ikinci beyler s. No.•8•1--

Bilmiyealere değil ; fakat 
müşterilerini bu yeni mallar· 
dan haberdar etmek makıadile 
keyfiyeti ıayıılarile ilin eyler. 

Hisar6nii "Meram" tohum 
mağaıa11 Telefon "3478" 

P. 027 

3 TEŞRINl!VV!L 1934 

ilan 
Devlet demiryolları ve liman
ları 7 nci işletme müfettişli-. 
iinden: 
Kiremit boya topraaı, çiminto h~rda hılinde madeni ma

mulAt, alçı, fluıbat, adi ve nebati toprak, kum, balast, çıkı
taıı, yapı ve kireç taşları, tuila ve .toprağı, manyezit, soma
ki mermer ve kalker parçaları ve kirecin perakende naklil 
yatina da 1 Teırinievvel u34 tarihinden itibaren 7 nci iılet
me iıtasyonlarında ucuz. tarife tatbik edilecektir. 

Eaıla malumat içia istaıyonlara mllracaat edilmeai iliao-
lunur. 4152 P. 749 

Türk 
Pazarı 

Mahdumu 
1BRAH1M 

Hanımların 
N azarıdikkatine 

Mevsim dolayısiyle Istan
bnl Beyoğhınun yiiksek 
terzilerine diktirmi~ en son 
moda iizerine manto par-

desn ve roplarımız gelmi~tir 
Meraklı ve menfaatini is

tiyen hanımların kuma~ 
almadan ve terziye uğra

madan evvel bir defa ma
ğazamıza uğrama1arı kafidir 

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

Telefon: 3726 P. 602 

Ankara'da 
Halk iş idarehanesi 

Polis noktası karş?sında dairei mahsusa 
Telefon: 2037 

Ankarada: bilumum vekaletlerle şurayıdevlet, kazanç ve 
bina vergileri temyiz komisyonlara, gümrük ve inhisarlar ve 
iktisat dairelerile mabkemei temyiz ve sair devairi resmiye 
ve hususiyede görülecek her hangi bir iti olan veya ileride 
olacaklar iılerini kolayca ve ucuzca takip ve intaç ettirmek 
için ancak, 

ANKARA' da: senelerden beri bu itle mefgul olan ve 
muntazam teıkilita malik bulunan (HALK iŞ iDARE HA
NE~I ne vermelidirler. 

Emlak ve emtia kumüsyonculuğu, yazı ve tercüme ve buna 
ümmasil bilumum itler yazıhanell.:'izce yapılır. 

Adresimize bilhassa dikkat edilmesi rica olunur. 
iDARE HANEMiZ, 

(lcabeden iılere garanti gösterir.) P. 678 

Kcf;ecilor'dc 1 Dört memura 
Kadı hamamı ihtiyaç var 

Memleketin en temiz, en 
iyi hamamıdar. 

Hertnrlü tertibatı mü· 

Kazancı, imlicı, ambalijc1 
olmak üzre üç efendiye ve 
fabrikamızın yeniden açılacak 
lzmir sataş deposunda bulua

kemmeldir. Nezafet ve ta mak üzre maııh bir efendiye 
haretine ıon derece riayet lüı9m vardu. 
lunur Fiatlar: 25 30 kuruş Satış dtposunda bulunacak 
Kadınlar kısmı, sabahtan .. fendi, fabrikanın direktifi 

akıama kadar açıktır. 730 dairesiode hareket edecek 
Müsteciri değişmiştir. asgari dört bio lira teminat 

• verecek ve teminat ııisbetiyük 

---------•• eekliği uiıbetinde maaşverilir. 
İçilecek en lezzeUi !-111 Bakkaliye, burdavat ve tu· 

Foça Suyu 
hafiye gibi bir iş tabibi bu· 
lunması şartile Ödemiş, Tire, 

dur. Hazm• kolaylık verir 
r çimi gayet lezi ı: ve hafiftir 
Bu ıuya devam edenler 
vücutça çok fayda gör
mektedir.Bu bir hakikattir. 
Kemeraltı caruii karıuında 

No. 1 
Telefoo: 3190 

P. 712 

Bayındır, Kuşadası ve Bur· 
durda fabrikamızın toptan sa
tışlarda yaphğı tenzilatı tek 
şişelerde yapmak ıartile ma· 
şala mllme11ile ihtiyacı var. 

Arzu gösteren zevata göıte 
receği teminata g6re ma•ı veri 
lecektir Teminatın miktarı ile 
şekli bildirilmelidir. 

Müracaat mahalli: 
Nazilli: Madran rakı fabrika•ı 

MüdürlOğü P. 79l 
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Ay~ın demiryolu umum mB · 1A tin a'nı n şuh ve gü.zeı• m!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllRllHllltlHillllllmHllllllllHllllHillllllllmmıııı 1 

pürlDgilnden: ınizalı gazetesi = • 1 d 1 1 k 
5-9 934 tarihinden 31.12 T •t b (S _ ~ ızm r e y su yo mu 

934 tarihine kadar mer'i ve rı om a a ~ diyorlar 
muteber olmak nıe.re Nazilli bık Fru • fru) ~ HA YIR ? ! 
ve Kuyucaktan lzmıre taıına· . = 
cak soğanın beher tonundan Gazetesı ve bütiln Yunan § OÇTAŞ SUYU VA DJ e 
1170 kuruı nereli nakliye ah· ıazeteleri ~K R R~ 
nacaktır. 2 K t = 1 

§ 20 9. ı 934 tarihinden 30· uruş an =ı· b 1 ç . d d -
6· 1935 tarihine kadar mute- Karııyaka, Pasaport, Alsan ~ Stan U Uil lfÇlf suyu ayarın a ır-
ber olmak tizere alıancak is- cak vapur iskelelerinde satıl· S§ 
kelesinden ihraç edilmek üze- maktadır. ~ 
r-:_ iıke~e atluıundan iıkeleye Abone ·adrese kadar gön- E5 
gonderılecek hurdanın beher derilmek ıartiyle- Çelikel 10• § 
tonundan 27. 76 kurut iıkele kak 49 numarada 5 

Satış nıerkezi: Başdurak can1ii altında 
N o. (20) Telefon (2 967) 

İdrar Verici - Mide Düzeltici 

3 T eırin ievYel 1 

Ağız tadı ile sabah kahvaltısı ve yemek yimek İl 
seniz mutlaka iri yapılı halis salamura 

Bayındır Zeytini 
Almahsınız. Bu yerli mahsul, golus ayarında 

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

yerde rağbet bulmuı, hariç memleketler zeytinine i 
tiyaç bıraktırmamıştır. Hatta nefaset ve 1ağlamlığı 
tün müesseselerce revaç bulmuştur. 

Her bakkaliyede bulunur. Muamelemiz toptan ve 
rakendedir. 

DEPOSU : lzmir Sandıkçılarda 3 numarada 
ğaçlı zade Mehmet Nuri. P. 756 ___ .... 
San'at - Yenilik - Ucuzluk Dcreti alınacaktır. J•• K J k 5 

§ 4·10-934 tarihindea 31-7· Or 0 0 OÇaS :S P. 719 _ 
935 tarihine kadar Denizliden Ad . 2295 · llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllUll!llllllt!UlllffltllfftlllfHUllftlHIIDIUllllHI= 

resıne veya numara 
lzmire taıınacak anaıonun be· ya telefonla mOracaat etmeli- Aydın cleıniryol uumnm 

1 
ıni.icliirlüğ·iinden: 

Elbiselerinizi, şapkalarınızı, evinizdeki perdeleri, od• T 

takımlarını , rengi atmış koltuk takımlarınızın kadife• en 

her tonundan 1435 kuruı üc- dirler. P. 732 
ret alınacaktır. f!!!ı:::::=!!!!'!"!'!. !"!!!'!'!!!!!!!!!!'!'"~!!!!!!!!"~""""!""'!~~~ 

18·9-34· tarihinden 31· 12 § 5·9·934 tarihinden 31-1 
934 tarihine kadar Söke Söke 934 tarihine k•dar Aydından 
Kemeri ve Moralıdan İzmire lımire taıınacak haıhaşın be· 
taıınacak burçaiin beher to- her tonundan 625 kuruş ücre
aundaa 375 kurut alınaeaktır. tinakliye alınacektır. 

Doktor Operatör 

Operatör 
D r. C~vdet M nstafa 
Askeri merkez ha.tanesi 
Operatör&. 
her gün öğleden sonra 
ikinci Beyler So. No. 78 

1 Müraillerin vagonlara fazla 
kuru ot ve saman yükliye-i>il· 

ı mel erini temin için ber hangi 
bir vagona hacmı istiabisinin 
yarısından fazla kuru ot veya 
saman yüklendiği takdirde 
vagon hacmının yüzde ellisin-
den fazla konan miktar için 
tarifesinden yüzde on tenzilit 
yapılacaktır. 

)erini ve sair eşyatarınızı daima yeni bir halde gör le 

mek isterseniz lhsan beyin 

f stanbııl İsıi.nı Boya Fa.brikası 
na verip bcyatmalısınız o 

Boyasının güzel ve sabitliği, eşya üzerine verdii' er 

zarafeti ancak işteki mahareti ve son sistem makine• 
lerinin ameliyatı iledir. Bu işlere mukabil aldığunı• 
ücrette bir maaraftır.Çalışma ücreti almıyoruz. Herkell 
yeni gezdirmek için bu hizmeti de esirgemiyoıuıll o 

1 zmir: Keıneraltı İğdeli kahve karşısı N o. 8 
P. 757 Tahsin bey hastanesi 

ı~mirin en lüks ve ~ıhhi ve emsalsiz hususi lıastane~i olup 
hilhas~a kibar ailelerin Amellyal için yei'Ane tercih 

Bu tarife 23 9 93.f tarihin- .. 
den ~ş'ara ahire kadar mute-,ıık mektep muallimlerine 
berdır. 
Aydın demiryolu umum mü- müjde 

dürlüğiinden: YA VlfZ VE ~iBKTEPLll)l~ eyledikleri hastanedir 

Tahsin bay, hastanesinde 1.10 1934 Tarihinden 30.9 1 T 'h y t b'J · · d h'I ı k .. 
1934 tarihine kadar muteber t arı ve • u: 1 guı 

1 
~ ~ 0 ma uzere 

eabahleyin 9 dan 12 ye ' ak~am 14: ten 18 e kadar 
hususi hastalarını kabul eder 

olmak üzere Kule önünden lk m!ktep ~~tlhapkartımdız gte mt ıştır.t b kk .. h r 
1 

. k b h . lımır ve mu a a ın a op an sa ış a ı mun aıı 
zmıre taşınaca ey az sa tı • k" t" h 1 • · ·ı · t• 

Adreı: lzmir Çivici hamamı civarında M6ftü ıokaiıada Y emifçİ Beylerin 
muazzam binaaında 

u up ane erımıze verı mış ır. 
yanın beher tonundan 3000 Satışta mümkün olduğu kadar silhulet gösterilme 
kuruş ücreti nakliye alınacak· tedir. Kitaplarını tamam almak istiyenlerin müesse• 
tır. mize müracaatları. 

Ticaret 'Matbaası 
• 
lzmir 

En son sistem tabı l9vazımına mallk,tGarbi ıyeıefon: ~952 ı 
Anadolunun en mükemmel müessesesidir elgraf: T:::~:t Matbaası 

· ~~~ 

Her bgyda y~~~ Kitap basılır 1 ADRES : 
....... ·vvvvv·v, .. ·"""'"'""'"""""" G<Jzi Bulvar No. 82-34-86 

R ki• k • Her türlü hisse senetleri, etiket, ticari evrak çek, poliçe, fiş mak-
en 1 ve ren SIZ buz emsalsiz bir ~ekilde yapılır. 

Ucuzluk, nefa1et, ıilr'at, İn·ı Resmi ve ticari defterler 
tizam m&e11eaenin tiarıdır. Ucuz, sağlanı ve güzel kasa, defteri kebir yevmiye, 

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

ı- cevap verilir Bir tecrübe ile hakikat anlaşılır 

AKICI EFE 

Keınel'alt..ın<la nı ektepli kütiiphanesi 
Ikiııci boyler sokağ·ııHla 100 

Yavuz kiitüp hanesi .. 
ilin 

nnınarda 

Devlet demiryolları 7 nci i ~ 
)etme müf ettişliiinden: 
Zeytin küsbeıi ,, pirina" Ay çiçeği küşbesi pancar J. 

,, Yaş ve kuru" susam küs besi, pamuk çiğidi ve kO 
nakliyatina 1 Terinievvel 1934 tarihinden itibaren teP 
tarife tatbik edilecektir. Fazla malumat 
müracaat edilmesi ilin olunur. 

Aydın demiryolu umum mü Aydm demiryolu umudl 
dülilğünden: dürlüğünden: 

3 10 934 tarihinden 31 · 12· 5 10 934 tarihinden 30·8 ° 
934 tarihine kadar Ödemişten tarihine kadar Ödemişte 
lzmire nakledilecek yaş üzüm· mire nakledilecek tütün O• 
ün beher tonundan 600 ku· her tonundan 900 lıurof 
ruş ücret alınacaktır. ret alınacaktır. 

lKTI 
. 

bu mühim eseri ticaret matbaasından kitap 
halinde tedarik edebilirsiniz 

650 SAHiFEDiR 

Fiatı 100 Kuruşur 
Forma toolayıu ta ciltletmek istiyenler bize formaları 

• 
gönderirlerse 15 kuruşa b 

den hafif bir cilt yaparız, Kitaular ciltlidir. Kitap mevcudu nek azdır. v 
tiyle tedarik ediniz. Telefon : 3952 


