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italyanlar adalarda tahkimat yapıyorlar 
Hitler'in Nutku· - ........ 

Sar Havzası Ve Fransa - ltalya Anlaşması 
Hakkındaki Nutuk Fena Tesir Yaotı 

M~Usavat taiebi kat'idir 
1 Hitler Al- _ 

nıanyanın Bücke
b~rg fehrinde 700 
bın dinleyici hu
~urunda bir nutuk 
ırat etmiı ve bu r··~~· ..... ..-

nutukta Sar hav
zası itiyle Fransız-
1.talyan mukarene
hne, Milletler ce
~iyeti işine temas-

b - Alm•n milleti 
b q teıebbnıJeria .~~ 
.e~ıine de gözle· --·-·"-' 

r1111 lnrpmadan ba .. 
kırak kat'" 1 .-
IDliıavat \ İ ~~ hukukta leniyordu. Fransız gazete· etmiılerdir. Fransız matbua-
ediyor 

1 
e ıade ısrar leri intizar hilafına gayet tının bu hareketi Alman si-

demiıti B ıikin davranmışlar ve "nu· 
ıiyaıi nıabıf~· ndutka Fransa tuk fena bir tesir uyandır· 
olarak F 1 ın e:. mülhem 

rınsız gaz t 1 · • d k d k k tk 

ya1i mahafilinde derin bir 
inkisarı-asabi uyandırmıştır. 

Resimde M. Hitler'in 700 bin ne tekilde t e erının ı" ay ını oyara nu a 
leri Avrup ~evap verecek- çeyrek sütunluk ehemmiyd· kişi önünde nutuk irat edi-

a a merakla bek- siz bir yer ayırmakla iktifa ti görülüyor. 

l~cir Kooperatlfiruie.l~~T-;t,·"V'Vr""""'ik~~~ 

· H~sap Soruyoruz ~~!!~8c!~A~rı e •. 
Koo • •• gün kual üçünçü Boris baz:-

b 
Deratif zim&mdarları se· retleriuin cuıusu yıldönümn e b • • münaıibetile Reisicumhur 
ını bize izah ·etmelidirler hazretleri aıağıdeki tebrik 

N telgrafını göndermiılerdir. 

ed A 
- Ü Haşmetli üçüncü Boris en 7 f) lı yorla f f hazretleri Bulgaristan kı1alı 

] Sof ya 
acir ıneıelesind , • Zatı hacmetanelerinin 

.ra d e ıahıı ar d en otuza indigw ini, Germen- Y 
sın a b't f ' culiislarının yıldönümü mü· cık pren . 

1 ~ra kaldık, an· cik ba ! kının neden koopeıa· naıebctiyle, samimi tebrikle· 
rat'f ııp ıtibarile koope- liften ayrıldığını ve koope· rimle beraber şahıi saadet-

i e ıneylett' lr 
liıni k 1 

• Bu mey· rtifin neden ~rataklara bili leri ve Bulgaristanın refahı 
ıniı: 1.ooperatifçiliği .kendi- he1ap vcrmedig'" ini iıah et· bakkıadaki temennilerimi 

ıar edi . . d 
lllllıtab ·ı· 1_ ı•ınıı en ve meli idi. beyana musaraat eylerim. 

•ı ın.:urlul k G · M t f K l perat'fl uşunu oo- Kooperatif, kazanç vergisi ızı us a a ema 
dendiır. eıınekte görüşümüz · vermez . üstelik suma imal Bugar kıralı hazretleri 

Bu kan t eder, incir yollar satar, Rus· •ş•ğıdaki teşekk6r telgrafını 
•• , c:·ır ll •ı ıınıı bize Aydın . ~· l k' b kk göndermişlerdir. 

111 t h yaya ım .ıyaz ı ıev ıyat a ı b G · M 
fl'•deD h 1 

• •illeri kooperatı' Reiıicum ur azı usta alır, Hükümette..ı maddi 
11•11•1 d b eıap sormak vazı'fe fa Kemal hazretleri Ankara 

8 yardım görür, sonra hali · 
T • •alihiyetJe veriyo• Zatı devletlerinin temeanı 

0 Pçuo'"lu N . · · hesap vermediği gibi ihtiyat ve tebriklerinden fevkalade 
taya b' f~ •zını bey or· ak · 1 k t b' k~ ır ı t d çesı 0 ara • ır ye ua mütahassis olarak en sami· 
.t.r._ a üşürmek t··ı· .. "e ~.. goateamez. Bu bal kurtuluşu mi teşekkürlerimi arz:edeı iaı. 
evel b ~ •e hatti atmadan kooperatifçilikte bulunan Boris 
_-" _ ııe altmıı ortağın ne· - Devamı 1 O uncu sahifede-

--- -""-""""""""'-""• -~ 
Spor Şiinnu: 

Avrupa atletizm şam· 
piyonluk müsabakalar1 
çok zengin ve bütün 
Avrupa milletİerinin İş · 
t irakiyle olmuştur. Bu 
müsabakaların entre· 
san kısımları arasında 
cirit atma da vardır. 

Resmini koyduğumuz 
Vatti Y ervinen 76,66 
metreye cirit atmak 
suretiyle Avrupa şam
piyonluğunu kazanmış 
tır. 

Yeni Tevkifat 
Sofya 6 (A.A) - Zabıta 

Borisovratta bir komünist 
teşkilata meydana çıkarmıı
tır. 87 kişi tevkif edilmiştir. 

GAZETEMiZ 
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logilizlerin 75 bin 
tonluk Ken Mari:va· 
puıları denize indik-
ten aonra .. 

.. 

Franaız'larınki 73 
bin tondur,fakat bo· 
yu bu vapurdan 3 
metre uzundur. Bu 
sebeple timdi Fıan-

sız:'larla logiliz'ler~fi~;Ci~i~~ii~iiiiiiiili 
arasında münakaşa f t 

k B
. . ,, • 

çı mışbr. ırı uzun- ... ,.,."', .... , .. ,".". 
lukta, diğeri tonajda 
dünya'oın en büyük 
vapurluğunu iddia 
ediyorl11r. Her iki 
taraf ta hakla oldu· 
ğuna göre bu işin 

· haksızmı bulmak çok 
güç olacaktır. 

TülUn ekenler 
Tütün müstahsiline yeni ka

nun tarif edilecektir 

Mümtaz O.geliyor 
Ankara 6 (A.A) - Tür- lerini bilfiil ekincilere göller 

kofisten: mek üzere Türk Ofis tütün 
1 Agustostan itibaren m•sası şefi Mümtaz bey 

tatbik mevkiine giren ekici· memur edilmiıtir 
den tntUn alma kanununun Mümtaz bey Eie • mıata-
hlikümlerini izah ve bu Cka· ıından başhyarak sür'atle 

nun esaslar1 dahilinde muh· bütün Türkiye istihsal ıa· 
telif balyaluın imar şekil - balarını dolaşııcaktar. 

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

Yaş Türkistan
1 
Teşekkür 

Yasak Edildi Edildi 
Ankara 6 (A.A) - Hü

kfımetimizle Sovyet Rusya 
hükümetinin milnasebat ve 
alakası aleyhinde yazıları 
ihtiva eden Berlinde çıkao 
Yaş Kürkistan mecmuasının 
memleketimize ıokulması ic· 
ra vekilleri heyeti kararile 
yasak edilmiıtir. 

Mali Toplantı 

Brüksel 6 ( A A ) - M. 
Jasper altın esasına bağlı 
bulunan memleketler komis 
yonuau 19 birinci teırinde 

toplanmağa çağırmııtır. 

Veliahtın 
Bursadaki t etkikleri 
Bursa 7 (A.A) - ineç 

veliahtı hazretleri ile pren
seıler hazerata dila öğleden 
ıonra böcekçilik enıtitüsünü, 
Muradiye türbelerini!ve ipe· 
kit fabrik•sını gezdiler. Yıl· 
dırım camiinde de tetkikat
ta bulunduktan sonra ıaat 
18,30 da Mudanyaya ora· 
dan da 

Ertui -
rul yatı 

ile tı
tanbula 

Ankara O (A.A) - TOrk 
Dili tetkik cemiyeti umum 
kitipliği, Matbuat umum mü
dürlüğüne şu mektubu gön· 
derilmiştir. 

Dil bayramı gllnü matbu· 
at Ajans ve radyolar tara· 
fından göıterilea büyük ve 
içten gelen çalışmadan do· 
layı, bu işi benimHiyerek 
candan uğraşan yüksek ma· 
kamınızla bütün gazetelere 
Anadolu A jans•na, Ankara 
ve İstanbul radyolarına kar· 
ıı duyduğumuz: teşekkürlerin 
ibliğınt diler, ıayğılarımı su· 
narım ~fendim. 

Diinya Şünnu: 

Kıral Fuat 
Ne Oluyor? 

Mııtr Kıırah birinci Fua
tın reımi yaidı. Avrupa 
ve Amerika fotoğraf ıerviı· 

lerimiz hepside birer resim 
yolladılar. Fakat ne izahat 

veriyorlar nede biz Avrupa ga 
z:etelerinde maltlmata tesadüf 

ediyoruz. Fotoğraf servisle
rinin iıe durdukları yerde 
enteresan olmayan resimler 
yollamaları manasız olacağı 

cihetle Mııır 1arayında her 
halde bir ıeyler olduğuna 

hlikmetmek liZlm geliyor. 
Buglin de Londra servisi· 

nin dün yolladığı resmi neş
rediyoruz. 

geçti· 
ler. 

Katledilen Avusturya Başvekili Dolfila'ün kemikleri Vi· 
yana'daki meşhur bOyükler m'!hzcaine konmaıtur, resimde 
mezarının vaziyati görülüyor. 
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ziz'in Hal'inde 

.. 1 . -
Baş Su tan 

oı·· 1 gi tere Oy amıştı 
Padişah üt beyaz bir n nmaıunın Beşike limanına 

Arap kısr ğ1na binmişti. gelmesi, talebei ;ulumun kı-
Kendisi t üzerinde ince ya· yamı ve nihayet Sultan 
pılı, uzun boylu bir adnm Mur dın padişah ilanı gibi 
gibi görünüyordu. Aşağıya hadiseler arhk nihayet bul-
sarkık uzun bıyıklan, iide- muştu. O zaman l ngiltere 
ta çalık ke1'1nrı, birbiri üze- başveki1i olup Saltanat teb· 
rine binmiş ince dudekl11rile dili müoasebetile: 
g yet muzlim bir şekil alan - Osmanlı memleketi 
çehresi ölü be ... ıi gibi bem· artık medeni ve hür bir 
beyazdı. Her vakıt fırıl, fı · memleket olm k üzeredir. 
rd dönen gözleri yere bakı Osmanlı hükumetini inkıraz· 
yordu. H fakana tutulmuş d o k~rtarmak için bu Sal· 
gibi göksü mütemadiyen iuip tanat tebeddülüne ihtiyaç 
kalkıy rdu Ellerinde glese vaı dı. 
eldivenler vardı ve eUeri Şeklinde bir nutuk irat 
heyecandan titriyordu. eden Lort Derbi; Sultan 

Giydiği elbise nisbeten Muradın da hal'ile sultan 
sade idi. Göksünde muras· Hamidin padişah oluşunu 
sa Osmani ve Mecidiye ni- endişe ile takip ediyordu. 

• • •• •• 
ıncır, uzum ........ 

Bu Mühim Mes'ele Her Gazetenin Bihakkın 
Baş Mevzuu Olm1ıştur 

........ 4• 

gurur ve if ih r uyuyoruz 

' 

~anları vardı. Padişah sü· Maamafih Rusya artık mas· 
f d 

Şu reıme dikkat edinız : Rayn ı zinı miiıtabsilinıiz ise güneşin al· 
era ç ıranın onune muva· kesini atmış, Osmanlı dev· oebri civarı ba~bktır. Orada yalnız tında ndi ııuyu hile zor buluyor. ısrar He üzerinde durdu~umuz bu 

sal t edince mabeyıı Feriki leti leyhinde ıarih bı0r be 'L k b 11rap yapmağa yaramıyan ruat Dünyaoın en ınübare - üzümü, l!le epler nihayet l!IOD gOnlerde de-
Sait paşayı çağırdı : vaziyet almıştı. bir üzüm çıkar. F11kat bu ıdi dünyaoın en emsalsiz inciri ancak şildi. İstihsal bünyesinde dayanıl-

- Ferman efendimiz?. Bu sebeple OımaDlı hü· üsümler müstahsile ıztırap de~l; bizde yetiştiği halde incir. üzüm maz zongultul r yapan çıbanlar da 
- Paşa! logiltere s firi kücıetinin logiltereye mey· 1111det getirirler. Resimde bağlarıo- mü taheilinin müteuyit bir iztmp deşilince ıztırap hafıfledi. Dulct 

Sir Hanri Alyot; mevcut se· !etmesi beklenirdi. Filhakika da ça1ı~an iki müetabsıho keyiften içinde kıvranı§ınm elbette bir e· mües!esesinin muhtelif cephelerden 
firldİD en kıdemlisidir. Ona Petrespurg okaklarında do- oarap içtikleri'li görüyorııuouz. Bi- bcbi H) a bir kısım sebepleri ola- Lu İ§e el atıeı karşısında cidden 

----------allıı:ı:31mtmm:z:mmıııım~!IEm••• inşirah duyuyoruz. 
git, selamı şahanemi tebliğ laştmlan çıng1raklı bir ara· hükumetini Avrupa devlet- mubafauyı bir prensip işi Bidayette i§i kav.-ıınıyan bir 
et. banın mfinadisi lerile müsavi hukukla kabul halinde müdafaa ediyordu. kmm nıuharrirlerin dahi ortada 

- Ferman efendimizin.. - Çnr H zretleri konu- ve ilin etmiıti. logiltere bu Fakat Rusya; Almanya mülıinı, pek çok mühim bir in. 
- ı5onr üfer hazereh· şuyor kaydı koydurmak suretile ile Avusturyayı da birlikte eir - uııuıu mcs'eleıi o1du~unu 

n sor. Haki randa liizımge hitabından sonra halkı Rus nllfuzunun önüne geç- sÜtüklemeğe muvaffak ol· ııihayet takdir ederek mlistaheil 
1 t k d 

'h • 5 lehinde o.ıeriyota giri~meleri ayrıca 
en a ayyü at ve ı tımam ırbist n ve Karadag-• iane- meg-1• ı·ıtihdaf ediyordu. Fa· mu~lu. Nihayet Andraşi no- zikre değı-r hir hiidisedir. Şu halde 
yapılmış mıdır, bir şey rzu ye teşvik ediyor ve "ha•- kat· Eflikla Bu<rdaoın bı"r tası namile maruf cota Os· 

Y • nıemlekclle bir incir - üzüm 
ediyorlar mı?. metaıeap k n dökülmesini leımesi. Sırbiıtandaki kale- maolı hükfımetiue tevdi edil- meı"elesi olduğu ,.e bu mea'ele· 

Vur 
Abalıya 
Zeytinyağı Borsada ., 

üzerine ıatılır. Tüccar • 
bakkala!kilo ile ~verir . 

Fakat 
bakkal 4.:::-n....,,..---

Jitre ü
zerin • 
d~n sat· 
m ağa 
mecbur 
olduğun 
dan ki
lo ile lat 
re ara· 
sındaki fark ahaliye yUkl' . 
nır. 

Bir tarafta kilo ile ••~ 
v ziyeti, diğer tarafta litr 
ile veriı mecburiyeti, abf 
tarafta da müşterinin bl 
gibi kazıklanışı bidiıeıi .. • 

işler bozuk diyoruz ' 
her işi yüksek makamlard1 

bekliyoruz. Halbuki bo~ 
dediğimiz işler hep b ÖJ' 
mahallen görfilüp derfl' 
halledilivermeleri kabil ol• 
küçük işlerdir. Halkın a1'1 
hine .olan bu zlt vazi1,ı 
düzeltivermek okadar ~ 
müdür? 

YaZlk değil mi ? Lit tf 
kilo derken patlıcan kıı•'1 
m ak için ağzı kırık şiıesi1 
1 O kuruşluk yağ alabU' 
zavallı fukaraya olan ıudo' 

Vur abalıya ... 

Regaip 
Gecesi 

Lelylei regaıbin öoO· 
müzdeki Perşembe gno9 
akşamı yani Cuma ge· 
cesine şeref müaadif ol•' 

t 

- Ferman efendimizin.. istemediğinden Türklere mü- terden Osmanlı askerlerinin mişti. Bu nota; Avrupanın niıı müzmin bir holde bulur.doğu 
Sait paşa atanı sürerek tareke teklif ettiıede Türk- çıkarılması, Suriyenin Fran- Şark itlerine müdahalesi husu ÜoJa tam bir ittifakla hare-

logiliz sefirine selamı şaha· ler knbul etmedi,, diyordu. sızlar tarafından işgali gibi lüzumunu iblig ediyordu ket ediy(lruz demek.tir. 

cağı ilin olunur. 7·10-934 
lzmir müftüsü 

Rahmetulla!,; t 

· t bJ" - tt• V logiltere notaya verilecek Bu ; hayırlı bir başlangıçtır ki 
neyı e ıg e ı. akı Rusy nın te,ebbü- hidiıeler Paris muahedesini 

Al d F 
"h S 1 1 S b K cevabın metnini gizH, gizli neticesinin aşağıdan yukenya bir Budunlar r 

ay n atı camii u • süy e ır ietan ve aradag- çoktan parçalamışlardı. Esa- k ·r ı h '-k '· Oımanlı ricaline telkin edi· ooperau 0 ma 1 mu a.. a..tır. D v • d 
t nselim camii, Abdülmeci· müt reke teklif etmişlerdi, ıen Osmanh bükiimt:tide Yalnız bir nokta var: erneglD e 

f k 
yor, fakat Osmanlı r icslinin 

din Uirbesi ziyaret edildikten a at bund ki maksat va· bu kayde liyık bir varlık gös k f b Kooperatif " zorla .. yapılamaz, a .. a &!ı uııu almıyordu. Cene,·re 6 (A,!-'ı.) - ,,. 
sonra Şehzadebaşı -Beyazıt· kit kazanarak Rus gönüllü- teremiyordu. Müsrif Padiıahla I •1 I k • clcltilet • ,.e • ietek ,. le yapılır. ogı tere ya nız almış, bü k b' 
Divanyolu tarikile Topkapı lerinin harp mahalline ye- arzularını tatminden başka .Miistahsilde bu istek ötedenberi dunlar derneğinin ça o 

tün Avrupa devletlerinin iş- ·· t ·ı 1r d .ttl 
sarayına muvasalat etti. tişmeleri idi, hiç bir ıcy düıünmiycn mes- mevcuttur ve mustıı ısı ; en i rıştırm ~ komitesi paragu• r 

T 
,_ tirakile Şark meı'elesi etra menfaati sebebiyle tetkilatlanmağa f 

Abdülhamit burada bir ürıdye - Sırbistan har- uliyetsiz hüktimet adamları fında müzakeratta bulunmak mecbur olduğunu tamamiyle müd- mfimecsiJini sah günü bat1 
mfiddet istirahatten sonr bın müdahale edilmemek memleketi zilletten zillete üzre Berlin itilafı aktedil- riktir. Eğer şi1.J1diyc kadar teşkilfit· tırmıya davet edecektir. f'' 
tekrar saltanat kayığın kaydını bidayeten Ruıya ile ıürukliyorlardı. mişti. logiltere partiyi kay· lanıoııdı i c hunun ecbehini deli- raguayın bunu kabul etıl'f 
bindi ve Dolmab hçe sara- Avusturya v=z'ettirmişlerken Rusya; bütün bu ·ekayii b d" d B b lctaizlikte ve nıüzahcretsizlikte ı.ı e ıyor u. u se e ple Is- 1 yeceg· i söyleniyor·: Ancak ır 
yın avdet etti.. şimdi Rusya; Avrvpa muva- zikrederek Osmanlı devletini tanbuldaki ıslahat taraftar . arama J)n. ı 

K ff ı J\l · rı0vayetı·n dog-ru olup ol ıı» • * • zenesiai temin sadedinde küçültmek noktHında ısrar larına yardım etmiş. Abdül- ooııerıı 1 ıayattır. ncarıs· ...ı 
O 

tanda şeker ıanııyiinin temeli peıı· d - ( 1 tır ÇüoJ' 
Rus politikasına meylede- smanlı devletinin mülkü etmekte idi. Buna mukabil azizi hal'ettirmiş Sultan Mu- ıgı an aşı mamış · " 

ı car müetahaildir ve pencar mü~- Paraguvay mümessiline bü~" 
rek ogiliz politikasını aka · temamiyetinin behemehal lngiltere Paria muahedesini radıo itfasına mvvaffak ol tnb~ili ayni umanda pancar çifçiei. ~ 
-nete uğrat n Sultan Azızin bozulm sı tarafına gitmiıti. öne sürerek Osmanlı devle muştu. ~eker, mclAa ,.e ispirto fabtik.a · metinden hiç bir talimat g 
cebren bal'ı için lngiliz do- Paris muahedesi; Oamanh tinin mülki tamamiyetini -Devam edecek- - Deııamı 10 uncu su)fada- memiştir. ./ 
--------:---------------------------------------------------------=------------~--------------~----------------=:..=-----..:_ __________________ __, 

rııııııı o anıııımrnıı• 

~Kara Ali'nin Harikulade 
~ Maceralarından Bir Safha 
-~~~~~~~M!il@M~MiliW 

- 2H 

Pek az zaman sonra, san· 
dal genç kızın sandalına 
yanaşı;nıştı. ' Geoç kız hay· 
dutların ·eline tekrar :düş· 
me1dense, ölümü tercik etti 
ve kendisini denize attı 

Fakat korsanlar tarafından 
hemen kurtarıldı. 

Korsanlar; çırpınan bağı· 
ran genç kızı tekrar kemiye 
getirdiler. Hizmetçisi, hiçbir 
şey söylemiyor, hiçbir hare-
hette bulunmıyor, sadece 
etrafına şaşkın şaşkın~bakı· 
yordu. 

Bu sırada bütün korsanlar 
Karakorıana hücum etmişler 

YAZAN : F. Şem5etıin 

ve dar bir yerde kendiıini 
kıshrmıya muYaffak olmuş
lardı. Genç kız korsanların 
kucsğında güverteye çıka· 

rıldığı zaman, Lkendiıini kur· 
ta-:mak istiyen Kara korsanı 
bir direğe sımsıkı bağlaomıı 
gördü. 

Kara korsanın üzerine bir 
çok tabanca sıkıldığı halde 
garip bir tesadüf ~battl ya· 
ralanmasına bile meydan 
vermemişti. 

Elhablidor Kara kor· 
ıanı artık temamile ele ge
çirmiş ve intikamını tamam 

ıurette ılmığa hazular ı- mesite ambara yuvarlandığı çok feci vaziyette bile mahut 
yordu. için, kurşun boşa gitmişti. alaylı kahkahalarından birini 

Maamafih, korsanlar için - Bu uretle konanlar, Kara· salıverdi ve: 
de en ziyade hiddetlenmiş korsana ikinci kaptanın biz- - iyi bilirsin ki sana söy-
görünen ve Karakoraanl mü zat ceza vermek istediğini liyecek çok sözlerim vardır. 
temadiyen tahkir eden Sa- anlddılar ve neticeyi belde· Fakat bunların şimdi sırası 
rıoğlan idi. Hatta · o kadar meğe başl.ıdılar. değildir, biraz yorgunum, 
ileri varıyor idi, ki hançerioi Korsanlar, şüphe yok tut ki eğer arzu edersen yarın 
Karaoğlana aaplamağa sa- uli.aı ve honhar adamlardır; bunları sona söylerim. 
vaııyor. gdya sonradan pi1· fakat bunların da adet ve Kara korsanın bu alayı 
man olmuı gibi yine duru· ananelerden doğma bir ada- korsanlar arasındaki hiddeti 
yordu! lt:t usulleri vardır Runun bir derece teskin etti. 

Bu ıuretle, Karakoraan için bu gibi ahvalde, usule ElhabJador: 
muhalif harek t edenler, 

ile Sarıoğlan arasında bir - Sen sefil bir •,adamsın. ancak usul dahilinde garip 
mtlnasebet ve müıareket bir muhakemeden sonra ce Bize hıyanet ettin!. 
olduğundan hiçbir kimıe za görürlerdi. - Adam sende.. Senin 
tllpbelenmedi. Yalnız, El Bunun için Elhablidor, kuruntularına ceD1aat ehem· 
bablidor bu vaziyetlere le- Direğe bağlı bulunan Kara miyet •erecek değil ya .. 
mamen inanmıyor, · ve he koruna: Seninle münakaşaya giriş· 
1aplaımağı ıoauna bırakı · - Öyle ümit ediyorum ki mek niyetinde ol11ydım, 
yorda. kendini müdafaa için söyli· senin, zavallı bir kadını 

Kor1anların Karakorsan yecek bir sözün yoktur! nefsine hasretmekle bundan 
aleyhine hiddetleri cidden Dedi. arkadaşlarına hıyanet etti-
büyilktG; hattl birisi, taban- Ne elini, ne de aya· ğini söylerdim! 
ca11nı iizeriae ateı etmif, ğını kıpırdatacak bir bılde - Ben o uıulleri senden 
flkat Elhablidorun bir tek- olmıyan Kara korsan, bu iyi bilirim. Bu kadın ilk gö-

renlerin hakkıdır. ~ 
- iyi amma onların b• 

kını da L ur'a ile yutoı•f 
kalkıştın. 

- Yanht·· 
- Bilikis çok doğru 11' 

liyorum. Eğer Mabmudel-' 
mun ölmemiı olsaydı aDI~ 
dıo. Maamafib, bu iıi bil' 
ler yok değildir. 

Bu münakaşa Karako~ 
nın mevkiini yine ku•! ~ 
lendiriyordu; bunu Elh•~ 
dor da hissetti. Sanal~ 
ikinci kaptanı bu mit": 
vaziyetten kurtarmak iç._:'1 

- Fazla söze lüzum 3, 
Bu adamı ben himaye et 
onu mert bir adam aall 
hm. O bize hainlik 1 
Cezası ölümdür, ölmeliclifJ 

Diye bağudı. ; 
Bu fikiı; umumun fik 

uygun geldi; konanlar 
bir ağızdan: 

- Devamt Yarın "" 



la 
~caı J. 

1 
SATPA 3 

Ödemiş ve Bergamada 
den itibaren 

Ô~emiı 7 (Huıuıi) - Be· 
ledıye lziları intibab-.ta dün 

başladı 

IZMIR PoSTASI 8 TeırinievvelllM 

Adalarda tahkimat Antalya tValisi ........ ~aılamııtır. intihabata beı
anmazdan evvel büt• b. b un te· 

b ır ıyrılderla donatı~mıı ve 
ilyllk tezabilrat yapılmı 

muhtelif l&üraülerden halkı, 

Bergama 7 ( Husuıi ) -

Belediye intihabatı, Fırka 
reiıi Hamdi beyia nutku ile 

baılamııtır. Şehir tak!arl• 
çarıı bayraklarla ıüılenmiş
tir. Umumi bir heyecan var· 

dır. Reyler Halk Fırkası 
namzetlerine verilmektedir. 

Italyanlar 12 adada askeri hazırlıklar yapmak
tadırlar - Leros adasında .tayyare karar2ihı. 

Posta Ve Telgraf ıUmum 

Müdürii oluvor 
~ 

lıtanbul, 7 (Telgraf) -
Antalya valisi Nazif beyin 
posta, telgraf ve telefon 
umum m&dürlüğüne getiri
leceği ıöylenmektedir. tenv~r edici nutuklar ıöylen~ 

miıtır. 

Kıra( Karol 
ha-.11 Askeri geçit resminde 

.- zır bulundu 
3~ Varıova 7 ( A . A ) _ 
ili Brllkıelden bildirild'". .. n K ıgıne go-

eıi... r~, ı11l Karol Siaada Le-
hııtan elçiıi M A 'ki 

nı k. b · rı eazeva-
lar- ı azar bulunduğu halde 

b •on zamanlarda R 

b
o .. ı orduıunun omanya 
~ . t' k manevralarına 

de •t ıra etmiı olan kataatın 
ril "' ve tanklaru geçit reaminde 

lı allı J 
ad~ sveç ,,eliahtı 
r ' Dağkıılübii hakkında 
Li~ . ı ıza ıat aldılar 
kı~ 

fiıeil Buna 7 (A A) - Ünln 
1 bill konakla a rımız Isvaç veliabtı 
ıad' prenı Gnıtav Ad lf 

retlerUe d o haz . 
renıea L • 

prenıeı 1 . uaz ve 
L b aırıt baıerıh dün 

ıaua 9 15 t U 
ket ett:l e ludğa hare-

ı er. Mn n 1 . 
yolda fel tar n eyhın 

öal' k l ofon lıattınıa yolda 
gG• ırı mıı olduğunu 

oto1110L·1· d görerek a g•" ut ın en in . 
ol•" kendi eli 1 mıı ve hattı 

0.93f dir. Kon Ye tamır etmiıler-
Daikalll:~lar .dotelin 6n6nde 

e -ko 116' 

ıu•t" 
b•"' 

ir. ti 
l eti. 
cak 

olt#, 

\~ 
at ıİ 

t ı aae b ' • 
•rafından k ey etı 
liıbt artalanddar. Ve-

ve prenıeı L · 
retleri da.. 1 uız baz-
k rca arın eli • . 
arık ke . erını aı-

tller D .. ndılerine iltifat ef. 
· •r ve kı 

hakkında veril 1 .sporlalara 
llka ile dinle e.n ızabatı •
hakkında 1 ~ler • Kultıp 
Dağcılar t zı at) ıld•lar 
.ı;, arafuıda • 
•an edilen n arma. 
mllnn lll kıt. ıporları al bu· 
·ı emnunıyet 
ı e tetk''- ve •lika 
l la; ederdk t k 
erini ı6yled'I eıe k&r-
vıltııını t lı er. l:jabab kah· 
m&ddet ~ et• de yaptılar. Bir 
el ıı ırabatt 
agcdıra an ıonra 

ederek ot l~Yrı ayrı veda 
tebre lndi;er en ayrıldılar ve 

1 

bulunmuıtur. Geçit resmin 
den sonra Lehistan elçisiyle 
Leh aıkeri ateıesi miralay 
Covalevski ve bir çok Leh 
zabitleri Kara) tarafından 
öğle yemeğine diYet edil
miılerdir. Kıral bir çok za 
bit ve zabit vekillerine muh· 
telif niıanlar vermiıtir. 

Bandırmada 
Bir banka miidiirü 

tevkif edildi 
Bandırma: 7 (Husuıi) -

Adapazarı Tnrk 1 icard ban
kasının Bandırma ıubeai 
mtidiirü Kizım beyin kırk 
bin lira gibi mlihim bir 
mebliğı zimmetine geçirdiği 
anlaşılmış ve diinkü giln 
hakkında tevkif müzekke
resi kesilerek tevkifhaneye 
gönderilmiıtir. 

Yugoslavya 
Kıralı 

Belgrat 7 (A.A) - . Yugoı 
lavya kıral ve kıraliçesi dün 
akıam Zeleniğe gelmişler ve 

geceyi orada Doubrovnik 
kruvaz6rlinde geçirmişlerdir. 

Sabahleyin kıra) A leksandr 
ile kıraiiçe Mui Zelenik ci· 
varında uf ak bir tenenilh 

yapmıılar ve sonra vapura 
avdet etmişlerdir. Saat IOda 
Doubrovnik kruvazöril Yu
goılav ıulannı terketmiı ve 
halk kruvazöriln hareketi eı
nasında kıral ve kıraliçeyi 
hararetle alkıılamıtlardar. 
Zelenikte kıral ve kıraliçe 
merkez kumandanı ve mili 
ki ve askeri memurlar tara
fından iıtikbal edilmittir. 

Telefon: 351 

Tayyare Sine;f;=;;· 
Buran H/ LK 

ın 

BUGON . \ glinildllr JHatler 25, 30, 40 kuruıtur 
nelAıvil'i • Bnyük ıinema yıldızı hay Wray ve Li· 
beıeri: n temıil ettikleri meıhur Rejiör Michfıel Gurıiz'n 

Mumyalar Müzesi 
TAMAMEN RENKLi ve FRANSIZCA SÖZLÜ 
A. Mevsimin en biiylik filmi 

Yrıca FoX D" h d' 1 . fi . - unya ava ı erı ılmı 

Seanı ••attar . 
lllnleri 13 t 1 

• Her glln 15 - 17 • 19 • 21, 15 Cuma 
te •ekteplil e il Ye aeanıı Pcrıembe glinii 13 ve 15 
Geceleri R. er •~anıı. P.701 fc eıadıyeye kadarOlobliı lemin edilmiıllr 

:eıecek bafta Gu·· zel Fatma müme11ile1i 
. _ Glara Bov 

Laki limanına 45 tayyare gelmiş 
Istanbul, 7 (Telgraf) - ltalyanlar, on bahsetmektedirler. 

iki ada da tahkimat yapmakla meşguldur- Mevsuk bir membadan öğrenildiğine gö· 
lar. Leroı [adasının Liki limanına bilyük re; tayyare karargihı kurulan Liki lima 
tayyare karargahı" kurulmuıtur. Şehrimize nına 45 tayyare gelmiıtir. Bu limanda 
gelen yolcular. ltalyanların buralarda aı· kurulan tayyare karargahında 100 tayyare 
keri hazırlıklar yapmakta olduklarıadan iıtiap edecek iki hangar yapılmııtır . ........ 
Sandal Faciası 
Mes'uller Sür'atle Meydana 

Çıkarılacak 
lıtanbul, 7 (Telgraf) - Heybeliada açıklarında 33 kiıi

nin boğulmaıile neticelenen sandal faciaıının tabkik•tını 
Heybeliadad& yapmakta olan mllddeiumumi Kenan bey 
Istanbula dönmiiıtür. Kenan bey, facianın niıama riayet
sizlikten olduğuna ve mes'ullerin ıür'atle meydana çıkan · 
lacağıoı söylemittir· 

Yunan iktisat Nazırı 
Yakınd:ı Ankaraya geleceğini bildirdi 

lalanbul 7 ( Telgraf ) - Yunan Milli lktiıat Nazırı M. 
Pezmas oğlunura yakında Ankaraya geleceği haber veril
mektedir. Bir rivayete g&re M. Pezmas oğlu 29 Teırini 
evvel Cumhuriyet bayramında memleketimizi ziyaret ede
cektir. 

----------------------Karasıı Bataklığı 
Kurutma Ameliyesine Me

rasimle Başlandı 
Akaaray, 7 (AA) - Sıh · 

hat Vekiletince keıfi yapb· 
rılan Karaıu bataklığının 
karutma ameliyesine Niide 
Valisi ve Konya Sıtma Mü· 
cadele Reisi huzurlarında bu 
gtın meraıimle baı•anmııtır. 

1700 Amele çahımaktadır. 
Halk ve köyllUer, c~mhuri· 

•• 
Taşköorü 

Tosya 
Yakında nura 

vuşacaklar 

vel 
ka-

yetin bu feyizli ve hay•rlı 
itini hararetle tes'it etmek 
tedir. Bu bataklığın kuru
tulması, Aksaray Sıhhat ve 
lktiaadiyatı için çok faydalı 
olacaktır. MiikeUefiyetlerini 
yapmak &zere çalııan köy 
ameleleri davullarla it ba· 
tına gelmektedirler. 

Kars'ta kar 
Kars 7 (A.A) - Buılin 

den itibaren kar yağmaya 
b.ıtladı. 

§ Şehrimiz belediye inti · 
babına beılandı ayın onun
da büıün kazalarda seçim 
bitmit olacaktır. 

Mussolini 
Barthu 

Mülflkatına ehemmi
yet atfediliyer . . 

lstanbul, 7 ( Telgraf ) -
Fransız Hariciye Nazın M. 

Barthunun 13 Teırinievvelde 
Romayı ziyaret etmesi ka · 
rarlıştırılmıstır. M. Barthu, 
ıtalyan Baıvekili M. Mu110· 
lini ile yapacağı mülakat 
hakkını:la Paristeki lagiliz 
sefiriyle görüımüıttir. 

M. Barthunun bu mülika 
tına Fr•nıız siyaıi mahafi
lince ehemmiyet verilmek-
tedir. ·-· Celal Bey 

lıtaabul 7 (Telgraf) - A· 
danadaki tetkiklerini bitirmiı 
olan iktisat Vekili Celil 
bey Ankaraya hareket et
miıtir. ...... 

Trab.r;onda namr.:et listesi 
Trabzon 7 (A.A)- Bele· 

diye intihap yoklaması yR.· 
pıldı, namzet li&tesi ilan 
olundu. .. -.. 

Amasyada intihabat 
Amaıya 7 (A.A) - Dnn 

belediye mecliıi için C .H F. 
tespit ettiği 44 namzet ilin 
edildi. Belediye önilnde bü· 
yük tezahürat yapıldıktan 
ıonra sandığa reyler alllma
ğa baılandı . Rey verme beı
güa devam edecektir, • 

Zilede Iutihabat 
Zile 7 (A.A) - Şerimiz

de belediye intihabatı de
vam etmekte V4' kadın er· 
kek bütün seçiciler reylerini 
ittifakla C. H. F. namzetle
ri o o vermaktoclir. 

Veliaht Hz. 
Istanbnlda dört giin 

kalacak 
latanbul 7 (Telgraf) IŞeli· 

rimizde bulunmakta olan 
lsveç Veliahb KDstaY Hı. 
gilnc\nz hiç bir yere çıkmı
yarak iıtirahat etmiıleraır. 
Akıam lsveç aefaretlıaneıin• 
de verilen çay lıtyafetlnde 
haıır bulunmuıtar. 

Veliaht Hı. ıebrimlıde 
daha d6rt glln kalarak iz. 
mire hareket edecektir. 

Ali Galip B. 
Trabzon. 7 (A.A) - NG· 

fuı ve iıkln umum mtıdlirll 
Ali Galip bey, l'ç glla ıeh
rimizde kalarak tetkiklerini 
bitirdikten aonra lıtanbılla 
hareket elti. ---····· __ ......,._ 

Fener 
Genemağlôo 

lstanbul 7 ( Telgraf ) -
Şehrimizde bulunmakta ola• 

Çek Bohemyenı lakımıyle 
ikinci maçını yapan Fener· 
bahçe takımı 1 • O ıeene 
mailOp olmaıtar. ...... -

Adana da 
Reyler C. H. F. nam

zetlerine veriliyor 
Adana, 7 (AA) - Şeb· 

rimiı Belediye intihabı ve 

rey atma iti dlin ıaat 18 e 
kıdar devam etmiı ve rey 

ıandıkları gene heyet 6nlln· 

de mühllrlenmiıtir. lki gla
liik rey yektinu 16,665 dir. 

Feke, Dörtyol, Bahçada, 

ceman 7 rey iıtianaıiyle 
reyler tamamen C. H. F. 
namzetlerine verilmiıtir. 

Şehrim!zde intihaba b\I 
gllo de devam edilecektir. 

ELHAMRA 1. }!İLLİ KÜTÜPHANE 
- BU G-ON YENi PROGRAM 

SİNEMASI 

Kastamooi 7 cA.A) -
Taşküprü, Tosya belediyeleri 
tarafından sodan i&tifade 
suretiyle yaptırılacak eJek· 
trik teaisatı için elektrik 
mühendisi Halit bey tarafm
dan projelerin hazırlanma· 

sına başlanmıştır. Projeler 
Nafia vekaletinin tasdikine 
arzedilecek ve tesisata he· 
men haşlanacak ve beş ay 
zarfında kasabalar elektrik ' 
nuruna kaTn~acaklardır. 

cMadam BUTTERLY • şaheserinin unutulmaz yıldızı . 

Araç belediyesinin elek· 
trik tesisatı bitmek üzere· 
diı. Makineler Isviçreden 
yola çıkarılmıştır. 

--······ 
Başvekil paşa 
Seyalıata çıkacagından 

Ankaranın haberi yok 
Istanbul 7 (A.A) - Baı · 

vekil lımet ·paıa hazretleri· 
nin ıeyahata çıkacaklarandan 

IAnkaradan haber Pyoktur. 

SILVIA SIDNEY i 

THEODORE DREISER'in meşhur romanından naklettiği 

JENNY GERHARDT ' 
i 

' 
i 

Samimi bir aıkın hazin hiklyeıi Fransızca ı&zlG 
1 

Bu haftanın zengin ilaveleri: 

1 • P A THE JURNAL Dlinya havadisleri 

2 KARANF•L M~aiki. ıan'atklnmız MÜNiR NURETTiN 
• 1 beyın bır ıarkııı. 

3 - MiKi YAMYAMLAR ARASINDA 
DiKKAT: Saat 17 seansında SAYOON Gt""ZELt filmi tekrar 

ve 17 aeansrna gelenler ayni biletle iki filmi de gfüehileoeklerdir. 

Seanslar: 15,30 • 17 • 19 ve 21,15 
Fiatlar ; 35 • 45 • 50 - 60 kurut 

Perşembe günü yeni proğram -

edilecektir. ıs 30 



SAYFA 4 IZMIR POST ASI 8 Teşı inievvel 

vustu 'lı ey et , hsul Satışları 
lııı 

Borç 
Bir Adamın 

liket 
a B ş 

Getir ,i 
Fe- üzüm ihrac tı da Bul; •ık 

mı 
Tütün übayaatında. Bu un- Yaş 
ma için Dün Şehrimize Geldi ga 1 r muvaffak oldu yin 

ğil, vazivetin vüzuhuaa ildi ve 
ve metanetle intizar eyi' ka 

YO 

Evvelki gece Halkapınar· 
da iplik fabrikası civarında 
feci bir hidiıe olmuı, Ha· 
ıan iıminde bir işçi arkadaş 
Recebi tab•nca kurşunu ile 
ajır ıurette yaralamıştır. 

Yerah Memleket h•stanesin· 
dedir. Hidise etrafında 
verilen malumat şu merkez
dedir : 

- Hallupınarda iplik 
fabrikaıında çalışan Hasa-
0111 Recepten 10 buçuk lira 
kadar bir •lacağı vardır. 

Bu para Recebin fena ve 
yokıul bir gününde Hasan 
tarafından ödtınç olarak ve· 
rilmit; mnteaddit müraca
atlara raimen borç eda e· 
dilmemiıtir. 

Son gllnl~rde Hasan, ar· 
kadaıından alıcağını müte · 
addit defalar iatediği için 
iki arkadaşın arasından 
karakedi geçmiş ve geçim· 

Vekaletten 

sizlik başlamıştı. Nihayet 
• 

hadisenin cereyan ettiği ak· 
şam Recep fabrikadan çı

karken arkadaşına : 
- Şöyle dişarıya gel de 

eDİo işini bitireyim. 
Demiş... Has n bu '' işi 

bitireyim " özünden para· 
ıının iade edileceğine zahip 
olmuş ve Receple bir lilde 
fabrika civarındaki çayıra 
gi ı miş .. . 

Çnyırın tenha bir yerinde 
Recep ani olarak Hasanın 

üzerin\) hücum etmiş ve : 
" Borç öyle alınmaz, işte 
böyle alınır 11 demiş .• Ve 
kanla bir mücadeledir, baş 
lamış ..• 

Bir rahk Hasan taban· 
casını çıkarmış ve Recebi 
iki yerinden yaralamıştır. 

Hadise Adliyeye akset
miştir. Şimdilik hadisenin 
bilinen safhası budur. 

• 

·-·-
Müracaat eden t 
tün mekteo ere a 

eler bü
uledilecek 

lımir mıntakası maarif u· 
mum müfettişi Hikmet beyin 
a6sterdiği lüzum üzerine or• 
ta mekteplerde yeniden şü· 
beler aç.iması ve hiç bir or· 
ta tahlil çağı talebesinin 
mektepıiz kalmaması temin 
edilmittir. Dün maarif veki· 
letinden bu husuıta alaka· 

darlara tela-rafla tebliğat ya 
palmııhr. 

Bugnnden itibaren erkek 
mualHm mektebinde bir ıu 
be açılarak ders faaliyetine 
reçilecek tir. 

Erkek liıui binasının mü· 
ıaadeıidiğioden dolayı, açık· 

ta kalan talebenin ders gör
melerini temin için Tilkilikte 

bir bina tutulmuştur. Bu bi
nada deralere bugün başla
nacak Ye namzet oiarak kay 
dedilen talebeler mektebe 
mDracaat ederek bugün ders 
lere devam edeceklerdir. 

Yeni t .lehe için kız lise· 
ıinde de bazı !tertibat alın· 

ması münasip görülmüş ve 
bölmeler yapılmıştır. Mektep 
siz kız talebelerde, alınan 

tertibat üzerine kız lisesin· 
de bugünden itibaren ders· 
len: devam imkanını temin 
etmişlerdir. 

Karşıyak kız muallim 
mektebile Karşıyaka ve Bu· 
ca orta mekteplerinde vazi • 
yet iyidit . Bu mekteplerin 
yer vaziyetleri ve talebe 
mevcudu her banği bir izdi· 
hama ve müşkilata yer bı· 
rakmamıştır. 

Bugünden itibaren mek -
tepsiz kalan orta tahsil ça
ğı l lebesi mekteplere mü· 
racaat ederek kayıtlarını 

yaptıracak! r ve derslere 
devam edeceklerdir Müşki· 
lita uğrayanlar, keyfiyeti 
maarif umum müfettişliğine 
haber vermelidirler. 

Orta mekteplerin ilk ıınıf
lanoın her birisinin mevcudu 
60 - 70 talebeye b•liğ ol-
muştur. 

• ,~ • ,: •, 
6~'.~ •ı 

3 birinci Teşrin ~·arsaınbadaıı itibaren 

Karşıyaka Lükş sin 
ve Tiyatrosunda 

a 

Şimdiye kadar yapılan Türkçe filimlerin en gilzeli: 

Büyük Ti.irk opereti ve gil.zel Türk lhunbası 

SÖZ BiR ALLAH BiR 
Temsil edenler: Hazım, Vasfi, Galip, Muammer, Mah· 

mut. Melek, Cahide, Şaziye, Necla 
1

.A. YRIC.A: J)i.inva havadisleri ,~e Miki ha Yada ., 

Seanı ıaatları: Cuma ve Pazar 15 17 19 21 
Diger giinler: 19 ve 2 l 

il ,. " 

A·,usturya M Jiye N ezn· 
reti müsteşarı ve Avuşlurya 
tütün r"ji'Ji umum müdürü 
doktor Kar)'ın reisliği altın · 
da altı kişilik bir mütehauıs 
heyeti şehrimize gelmiştir. 

Heyette beynelmiJel tiltün 
mütehassısları da dabiMir. 
Avusturya heyeti ev -
vela Yunaııhtaoa gitmiş; 

or da tütüa vaziyetini uzun 
uzadıya tetkik etmiş; tütün 
mahsulü ve rekoltesi hak
kında malumat aldıktan son· 

A t 1 h t 1 l
'rde Muhtelif ihracat mahsul · vus orya ı eye zm 

dö rt gün kadar kalarak Os- !erimizin Avrupa sataş vazi· 
tro Türk tfitün şirketinin yelleri ve rakip memleket· 
933 senesi tütün mıabıulün- ler mahsullerinin dııarı pi -
den satın aldığı yarım mil· yasa temevvüçleri hakkında 
yon kilo tütünün tesellüm Türkofis ;: gelen raporlar şu 
mu melesini yapacak ve merkezdedir! 
ondan onra da bu tütünler Ü zii ın: 
Avusturyaya ihraç edile· Almanyada 23 • 29 Eylül 
cektir. haftasında umumi vaziyete 

Heyet, 934 tüttin mahsu- tabi olarak lkuru üzüm pi· 
lüoü de gözden geçirerek yas ı st alelumum durgun 
fi tları tetkik edecek ve geçmiştir . Bu hafta içerisin-
Avusturya r~jisi 'namına de tahmil ş rtıyle 100 kilo 
yapılacak mübayaat hakkın başına sif Hamburg olmak 

ra lzmire gelmek üzere yola k · 
d emirler vdilece hr. üzre 7 numaralar için 20 

Çıkmıştır. H t d A t ya eye arasın 8 vus ur fılorin, 8 numara 21. 9 nu· 
Heyeti getiren Alman ban rejisinin di · ek törleri de var mara 2l, 10 numara 24, ) ) 

d11ah Palestioa vapuru dün dır. Bu zevat bugün Türko· numara icio 27 filorin tek-
limanımız gelmiş; salonda fiı. Ticaret Odasını ziyaret lif edilmiştir. 
Tütno lohisar idaresi namı· edeceklerdir. VIY ANADA: llzmir ve 
na bat eksper kendilerini Bu temastan sonra Türk- Kandiye llzüm piyasaları 
selimlamışhr. Ayrıca o,,tro Avusturya ticaretinin d•ha son zamanlarda görülen te-
Türk tütün şirketi erkanı da ziyade ioki~afı için karşı · mevvüçlerden ve lngiltere· 
kendilerini karşılamıştır. lıklı tedbirler lınacaktır. den vuku bul n ehemmiyet-

mm:c~IE!:ıcıız:sı-ım3aZ1ır=::~ li tola pler dola yısile yeni· 

azası 
. 

ver Bey 
Geç· di 

---=-~------............. .._~_._~~ 
lımir barosunun tanınmış 

avukatl rıo dan Mustafa En · 
ver bey Cumaovası yolunda 
müessif bir otomobil kau-
sına uğı ıyar k oğır surette 
yaralanmıştır. Yaralı badi· 
ııeden sonra Alsancaktakiw.: 
Sıhhat Yurduna k ldırılmış; 
billıhara gösterilen lüzum 
üzerine operatör Tahsin 
Hüseyin beyin kıliniğinde 

tedavi altına olınmıştır. Ka 
za hakk1nda aldı ğımız ma· 
liimat şu merkezdedir: 

- Avukat Mustafa En· 
ver b e- yin bir iş için Cuma
ovaeına gitmesi icap etmiş, 
son zamanlarda satın aldığı 

hususi otomobili ile Cuma · 
ovasına gitmek üzere yola 
çıkmıştır. 
Cumaovuı yolu tenha 

olduğundan Mustafa Enver 
bey otomobiline fazlaca 
hız vermiş; bir aralık oto· 
mobilin rk daki yayı açı· 
1 rak tekerlek fırlamıştır. 
Tekerleğin kurtulması üze· 
rine arka tarafı yana mey · 
Jetmiş ve kapı açıl ıak 
Mushfa Enver bey aşağıya 
yuvarlanmıştır. Boş kalan 
makine bu vaziyette hende 
ğe saplanmıştır. Mustafa 
Eaver beyin bir omuzu 
kırılmış; iStckisi yerinden 
oynamıştır. 

Bu müessif kıza üzerine 
yaralı derhal hastaneye kal 
duılmıştır. Kıymetli avuka
tımıza geçmiş olsun deriz. 

Son dakikada ldığımız 

bir h ı bere nazaran Mustafa 
Enver beyin omuzuna alçı 
konmuıtur ye ııhhatı iyidir. 

den sağlaml e şmıştır. 10 nu· 
maralı lzmir mahııulü üzüm
ler sif Triyeste olmak şar· 
tiıle 25 · 26 filorin üzerin· 
den kote edilmiştir. Aşağı 
nevilerin fıatları daha yük
sektir. 7 numaralı üzümler 
için 22. 8 u umaralar için 23 
fılorio istenmektedir. 

NOT: 'fürkofis Berlin 
şubesi, A lmanyada tatbik 
edilmeğe daşlanan yen\ ka· 
r roame:len sonra piyasanın 
vaziyetini şöyle hulasa cdi 
yor: 

- 24 Eylülde Almanyada 
ithalatı tanzim eden yeni 
kararn meye göre her l nevi 
ithalat için mübayaadan ev· 
vel alik dar kontrol daire
sinin müsa desini almak 
icap ediyor. 

Bu cihetle 23 • 29 Eylül 
934 haftası içindeki vaziyet, 
umumi bir görüşle s kin 
geçmiş, tereddüt yüzünden 
mahdut mikyasta işler ya· 
pılmıştır. 

Çocuğunu 

Almanyadaki yeni vazi
yetten tereddüde düşülerek 

Rusva ile ye i korku:maması ve fiatıarın 
indirilmemesi liumdır. Buna 

Görınek istiyeıı ana 
Dün sabah adliye daire

sinde, ikinci hukuk mahke

mesi kapısında ubk bir ha 
dise olmuş ve ;ıdliye daire

sinde telaş uyandırmıştır. 

hmet bıtnım isminde bir 

kadın, zevcinin açtığı talik 
davasında bulunmak üzre 

adliye dairesine gelmiş; ora
da sekiz aydan beri ayrı 

kaldığı çocuğu Zaferi gör· 
mfiş ve sevmek istemiştir. 
ismet hanımın bu hareketi· 
ne zevci tarafından müma
naat edilmiş ve hidiıe bun· 
dan çıkarak adliye dairesin-
de telif uyandırmıştır. 

• ran asma 
Sovyet Ru ya ticaret mü· 

messilliğile hükumetimiz ara· 
11 da yeni bir ticari anlaş· 
ma yapılmıştır. Bu anlaşma 

mucibince Türkiyedeo Rus
yaya 2000 000 Türk lirası 
kıymetinde yün, tiftik, canlı 
bay\·an, ve zeytin ihraç edi
lece~; bunun mukabilinde 
ayni kıymette sanayi eşyası 
ve dikiş m cı kinesi ithal edi· 
lecektit. 

Gümr ükJer umum müdür
lüğünün gönderdiği bir ta· 
mimde, gümrük tarifesi kft· 
nunuoun 447 numaı asında 
kayıt!ı ( yalnız kaloş ) mün 
hasıran Kafkas hududunda 
ki gümrüklerden geçirilerek 
bunun haricinde ki gümrük
lerden ithal edilemiyecektir. 

rağmen b zı emtia fiatları· 
oın doğrudan doğruya mem
leketimizce düşürüldüğü te· 
eısüfle görülmüştür. 

Halbuki bu on hafta 
içinde Almanyaya mal satıl
maması, bir fiat meselesi 
değildir. Fiatlnr daha ziya
de indirilmiş olsalar dcshi 
vaziyet bışka olmıyacak, 
yani muamele yapılmıyacak
tır. Yeni vaziyet fint veya 
piyasa meselesi olmayıp, 
yeni ker rnamenin tatbik 
sahaaına konmasının bir 
neticesidir. Bi .. acnaleyh dur
gunluk geçicidir. Piyasanın 

canlanması yüzde yüz kat'i · 
dir. Alakadarlara <.iüşen 
vaıife, fiatları indirmek de-

mektedir. · 

'faze iiziinı : 
va 

Balkan memleketlerinde 
ve bilhassa Bulgariıtand1 atı 
Af manyaya ithalit dev•6 yo 
edilmişse de ancak geçe 
haftaya karşı az mal gel.O~ bıl 
sinden piyasa hafiflemiştil • ~ 
Bu itibarla piyasada yük•e diJ 
liş vardır. du 

29 Eylül tarihinde mubtt şe 
lif nev'i yaşiizümler gümail~ 
lenmiş oldukları halde eedf ka 
Jinde teslim şartiyle l y 
kilosu şu fiatlardan muaııı' ac 
le görmüştür : ru 

- Bulgar üzümleri 48·5 hı 
mark, r zaki üıümleri 48·~ nı 
mark, Dimyat üzümleri 40 yo 
45 marktır. S 

1 n cir : ıi:ıı 
Almanyada incir piyat• da 

sın da geçen haf taya nispet raı 
le bir tebeddül yoktur. t(ı le 
losu 68 tanelik Ekstrissidl1-gi 
Gemime nev'ileri gene l(j gi 
kilo hesabiyle Sif Hamburlte 
olm k üzere 10 florin ü•' b 
rinden muamele görmüşt01ue 

Viyanada alivre mallard•' 
kalamatalar, nev'ılerine go~ 
Siv Triyeste te !imi ~5.90"b 
26,60 lsviçre f angı araııod 
mui\mele görmüştür. ki 

)T11mnrta : 
Muhtelif Avrupa piyaı•I: J 

rında yumurta fiatları y8~ 
selmekte ve sağlamlaıaı• i 
tadır . Avrnpa piy&1alar•~' ~ 

01-;ı me\'rudat noksandır. M 
1 

tehlik piyasalar, fiatl•'\
1 

yükseimesine mini olaıı' . 
için m j•;tağoi gibi hare~' 111 

"ffY ediyorlar. Avusturya pı ıol 
salarn .• da Polonya yumurt 
lan, Macar mallarından d~ 
ha ucuz olması dolayısi1~ 
tutunmuştur. Çekolllo\"'a 1 
y11da d ayni vaziyet lı n 
kimdir. Bulgaristanda 1 
murta piyasası 160 - l p 
levadır. , 

ispanyada fiatlar tutk&J~ 
piyasa mRla taliktir. Tr• ~ 
zon malı yumurtalar 17, 
peçe tadır. d 

Polonya malları yumurt~~ 
lar ltalya ve bilhassa Iot 
terede hararetli muaı:oe1.:0 
lere sebebiyet vermitl\ 

ı::ıon haftasının yumurta f, 
yasalarında en mühim hid' c 

sesi Polonya emtiasınıo "' d 
ziyetidir. ..... 

Nahiye 
~iihliirlel'iııiıı topJaııt1 

Iıaıir merkez kaza5•: 
bağlı nahiye müdürleri, d., 
mektupçu B ha heyin '''ı 
liğinde toplanarak mubt~; 
işleri ve bu nrada beled• ( 
intiba bı işit• rinid e görüşıııO 

lerd!r. _./I 

Sümerbank Y err Mallar Pazarı emuri istihla Koope atif · 
kredi ile satışa baş mıştır. 

o aklarınıl 
P. 772 
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-8- + AfJNAN 
• Karde,im Faik Şem~euin BIM/e. 

·2 Birinci T · -J 
O .. , rB ' eırın. konuştuk ve aynldık. 

uze - ozyaka nııı kokulu V 
havuını b k - edaınız nasıl oldu? __ ı, ıra ıp bu .. ·· ı ur ııkıcı vere mek gorıu - Çok sade .. o bo ayrı-
nıııı b ·1 ' tepe kapan- lıktaıı tee ıiif ettiğini iri 

"I' u uou~·ururn Sahalı l b. . . ' . 
yio gcizleri~· 1. '

1 
e~ ır fıkır arkatlnşını mu""ak 

, ı nr a ay lleAt-lı k t k ·b . . .. . 
_...J ve güriilt" .. . " a eıı a~ ettıg ııı rnvledı. 
Dil"' ucu ııuıarıın .kah J> • 

aha t' t 1 . • .>tjll onun eJini erkekçe sık-
e ır ıua arı ıçınde 

ontm ayı tırn .. Bir tlot'a hakııı.tı k ve 
ve varı ıoı 11k l · " va · " vay ın Hr ayrıldık. 

zıyetto snruyoruuı: 
N - 8orıi yaraıııa:t. R"tül, · d' - e var, ne olu,·or'R 

ın J ı · · ··· scııi. .. 8ııniıı, hir e rkek kal-ndl ç erınden hir yaramaz 
atılı h:ne fırlatıu•attın bir bak1ı-ı,, -• yor ve giilerek k b 

e\'P or: orıu~u b1ı1şk1'larının trn kuvvetli Iıa-
geÇ '\..T reketleıiuclen dahi\ ku\'nHli 

1.-6 - .ı."16 olacak M.ekt.a.'·· 
e ar b h · "• ,.uJll sayılır. Hem ge\\ kaldık 
it• ı çeaıne bir tayyare indi. l 

• 19. ~~şrin 
ülıoyla kalıkah&larla gü

Hiyor Vl° ıoı<iyliyor: 

• Bozyaka kuau d ga i ha ... 
ük d' " nere e > 

ıye raılatlı&· k . d ,.,. ıza sorup 
blf' uruyor. G<>reen Betül övle 

u '6ker 'ey ki... · 
mı B .. 1 • s'1• u eoz en kalıkalıa~ar v~ 

1 ahkalıalar takip ed· . 
at lJor. 

rtl ağımdan k"lkıyorum ve 
ua acel" ile giyinmege başlıyo· 
48.~\:ın. ~.rkadaşlarım ve bil-
48.,f BRa Sulıeyla daima neş'eli 
. 40 lllevzularla beni me•gul ed'. 
1 orlar. Y ı 

Süheylayı Biz de tanıvacak 
iz de • ' . .,ı d k leTece.k&iniz. }"ırtına-

~yplraanı )alınış ve bir çok boh-
ıı nara yo 1 .n-1 . . ru ınuş kış ıeoe· 
. ~· erını and 

. ......... ıran koyu ıi alı 
ısıı~:gozteri•le gül.. Y 

V' " nyormuş 'b' e 1 gibi eiddlle~ gl ı 
mb.-tieıhir ediy n . taTrı insanı 
n il.. ••• h or, ~•ındi biz baş· 

' em ıu get' . 
üı~e k ırıyor, hem 

onu,nyoruz: 
Uar~ - Anlat Sübeyl&T 
e g - Ne anlata 
5 gO 1r .. ,, k . Y•m ... Bende • J ·rv.;. yo kı 

aııll - N aaıl ;~k B 
kimlerle tanıştı~;· u yaz 

- Hiç kimıeyle i 
ı.tl•taana .. en ıan-

aıal'- ... 

ı y,ffft - Vah zavallı kızım B 
az ıal'b .. n fdl ı a çorap 

tahta yamamak-
alarl ' . •ilmekle vakit e 

M rdın.. Haydi k g . 
. 1 .-.ana ız, anlat-
ıat aı':- ··• 
ol;.:.. - AyoJ, •en ne biçim 
ar•~ ın .. Anlatıaoa ıen B ·~1-
pi1,-.~ müllzioıi Oeıniİ.beyuk' a-

murtP uyor' ı m 

an dl~- Hava mül&zi-· o l t ••.d emil 
ayııl ' anıınıyoruuı ki ... 
ulof~ - Şu halde hen de .. il emiyeceı· ıoy-
t .Ailecek bir ım •. Eallıen ıöyle-

Cla ~ şeyım yok ki' rr - Buy . ... 
- partiyi k az hı9 bir c•rden 

açırınamışıı 
tk"bıuradına bil . n, orada 

tuT ,r - Ne d e naıl olmu .. un' 
ı I emek bu b.. l ' 

ı 1 ,., ~ Çok fenaıın, Sü;y le 
-.ı:ahırle « ey a ... 

tflla111 •tllli "·:· > gazinoıunda 
mur ~ın .•. 

1 -~ - Ayol · 
• oı.:..urad , ı~aan b<iyle mi 

,,. -~ ına naıl 1 
ua~ _.,,onunla... o ur... Biz 
rmıfV;. _ 8 .. 1 rtı B~Y e, aözünii tamamla 

' 

- 1Z '• 
m bl;/.G"I onunla teudüfen 
ı u cemahde 1 t 
ının erlr""n .. 8 anbnla ai-

"' ıortiAt"'k . .cı 
tıfı " u "• Yıne te· 

en lababa k 
rte d k adar gö-

e aldık 
- Bıra,.0 ""

8 
. . 

1t.n , ... enı 1\DIİ 
1enı... Ban· 

blr '8 l ı anlata-
- Pek·" n 1oktu. 

ı len necı 
ıyonu •n •nlat-

L.--i ile 
01;:. !fay yare mül& · 

utun bir yaz -.k 
Pm•ın ... 

- :V•llahi bizimki f&ala 
; ~~!.~I, Stibeyli.. Biz 

__, gibi tanı,tık, 

- Burası bir .aşk yuva
&udır Betiil'ciigüm... Ara· 
mızda sevmiyen ve alakalı 
oltnıyırnı varını ki... :Yeni 
sene ba~larken herkes "'yeni 
mevrndabı takiple me~gul ... 
}iJn müşkülpesnt olanlar bile 
yeni ders senesine yeni ve 
ayrı bir alflka ile haşlamak 
istiyor. Bak sen bile, tayyare 
zabitini unutmu~ gibisin ... 
Banan hiç bir manası 
yok mu' 

Süheyla'nın söyleıli~i HÖZ

ler kalbimcle yer yapıyor. 
Ve kuvvetli bir kanat gü
rültüeiyle kızlar hep bahçe· 
ye k8şayorlar. Kalbimde 
afak bir ihtilal oluyor ve 
bu çelik kanadın pilotunu 
tanıyorum. 

* * • 
Betül bulutlar araıında 

kaybolmak üzere bulunan 
hava kartalını uzun uzun 
eeyretti. Orada, o hava kar· 
talının içinde onun ruhunu 
&aran, hayatinin biitiin ince 
liklerini avuçları içinde bu
lunduran bir varlık vardı. 

Betül anlamıştı ki, gece 
nçu,ıarında kendisine per· 
vaueaiyle sel&m gönderen 
hava mülazimi OemiJ, inkar 
edilemiyecek kadar ruhunu 
sarmış ve benliğini teıhir 

etmiştir. 

Genç mül&zim, mektep 
hayatında derinden derine 
bir değişiklik olduğnnn an-

lıyor, yavaş yavaş arkadaş· 
larını terkediyor ve nisbeten 

giiTültüsüz bir yaşayışa ken
diıini bırakıyordu. Artık 

onun ruhunun şekilsiz ve 
renkıiz bir alAka değil; bi-

IA.kis 'ekillenmi' ve aslına 
rücu etmi~ olgunluklar mev · 
outtu. 

Kız arkada,ıarı, başta 
Süheyll olmak üzere Betül 
deki bu tebeddülü hayretle 
karşılıyorlardı. Betül ekse
riya arkadaşlarından uzak, 
eline aldığı kitabı açık bu
lundurarak mektebin uzak 
.köşelerinde, bir ot yığını 
veya bir tahta ııra üzerine 
uzanıyor, güzleri semalarda, 
yakın ihtimallerle bir lıava 
kartalının geçmeaini bekli
yordu. 

-Devamı yarın -

memleket Postası 
Her Gün Bu Sütunlarda 

150 Sene evelki hayat 

Sart harabeleri eskidenberi beynelmilel 1 helerinin de resmini yaparak bilihara şim-
büyük bir şöhret sahibidir. 150 sene evvel şir üstüne hakketmiştir. Bu nefis eserin 
buraları dolaşan lngiliz seyyah; Sırt hara· resmini dercediyoruz. 
~-...------~·~,,..,,...""-'""-",....,,..._"'-"""VV"VV'WV'V'""'~,..,._~"-"'-'..._...,~~ 

·-şikiY~~i~;-··ı Aydın h~_~erleri 
noıcai~'onıizo i~ ı \Söke ve Aydın maçı - Be ediye 

Yol isti yen, çamur ve çir- • t• h b t f ı• · t• M k t 
keften bıkan yukarı mahalle ın 1 a a 1 aa ıye 1 - e ep 
ıakioler~nden al~ığı~ızA şa• ihtiyacı kar~ısında tedbirler 
yanı dıkkat b1r şıkayet ~ 
mektubunu dercediyoruı: 

Mahallemizin Muhsin efen
di sokağında Belediyemiz 
tarafından 30 • 40 metrelik 
bir laj'ım yapıldı. 

Bunu biz bir başlangı ç 
sandık, ümitlere kap Idık, 
fak at ümitlermiz1 hep boşa 

çıktı . Çünkü bundan ilerisi 
ne yapıldı, görünüşe göre de 
yapılacağı yok! 

Biz, sağ ve solu, ön ve 
arkası hep lağımıız sokak 
lardan mürekkep olan bu 
yerde, sadece bu kısman 
lağımlanmak şerefine ne 
için mazhar olduğunu bir 
Ublü anhyamıyoruıl 
Eğu belediye kasaları 

dola ve iş arayorıa biz, 
haddimiz olmıyarak it iÖ•
teriverelim: 

Postacı Ali Riza efendi 
ıokaiı ve bizi kır mahalle

lere bağlayan en k11a ve en 
iılek yoldur. Bu yol iıim 

--·-· Aydın ( Hususi ) - Ev
velce bildirdiğim veçbile be~ 
lediye intihabata 10 Tetrini 
evvelde yapılacak tVe bir 
günde bitirilecektir. Seçim 
işiuin kolayhkla bitmesi için 
belediye tarafından şimdi· 
den mahallelere numaralı 
isim puslaları dağıtılmıştır. 

Bu puslalar, rey s9'hiplerinin 
defterlerdeki isimlerinin ça
buk bulunmasına yardım 

edecektir. 
İntihap günü ve daha 

evelki günlerde yer, yer 
kurulacak kürıblerde farka .. -
Besni 
Haberleri 
Beıui: (Hususi) - Beıni 

kaza merkezi iyi bir yer 
olmadığından Vekiller heyeti 

kararile şimdiki merkeze 20 
dakika mesafede kiin Cat 

hatipleri tarafından halk 
tenvir edilecektir. 

§ Dün burada Sö\:e ku 
liibile Aydın kuliibü araıın-

da yapılan f '1tbol maçında 
Sökeliler sıfıra karşı beş 
gollegalip gelmiştir 

Sake gençleri geçen şe
ne de ayni muvaffaluyeti 

göıtermişlerdi. Bu \raziyet 

Aydın sporcularının eıash 

bir teıkillta ve çalıımaya 

ıhtiyacı olduğunu göstermek
tedir. 

§ Busene mekteplerimiz6 

kayt ve kabul için müracaat 
eden çocukların ıayııı tah· 

minlerin fevkindedir. Ayni 
vaziyet ile karıılaşan Edirne 

mektebimiz, sınıflar1na birer 
ıube ilave etmek mecburi· 

yetinde kalmıştır. Bulunan 
bu imkan nura ıuıamış bir 

izafeıinden itibaren belediye mevkiine nakline karar ve- çok memleket yavrularını 

tatmin etmiıtir. kazmaııaa yüz ıiirmekten 
mahrumdur!. Kıt günleri bu 
yoldan ıeçerek meskenle 
rine ıalimen vaııl olanlar, 
bllyllk bir ıampiyonluk ka
zanmıı demektir! 

Bu yolun başlangıcında 
bir çeıme var. Bu çeşmenin 
akıntısı oraları çamur der· 
yaıı haline sokmuttur. 

Seyyahların fazla geçtik · 
leri bu yer, çok çirkiudir. 
Hele ayni çeşmenin karşı · 
aıadaki te~ekeden sar.: y, 
emaalıiz bir çirkinlik ve 
iç.iadekiler için de büyük 
bir tekhlike ~teşkil etmekte
dir. 

Ba acayip çata belediye
ce istimlik edilir ve oruı 
rnitletilirae. ıebir için bn-

rilmiş fakat tahsisatsızlak 

hesebile üç sencdenberi tat
bik olunamamıştı. Bu gün· 
lcrde kui merkezi Cata 
nakledilecek tir. · .. 

• • 
Feci bir cinayet - Geçen 

'gün kaıi merkezine bığh 
Birişme köyünden Mehmet 
oğlu Mehmet bığında feci 
bir surette katledilmiştir. 

Zabıtaca yapılan tahkikatta 
ayni köyde: mukim sabıkah 
Orhan Mustafa tarafından 
öldürüldüğü anlaıılmıı ve 
katı l tutulmuştur. 

yük bir hizmet yapılmış olur. 
Çamur deryası ; se 30 • 40 
metrelik bir lağımla mekte• 
b;n lıi•mına akıtılabilir.. " 

- incirciler 
Birer, birer birle· 

~iyorlar 
Aydın: (Huıuıi) - Ekin 

ovaıı incirciler koopera
tifi, kredi kooperatifi 
ortaklarile birleıerek yeni 
ve kuvvetli bir teşekkül 

halini almıılar ve mer· 
kezlerini Aydına nakl 
etmiılerdir. 

Bu miihim ve hayirli 
teıebbüsün bütün müs · 
tahıilin birleımeaioe ön 
ayalı sayaldıiı memnuni
yetle 16rlllmektedir. 

Belediye 
intihap faali -
yeti devamda 

UrJ (Hususi)- Urla b(· 
lediye aza namzetleri evvel· 
ki gün viJiyet idare heyeti 
azasından doktor KimraD 
beyin buzuruyle tespit edil· 
miştir. Seçilen 38 azanın 

fırkada aldıkları aıi;ni rey 
35, asgari rey de 23 tür. 

Torbah, (Hıısusi) - Jor 
balı bdediye aza namzetleri 
24 kişi olmPk · üzere Halk 
fırkası ka~a idare heyc:ti 
seçilmiş ve ilan .. edilmiıtir. 

~kbisar, (Hususi) - Cüm 
huriyet Halk fırkası kaza 
idare heyeti evelki gün saat 
14 te mahalle ocakları id,are 
heyetlerinin iştirakile elli 
kişilik belediye aza namzet· 
leri listesi hazırlamış ve neş · 
retmiştir. 

Bodrum, (Hususi) - Bod· 
rum belediye aza namzetleri 
Halk fnKası tarafından tes
pit ve neşrolundu. Aza mik
tarı 28 dir. Liste umumi 
m~mnuniyeti mucip olmuştur. 

----••---..-
Boz<loğ·an liilal \ıh

ııHwiııdo 

Bozdoğan Hililiahmer ida· 
re heyeti yeni bir aeçim 
için aralarında bir toplantı 
yapmıılardır. Neticede ban
ka memuru Lütfi bey rciı· 
liğe, yol birliği muhasibi 
Fevzi bey ki tipliğe, Sliley· 
man bey de azilıia seçil· 
miştir. 

Hepside memleketin ça· 
lışkan ve güz.ide unıurlara
dır, muvaffaketler dileriz. ___ .... ____ _ 
Nazilli 
Haberleri 

Nazilli: (Hususi) - Na
zillide fabrikaWr Ali Nihat 

beyin kardeşi Muıtafa bey 
evvelki gün ansızın ölmü~. 
tür. 

Bo zat, ki~çük kardeşi 

Necip beyde dahil olduğu 

halde, Kuvvayımilliyeye çok 

hizmetlerde bulunmuş ha · 
miyetli hir zattı. :Y apıJan 

tahkikatta kalp durmasın· 

dan iHdiiğii anlaşılmıştır. 

* * • G~çen Aene Jı~y1ü1Je, 

Tayyare cemiyeti varidatın· 

dan bir kısım paraları zim· 

metine geçirdiği için hak· 

krnda adli takibat başladı· 

gmı bildirmiş olduğum Boz 

dogan Tayyare comiyeti şu· 

besi sabık katiı>leri Hilmi, 

Hasan efendilerin mubake· 
mesi bitmiş ve her iki8inin 

de ü~er ay mahkumiyetine 
karar verilmiştir. 
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OCUK SAYF 
Çocuk Masalları ] 

Düdüğün 

Masalım bu defa yine dü
dOkle baılıyor amma.. Ge
çen defaki gibi yine hay
dutlar nzeriaedir. 

Çocukların masalları, ne
dense hep hayc!utlar, ya da 
peri ve cinler üzerine olu
yor. 

Bir vakıtlar, yani her ta
rafta haydutların bulunduğu, 
her tarafı kasıp kavurduğu 

Hki zamanlarda bir mem
leketin beyi, ıöylece yakın 

ormanlarda avlanma.k iıte
miı, atına binmiı, adamlan· 
nı almıı ve ormanlara dal· 
mıt. 

Bey, ormanlarda birtakım 
haydutların gizlendiklerini 
bilmiyor değilmiş amma .. 
Nedense buna ehemmiyet 
vermemiı, ıırmah bey elbi· 
ıelerini giymif, altın saat ve 
kordonuna takmıı ta bu 
korkulu yerlere böyle iİtmiı 
ve adamlarından haylı:uzak· 
laımış! 

Av iyi baılamıı, bey iyi 
ve gllzel ~uılar avlamıf, 
bunları, mini mini çocukla· 
nna götllrmeyi düınnnrken .. 

Marifeti 

- Ya canını, ya da pa
ranı!. 

Diye korkunç bir ses duy · 
muş.I Setin geldiği yere 
dönmüı, bakmış ve bir •ürü 
haydudun kendisini sardı&-ını 
anlamış. 

Haydutlar, beyin herşeyini 
almışlar. en nihayet altın 
zincire b ğlı dildüğünü de 
iıtemişler. 

Bu sırada beyin aklına 
bir kurtuluş yolu gelmiş ve: 

- Bunu size veririm. Fa
kat bu dlldüğlln bir marifeti 
vardır. isterseniz onu ıize 
öğreteyim! Demiı. 

Haydutlar buna razı ol-
muşlar ve bey düdüğü ağ
zına iÖtürerek acı, acı Dç 
deffa öttürmüı. 

Bu dildiik 1eılerini duyan 
beyin adamları, hali anla
mışlar, sillhlarile haydut-· 
ların olduğu yere yetiımiı
ler, haydutlar bu ıilihlıları 
görünce, tabanları yailayıp 
kaçmaktan baıka kurtuluı 
yolu bulamamışlarıdr. 

Nasıl?. Düdüğün marife
tini gördllnüı mü?. 

Şükranın babası 

Amerikada Nevyorlr, .:ikağo gibi şehirlerde nüfoı:ı, ilde-ta 

bir hük1\met nüfusu kadar çoktur. Arsalar da pek kıymet
li olduğundan Amerikalılar bn şehirlerde toprakta bula-

madıkları yeri, havadan bulmuş olmak için binaları 50·60 
katlı yaparlar. Reamimizde bir Amerika şehri mahallesi 
görülmektedir. 

................. !im___ l 
· Çocuklar 1 ;llektepliler Yazı, 

~ Başbaşa Gazi~ 
iim .. 1111 .. BEmil ........ 

Anne vo seviınli kuzulart ! 
~'"""'~,,_,...~"""""'"V"V"'-"""-"...,...,."""""""'"""rv"w~""""""~~"" 

Küçük Le Roy r---;;::~-;;;;::;:ı 

Bu mini mini ve Le Roy 
isimli çocuk 18 aylıktır ve 
meşhur sinoma. artisti 1\Io
ris Şövalyenin sahne arka
daşıdır. Resim mektup oku 
magı taklit ederken çekil· 
miştir. 

1 Eğlenceli işler 1 ..................... 
Kağıt halka muallakta 

Hesap oyunu: 
Bir rakam bulunuz onu 

bir misli ile cem veya •yni 
ile darbederseniz netice 
hep ayni olıun. 

Bulmaca: 
Beni çok istersiniz, biraz 

geç kalsam dört gözle bek
ler te tam geliriaı hep ka
çanınız? 

Ben neyim? 
Hikmet sorgusu: 
Bulutlar ekseriyetle de 

nizden buğu (buhar) !aşarak 
haııl oldukları halde yağ
mur ıuluı niçin tuzlu de
ğildir. 

Halledenlerden beş ço
cuia dolma kalem, kitap, 

3, 2, 1 aylık abone hediye 
edilecektir. 

Haller: 
1 - Çobanın kazlara 18 

taneden ibaretti . 
2 - insan gölgeıil 

Kazananlar: · 
Eski mahkeme önünde 58 

numarada Sabri oğln M. 
Saim. 

Pençere Camı 
Pencered~n d1şarı bak, ne 

korkunç bir fırtın:ı başla

mak üzre!. Yağmur yağıyor, 
rüzgarlar inco ince inliyor, 
en büyük ağRçlar bile iki 
kat oluyor, denizin suları 

'kabarıyor!.. 

]fakat senin mini bir ço
cuk olmana rağmen etrafın· 
da ne knılar dorin bir Riikfı· 
net var ... Bu yagmnrJar, bu 
fırtınalar seni hiç bir i~in

den geri bırakmıyor, Ren 
hiç durmadan dersine çalı

şabiliyorsun... Ve kalemin, 
o kadar hafif ve ince olan 
kalemin kiiçiik parmakları
nın arasında hatttl titremiyor 
bile!.. 

Seni bu korkunç fırtına

dan uzak tutan nedir,, "Bir 
cam!. Defterin kadar bile 
kalınlığı olmıyan, bir kuş 
kanadının ~arpmasiyle kırı· 

laca.k, sognk "'e fırtınadan 

kaçan zavaJlı bir koşun gH· 
remiyecegi ve açık sanarak 

özerine atılacağı lrndar renk· 
siz olan bir canı! 
Şu lıal<lo... llir pencere 

camı şaşılacak bir ~eydir 

değil mi?.. 
--~""""""'"~~ 

Ödemiş: Mahkeme başka-
tibi Huan Fehmi beyin kızı 
Süheyla, Yiğitler ıokağında 
18 numarada Kemal, Kırka 
ğaçta muallimŞerafettin beyin 
kardeşi Abdullah, Hakimi
yeti Milliye mektebi üçüncü 
sınıftan Mustafa bey ve ha
nımlar. 

1 
Kupon: 3 1 

Hallere bu kupon yapıf. 
hrılmalıdır. 

""-""""'"'"'"''"•,'""'""""""""""'''"""'"'~~""""' 

l şte size hem tuhaf "'e 
hem meraklı bir tecrübe! 
20 gram kadar şap tedarik 
ederek biraz SC)ğuk suda 
eritiniz! Bu şaplı suya tak
riben 20 santimetre u.zun
luğunda bir ipliği batırınız 
ve iki saat içinde bırakınız. 
ve sonra. kurutunuz 

~....,,.,.._,...,._,._,...,__,.'-""'"""'......,...,"""rv"..""'~"V'V'V'V""' 

Tecriihe için ipin kağı 

dından 15-20 milimetrelik 
bir halka. yaparak bu ipli
ğin ucuna bağlayınız; ve 
bir kibritle ipliği kağıt 

ha.ikaya mümkün mertebe 
yakın bir yerinden yakınız! 
iplik yanacak ve yelinde 
beyaz bir kül kalacak ve 
kağıt halka da bu euı etle 
muallakta duracaktır. 

Çocnk bulu#arı 
,....,~~ 

- Söyle bakalım, dün-

Yeni Şimendiferler 

yada en çabuk giden nedirT 
Tren mi, tayyare mi' 

- Ne tren ne de tayyare!. 
Tatil günleri. 

Yeni çabukluk trenleri, resimde görüldiigii gibi yapıl

maktadır. Bıın]ar 600 beygirlik kuvvetli moWrlerle işle· 
mekte ve saatte 140 kilometre yol almaktadırlar. 

Kabahat köpekte mi? 
Oon .Ahmet beyin tazısı meşhurdur. 

bir gün ava çıkarlar [I] ve bir tavşan 
inine kaçarken Ahmet bey ateş eder [2] 
meşlıur ta.ıısı da avı almak üzre ine 
dalar, amma [ 3 ] tavşıın yerine bir 
hayvan kemiği ile d<>ner, Ahmet bey de; 
- Ta.vşam vurdum sen bulamadın, ça
buk tavşanı getir, yoksa seni de vnru· 
rum! [ 4] der!. 

•'• 

İıınir Çocuklnf 
.. .Arasıncla 

14 Nisan 
1934 r de 
Gazi Hz. 
tzmirimizi 
teşrif ede
rek şehri

mizi şe-

reflendirdi. 
Bütün İz
mir lıalkı 

onu gör
mek ve gi>rüşmek arzu• 
idi. 

Gazi'nin golişindell 

kaç giiu sonra, biiyilk .,:. 
meclisinin kuruldnğO 

Nisana tosadiif ettiği 
giinler çok giizel geçti· 

Gazi salona girmedec 
yiik adı kendisinden t 

saloncla dalgalanıyor, 

vamlı <alkış> lzmirr' 
çınla.tıyordn. 

Otel kapısından içeri 
rince •. 

Yasasın Gazi 
' Nidaları duyuldu; 11 

da kendisi göründü. 
Her adım ba~rnda bet 

·s seJam veriyor, kendl 
gurur denilen şoydeP. 

voktu; ve durdağu yerl 
~aklar kaplamıştı; Le1 

cnk Gaıi'~ini Cipii!P 
Biri gitmeden diğeri 

yorda. 
O esnada. bir çocn k (. 

iizerine çıkıp hir ıı 
etiyledi vo Oazi'yi ktl 

ladı, bu hareketi lıerıce' 
kışladı. Sonra Hakiıtl 
milliye mektebinin tt 
ettiği miisamero bil' 
Gazi'miz bu müeaıJlt 
gfüdükten sonra çekildi 

* * * 
Bu ;ya::ı, Güzelyalı 'dJJ 

da/ aaihulmk mektebi b' 
sınıf çocuklarının. aylık ıı 
Dıvar gazcte,\inden ayııefl 
mıştır, 

Gazetemiz, mini mini ' 
1 

ıeplilerin yazılrıriyle eso1 

rette al(ıkodo r olacak vt 

ları neşre devam ::::.c;::; 
Çocu!. buluşları: 
-~"""""'-""'"'"'~~ 
- Yannın, yanıllltl 

seni biraz seveyim. 

- lmkanı vok bey 11 

ca .. Annem, kanapeni11 t 
tığı gfüiinmesin diye 
buraya oturttu. 
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__ Mali ve ···cari Haberler il • 

. 
-.8 .. u 2ünnkü satııtarın bulisası 10 uncu sahifemizdedir 

6 Teşrinievvel 934 Ounıa ·t · ·· ·· J .. •• • • l · ] 1 t 1 

1 Nevvorkta 
pamuk 

Kambiyo 

dell 
"k., n 
nğll 

tigi 
eçti· 
ede' 

en 1 

azi 

de O 
yeri 

. 1ıet 

;ipii1; 
eri I 

lı'dO 
bi b,, 

-ylık 

ayn~ 

j ~ ı esı gıınu yapı an uzum, ınc1r ve za ııre satı~ arının a ıcı ve sa ıcı arı 
•• •• 
UZ UM incir 

6 - 1 O - 934 Telgraf 
[kinci Kanun teslimi mallar 

lngiliz lirS\11 614- 617 

lO Muhtelif 16 50 
13 K. Paşa 1G:25 

8 Mnhtolif 16 

Galamidi ,, B 76 Elleme G,37,5 Bila ız. Ali 
.ı. • eııcuya 43 6 2"" 7 '>"" S K · · 

Mniz Aşer 12 sene 23 penqtir. 
F. Frangı 8,11- 8,12 
Mark 50,00 - 50,00 

5 (( 

M. firma 
(( 

Ba. lı zade « • o- .... ,) ~,. r1spın 

L ' 1 « 81 ~ H-7 ,50 B. Suharni az ıaıım. ı « 

50 
26 

lö,50-17 Özdeınir « 38 cc G-6, 7 5 I. }"ranko 
1 ... '>"" ~ 8HG « 5-14 N. A. Havitar 
~,-o ~;. Beııcuya ..r 

14 '> p;: « 416 Mulı. (), 25 .A. Izzet 

(( 

Nan11na 
(( 

31 
28 

., .... v (( 

« 13,50-13-75 Ue~at H. ve C<~vdet 63'~ << 5,37,5-11 Ş. Kris]lİn 
« 13, 7 5-14 «' t o <l 5,25-8 ~iniz Aladof 

6 Salihli !l,50-l 0,25 Hafız Ali z. .. « 2!l0 cc 4,2.5-11 Yahya Kerinı 
18 Mulı .. ~11·r lJskar oğ. G6 Paçal :-- 87 p;: ° K · · "" ı l ,..5 ")'.) K u, ,.., ~:'. . ~ı·ıs1nıı 
23 « '' .u. ohen Vitel 
50 12,75 Galauıidi (( Nohut 
22 Akh~ 18-18,50 Kuşakçı z. s. J{emzi 4 6,50 Yağcızado 

ısar 21 S ' F ) 
22 Mulıterf ..,, ~lan1ou Kohenka « &SU ye 
13 ~ 1 18·l S,c0 1\1 iiftü zade « 34 Söke 7 ,25 JJiitfi Aabri 
l o < l8,50 Kadri zade « :iO Eµ;irdir7 ,25 
2l « IG-l8 ~ienemenli Hıfzı « 35 « 7,25 

36 :: ~~ l\adıoğlu Jiro 

:~ « 14:-14,50 : s, üle,,<:nano. Kental 
« 14: « " 36 Nnzil1i K. 

39 ( (( 
15 < 13,62,5 Muharrem Hilnıi cc 42 

« 13 "'O 21 8 ,o (( (( (( 

10 Arın:ıtlu 12, 75-14,50 H. Kolıeıı Ş. Ru~a ~~ :: :: 

(( (( 

(( 1'ır. 

Enıin Nusret 
(( (( 

Palamut 

292 A. Izzet 
292 
409 
4:29 
425 

(( 

f( 

(( 

(( 

N. Ali H. 
M. finna 

(( 

(( 

Hakkı ~.b. 
l 

l8mail 

Ç. oğlu 
Feyı1ullah 

S. Sırrı 

Palamnt ş. 
(( 

(( 

(( 

(( 

9 K. l)aAa IG Hencber Hiza « K 
2 << Y 21.50 Ali l~iza 90 Salihli . 315 Palaınut ş. J. 1'aranto 

(( 

(( 

20 « 
1 Akhisar l.Jeblebi hancısı 
8 K }-> l 9 SaJamoıı l\.ohenka Pamuk 

« 

. aı;ıa 15 '"'O 11"!' ... 
4 Mulıt~lif 

1 
,o - ',oO N az1111 ve 13.,a<lıl cc 

8 6 Malınıut ve Cemal 
1 O « 17 1 7 5 .A:rvazoğlu 

265 PJ'e. e 
8 « 

38 B. Z. Hakkı J. B. Giln 
37 A.. Haydar P. Mensucat .,. 

(( 

(( 16 ' 
6 ~ieııeınenli Hıfzı « 

(( 17,25 .A 11 Salihli 
14 

, Naci l\1ikridis 
5 Akhisar 1 r Hafız Ali zade « 

lö Muhtelif 1 ~ Salanıon Kohenka « 
27 ,50-15 ı~ e çi zade A lvoti 
30 ~: l 5 Katip .Ali biraderler ·« 
26 l4:,75-15 S. Bencuya cc 
15 (( 14, 7 5 ' (( . (( 

6 :: 
13 

« 'rrifonidis 
6 Salihli 12175-13 nfalıuıut ve enıal « 

}A 13,öO H f 
'1: K. Pa~a a ız .A Ji z. Allıavrak 

"f 12,50 1 • 4: Manisa •, a oınFranko }1"esçi z. 
2 7 K t 

11 Le l.> . · Pasa 1 yn .\ecyo c, 
3 Mnlıt~lif 4:-14,öO I~eblebi hancısı « 

Aroa 
65 
50 

3,25 Artur Lafon }"ilibeli .AJi 
(( (( (( (( 

8 
3,25 
3,31,25 Yahya Kerim Pontremoli 

Olivier ve şürekası Limitet 
VAPUR ACENTESi 

Cendeli han Birinci Kordon 
Tel. 2443 

Tahmil için beklener. vapurlar. 
Loodra hattı 
DESTRO vapuru 4 B. Teşrinde londra ve Hull·e 
THUR50 ,, 12 ,, " HuU-e 
PAUINE " 14 ., " Londra-ya 
STORK 11 24 " c Londra ya 

Liverpolda 
Pamuk 

6 - 10 - 934 Telgraf 
İkinci Kanun teslimi malların 
beher libresi 6 pena 60 aan· 

timdir. 

Florin 85,05- 85,15 

Dolar 124 - 125 

Liret 10131 - 10,33 
levi9re frangı 41,00- 41,05 
Belçika frangt 5,35- 5,37 
Kuron çekos. 5,05 - 5, 15 

kUçUk ilinlar 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I,, l l l l l l l l l l l l l l l I" 11111111 l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t 111lI'1lI'11111 l l l l l l l l' l 

Satılık Kiralık Evler 
k d D 1 GÔZTEPEDE - Traqıvay 

Hastane ar a!ltn • am a· dd · ·k· d k.k b' . ca eııne ı ı a ı a ır me· 
cık caddesı No. ( 1 ) f d t h d b" n.k .. . ıa e e gaye ava ar, uyu 

Tütüu ~e muskırat mevcut bahçeli ve her tlirlü konforu 
bulunan dukkAn devren ıah• haiz bir ev kiralıktır. Borsa 
lıktır. sarayında Simaaroğlu Fehmi 

Taliplerin içindeki sahibin• beye veya 3039 numara ile 
mllracaatlara P 5 telefonla mliracaat. P .2 
------------ Mezarlık batında inkilip 

Alsanoak Mes'udiye cad-
ıokai'ında 22 numarala ev 

desi yeni Tiirkiye sokağında 
kiralıktır. lstiyenlerin Safa 

beş numaralı lısne satılıktır. oteline müracaatları P.4 
Ü 9 katlı yedi odalı ve elek-

.Manisanın Muradiye kö-
trik, lıavagazı tesisatlarını yünde 1000 dönüm ve meb· 
havi olan bn evi ist iyenler zul snvu havi M.nhnsebeoi 
Alsancnk Mes'udiye cadde- çift.ligiw kiraya verilecektir. 
sinde 131 numarada berber lstiyenler Basmana iRtasyo-
Mehmet Emin efendiye mü· nuoda elektrik memuru 
racaa1ları. P. 23 .Fadıl beye miiracaat. 
-Yapıcı oğlu yokuşunda 14 D. 6 P. 17 

adet. muhtelif arsa satılıktır. A.nkara'da l~i Olanla~ 
Taliplerin Hafız Ali mA.t- Ankara'ya gitmege lüzum 
haasmda mürettip Hayrettin yok, Ankara'da Karaoglan 
Nnri beye miiraoaatleri. caddesi Hocapa~a çıkmazında 
_______ D. 5 P. I~ 7 numara Muhittin bey ttd· 

Hnlkapınıu'da halı knm· resine müraca~t k:Hidir. 
panyası karştsındıt 100,000 Fazla tafıiilat 6 kuruşluk 
metreuıurabhaı arazi acele posta. pnln ile mektupla 
sıı.tıhktır. Taliplerin Hafız istenmelidir. P . 14 D.5 

Ali mıttbaıunnda mür('ttip Mücellit Hüseyin . 
Hayrettin Nnri beyA müra- Rahıni 
oaatları. P. 16 D. 5 
----·----- Her ti.irili kitap, defter Te 

1 
mecmu& ciltlerini.gayet sağ· 

' aranıyor lam ve son derecede ncuz 
Ticaret mektebinden me· yapmakh meşhurdu. Me~in 

zun usulci muhasebeye va- ciltler 50, bez kaplılar 25 
kıf genç bir efendi iş uı· kuruştur. Yeni Kavaflar 

çarşısı No. 52 D. 10 P.18 
yor. Çankırı çarşı'lınd& 14 
numaraya. müracaat bnyu· 
rnlmBHı. 24 

4 

6 ı4,öo Uencber İbrahiın « 
(( 1 2,25 Avvazorrfn (( 

Li verpool hattı 
ECYPTIAN ,, 11 ,, " Lherpool ve . GlaıgoW Muhasip 

Muallim 
Hanım 

mini l>O 
eıJ 

(( 

(( 

10,75 
., o 

(( (( 

(( 

Lesbiao ,, 25 » ,, Liverpool ve Glasgo W 
Tahliye içia beklenilen vapurlar: . Uıulünde tuccar defterleri 
THURSO vapuru 10 B. Teşrinde Anvers, Hull ve Londra tnıınağa muktedir ve na.-

Bir muallim hamın Türk· 
çe, Fransızca. ders vermek 

37 
fj 

7 
. _, 36 
bey " 20 

peniO r 
diye 

ıo 

7 

'.143 
l_6 

728 
118 

30 

(( 

(( 

9, 12,5 
9,25 

9, 12,ö 
9, 12 ~) ,, 
9,25 
9,12,5 

4,75 
4,30 

(( 10,75 
10,50 
14 

Ç. Taranto 
Ümit f:ıbıikmn 

(( 

(( 

Susam 
Şekerzade 
l{oııfortis 
Ömer Atıf 
Emin .N nsret 
Balcı zade 
Üıner Atıf 

Bakla 
istiklal 

.A rtor ]Jafoıı 
Yağ<'ı Ziya 

(( (( 

Artor T.ıafon 
Hacı paşa 

J lıracat si ı·ket i , 

rriitünciiler ban kası 
Topçu oğlu 

(( 

Sarayköy 
Uşak " 

Buğday 
4,37 ,5 Tatar] z. 
4,62,5 Gülmez z. 

Halim Ye O. 

(( 

(( 

Yerli 

4,35 
4,35 
4 

(( 

Yağcı 7.ade 
Lii tfi Sabri 

Adil zade 
Hah mi 

(( 

(( 

mn1'1n l>ir gen9 milli müe&-
LESBIAN " 10 " ,, Liverpool ve SWanıea·dan 
DAGO " ay nıbayetinde Anvers, Hull ve Londra·dan ıeselerimizden iş arıyor. 

DEUTSCHE LEVAN ı E LINIE Arzu edenlerin matbaamı-

istiyor. Çocuklarının oku
masını arzu buyuranlar l{ar
şıyak Zaf.,r Sokak 58 nu
maraya miiıacat etsinler. TROJA vapuru 7 B. Teşrine Bremen, Hamburı ve Anvera za telefonla müracaatları. 

. ten D. 5 P. 19 P . 20 
Not: vürut tarihleri ve vapurla · o iıimleri llzerine değiıik- -----D-aktıilo 

klerden mes'ulivet kabul edilmez. P. 745 Ders istiyorlar 

Türk Çocuk Gazetesi 
Bundan böyle her ay başında ve 12 renkli ıabife 

olarak çok miikemınel bir Şekil altında çıkarılacakttr. 
lkiinci Teşrinin birinci günü çakacaktır. 
Merakla beklemelerini çocuklara tavsiye ederiı. 

Pulnıosiro - Esat 
En muannit öksürükler 

Grip 
Bronşit 

lçin çok müessir ve şayanı taniyedir. 

ı ...... ___ •H•e•r•e•c•za•n•e•d•e-va•r•d•ır•.--... •(•P•.7•6•7•) ı 

Daktilo ve biraz da mu
hasebe işlerin" vakıf bir 
hanım iş aramaktadır. 

İzmir Postası gazeteıine 
D . Y rumuzile miiı·aoa.a.t. 

İki kişiye giind~ bir saat 
Fransızça ders verecek mn· 
aUim istiyoruz. Mihacaat: 
Telefon 3133 P.13 D 5 

ar...::w .. rnse.=::tZL ;e P.11 D.15 
----- Kollei mezunu bir Türk Uncu nstasıyim. Taşçılık, " 
paçaloılık ve en temiz un genci ucuz fia11e gayet iyi 
çıkartmak hususunda ihtiaa· tngilizce öğretir. 
sım '°ardır. 'ricaret matb:ı· \ Adres: İzmir Postaıı M. Z 
asına miirar.nat: P. 21 P. 22 
~ •• - ........................... '!. 

Amatör 
Fot~iraf 

işleri 
Çabuk Temiz Ucuz 

Refik Lütfü mağazası blik6met civannda P. 658 
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AKICI EFE 
bu mühim eseri ticaret matbaasından . kitap 

halinde tedarik edebilirsiniz 
6 5 O S .A H 1 F E D 1 R 

F!iatı 100 ku uşur 
F orına toolayıo ta ciltletmek isti yenler bize formaları gönderirlerse 15 kuruşa 

1llllll 

a 

M 
.ak 

M 
ir 
ir 

beı4ild 

den hafif bir cilt yaoa ız, Kitaolar ciltlidir. Kitap mev.cudu nek 

Telefon: 

... ::ııkı. 
azdır. Vıvef 

ıeo 

ti le tedarik ediniz. 3952 ;~~ 

Kıymeti bir kitap T rkçe 
-

Kuranıkerim 

8 

~· al~ 
ı, 

ita 
lıi 

·~~~Manisa Vilayeti~~~ 
:Manisa vilay·etiniıı tariJı1, coğrafi', tabii, i<.~timai ve iktısadi vaziyet

lcl'ini g·östercn bv cseı· satıh~a <;1karıln11ştır. 

Tanrının büyiik kitabı matbaamızda fornıa halinde bas1lmağa ba~I-8° 
mışt.ır. Her Türkün. bir tane edinıuesi lazım olan «Türkçe Tanrı bu!~c 

4 00 biiyiik :ahife, 1 GO resim, 1 lıarita ,·e 1 panoranıadan nıiirekkeptir. 
Ji,i:ı1 , ı 200 knrn~tnr . .i\Iatbaanuzdaıı tedarik olunabilir. 

rni1'n»ıınn 16 _sahifelik bir_forına. ının hediyesi «10» knrnştnr. ~vr. 
ili 
ID 

....... mll!l ................................................................................................................... <'r'Z 
el 

Ticcirel 7)1 af.b tı. asz. 
• I 
Izmir 

EAn son sistem tabı l9vazımına mallk, G~rdbli ır::;!:;::T~;;;et Matbaasıl 
n adolunun en mükemmel milessesesı r ızmir 

-~""-"-"-~ 

R ki
• k • Her türlü hisse senetleri, eti.ket, ticari evrak çek, poliçe, fi~ mak-

en 1 ve ren sız buz emsalsiz bir şekilde yapılır. 

1 1 
Resmi ve ticari defterler 

Ucuzluk, nefaset, ıür'at, in-
tizam milesseıenin ıiarıdır. Ucuz, ıatlam ve güzel kasa, defteri kebir yevmiye, 

1 
Her ıat.be ~men lher türlü Belediye Köy defterleri basılır. 

cevap verıı,, Bir tecrübe ile hakikat anlaşılır 

h n ı b z?"fi 

Parasız iş ilanlari 
iz~ir Postasının Bu Y eniliei Okuyucuların Cok işine Y arıyacaktır - Tafsilatı Okuyunll~ 

1 zmir Postası, kıynıetli oknyncularına bir lıiz-ı .2 - ~v, dnkkin, arsa ve bağ bahçe satmak Lveya almak l&ım.•a, beh.~r defası .için 2 kuruş da.~~a pulu gönderikc61:'if 

nıet,i mahsusa olınak üzere bir ıtıyenlerın . . . .. Teşekkur, zayı, evlenme, olum, doğum, uı~ 

t . 3. - Otomwobıl, ka~yon, • veleıpıt, kayık, sandal, motor, ıanma gibi ilanlar 'iındiki halde resmi Hatlı 
PARASIZ LANLAR d~kıı ve foto~raf makınelerı, radyo, ev. ~,yası,. gramofon, Limitet irketi tarafından kabul edilmektedif' 

kıtap ve mobılye almak veya ıatmak ııtıyenlerın Ş . . • • . jJI 

u 
ıl 

lb 

. iitunu açnn~t.ır. 4 - Atçı, ev hizmetçisi olmak veya almak iıtiyenlerin, Ay sonra ınukaveleınızııı lııtamında. bu gıbı . 

Gündelik bayat ihtiyaçlarından olan ~ -:- ~nrebbiye, ~uall~m, muıiki. v~ resi?1 muallimi ve l~rı _d:1. meccanen neşredobileceğiınizi 'imdıdl 
ıaıre ııtıyenlerle bu ıılerı yapmak ııtıyenlerın bılclırırız. 

iş, hizmetçi müşteri bulmak için karile- 6 - Uıta, marangoz, ~ahç.iv~n, ya~ıcı, boyacı iıtiyenlerin: Mu··racaat malı ıı· . ı . p t ·ı~f\ 
• • • •• • • 7 - Çırak, kalfa vesaıre ııhyealerın, a 1 . zmır os ası 1 ~ 
rımız bu sutundan çok ıstıfade edecek- 8 - Yazıhanelerde muhasebecilik veya muhaaiblik veaair servisi Posta kutusu 238 Yahllt rı~ 

lerdir : m~~~~~;!i:ı:!:"~önderecekleri ilinları meccanen neırede- fon 3952 ,;1, 

1 - Ev, dllkkAn kiraya vermek veya kiralamık iıtiyen• ceiiz. 1 Veya doArudan doıruya ikifien dertle luultır Ga•iiul#I 
leriD Bu ildnlar 3 - 4 satırı. gflfmiye~k v~ yalnız kaç defa nCJ11i Ticaret Maılıaan f•11hinde l.mir Pasıo•ı idart/taneıi 
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-
Umumi Harbın Esrarı 

51 = Eli 

i 
t H 

llllllllllllffillTilllll No.12 llllllllllllllllllllllll ımııııı 
a a • R. arı, ıvayetlere Ra2men, Felemenkli 

ana ve babadan doğmuş fakat ahlaksız, 
kocasını mahvetmiş bir kadındı ! 

Mk ataharrinin kim oldug· u k d unvanile neşrolunan eserdir. 
M ın a şu rivayet vardır· Bu eserin tab'ı, Alman 

ataharri, CRva adasında. h A arbiye ve adliyesine harbe 

k 
vrupalı baba ile yerl'ı d . ad d aır vesaikini tabetmekle 

ldn- .. 
111 

an doğmuş ve kü · maruftur. lşte bu eserde 
gunde uzak Şarkın giz- Matahari hakkında Friç 

mabetlerinde mukadd K ısla ı es arl Roegels'in bir maka-
f ra a •ıtaralmış ve ilk lesi vardır. 

Dakl~larak ayya• bir Fele-ı zab't ·ı '."ı Bu iki e11r hakkında 

2 
•lenmiı f k ı ı e sevişerek harbı umuminin esrarından 

bd b 
a at bu evlilik yü- b' · · 1 M en ahti 

1 
ırası o an atahari hidise-

B yar 0 mamıştır sı'n' t · k '-u sarh k · 1 envır müm ün olabilir. 

k 
. . Of ocadan kur- • 

-.....-ma ıçın f' • * 
1 ırara mecbur M b mış Avru ata ari, resmen doğ-
lıte b paya gelmiştir· rudan doğruya Felemenkli 
ah · u andan itibaren bir ailenin kızıdw, GretaGsell 
• ırrıye muvaff k' 

g"I 8 ayet pe- 7 Ağustos 1876 da, Leuvar· M u meğe başlamışhr 
•taharri çok güzel,· bü- den' de, orta halli bir aile 
erktkleri çaldutacak d den doğmuştu. Annneıi na-

cede ıebh ı e· muslu ve iyi bir kadındı. 
bi k ar, l zeld ve be.- Babası mesleksiz, iş bulmak-

•rupran adındı, bu sebeple a. ın en "k k ta müıkülita maruz,bir ç'>k 
JIİ erkeld ·ı yu se mev · işlere baş vurmuş, kasket 

hii erı e tanıştı, onla 
rnıet ve b b satmış, perakende petrol 

--~-zandı; işte 
0 
ınu ~ betini bayiliği yapmış bir adamdı. 

lmilcl d ti nun u bey- Anne ölünce, kızı La Hay'da 
• dostlar~= ~rının çokluğu , bulunan bir halası himaye-

Ad •taharriye fev a e ehenını' sine almış ve Leyd'te tahsil 
llbunıi harpt ıyet verm.eai, ettirmiştir. 
lıi dikkati ~ Frlansanın na- G reta, çocuklug-undan beri 
... nı ce bet . '-

ı tevkif ol ınış, ısen hayalperver ve sergüzeştli 
• h unmuş v d' h •rbe ve ·ı . e ıva ay .. tlara mecliip bir kız o· rı mıştir. 

ıvanı hır t idi. Bir gün bir Felemenk 
İrilen bu p e huzuruna g tctu iude şöyle bir ilin 

1 k genç ,.e k -

kadını • haklı ve~: h gku- gö · müştü: 
· urşuna d' d' • -

11 Cıvadan dönmüş bir za-
ız ırmi"t' atahari'nin 7 ır. bi t kendine l ayık bir hayat 

ID•s' · kurıuna d' "" uun ne d ı- ortağı aramaktadır. ,, 
lr baldı old .. ereceye ka Greta bu ilan adresine 

ette t . ugu hala kat'· b eıpıt ol 1 emen bir mektup yazmış 
vanıbarp k unmeouştır. ve resmini göndermişti. Za-

İlıedc v
1

crnıi;rar~ı hafi bitin ismi 1856 tevellütlü 
nefesine k d, atahari Mak Leod ve F elemengin 
.. a ar 

ugunu 'dd' masum çok me•hur bir ailesine 1 •adan • '."ı 
rınanuıtı. Ve b _ gerı mensuptu. Bu ailenin Fran-

da Mat h ., u~une ka sadıaki kolu hali bir çok 

" 

a arı nın F 
a Zarar v . ran- maruf kimseleri havidir. 

d eranı b' k 
1 ığını · ır adın Yakışıklı ve liyakatlı bir . yınc F 
18 edenler vard ransada zabit idi. Greta ile Mak 
•kat, bu .. . ır. L d h d eo ilk defa olarak J 895 
ıt b- b a ıselerde ha us '"tü • Martının 24 ünde mülakat 

hususta u k~·~ ba~kadır; etmişler, bir anda birbirleri· 
tıerde b 1 1 

d elilleri ni se,•mişler ve altt gün 
diir·B· · . u mak mnm · ı · ırıaı, Şar) H • sonra nışan o muşlar, 11 

.__,. ıneıhur raklrı .eyınansın Temmuzda bir belediye da· 
•
1 

ait biç bir 9
1=11!,~ baya- iresinde - ruhani kısım ih-

a et · .. ııtSay1 'h ..ıi"' mıyerek vücud 1 mal edilerek · nikah olmuş 
~ gı eser d'.. . e ge- lardı. 

't ' ıgerı d -
e tCiba0 cas el ~u · Yeni evliler, pek kısa bir 

1111111111111111111111111111 us ugu,, balayı geçirmiılerdi. Cinsi 

arşı Yak ~ııı(ııııııııııııııııııııııııı1111111tıııııııııııııııı111111111111!fil 
ugün Yeni . EGE) Sıneması;;; 

ıncvııın · · -
b

. . •çın sıraladığı büyük filimlerinin := 
•rınc' · · -G ısını takdim ediyor: ;;: 

1,_ıı1 arsonlar Şahı -
ifJ Tamamen FR = n Zevk... E • ı ANSIZCA sözlü ve ıarkıh 

il . ınıaıiki.. gÇ~:cet... Neş'e.. Kahkaha .. Coşturucu = 
tedjt' ır ıcı da 1 L -~ ~.ıl Zen . . na ar... üks tuvaletler... _ 
ibi il"~ Bıırollerde· gıolık ve ihtişam filmi. = 
imdi/ suzv VERNON = 

- MARGUERITE MORENO = 
~~ :r:------ ve TRAMEL = 

iJP'. ı!•va ola~ra~k~: - ------ --- Si f; .AHA~IUN1' .. -:--OU--H - Duııya Havadisleri ;;; 
ULIYELER = 

Paıarteıi ve S 
1 

: Birinci 25, ikinci 15 kuruş 
llllllllllllllllllllllllllllllİ ı günleri birinci 15, ikinci l O kuruş 

llllllHllllll 11111111111111111111111111111111111111111111111111 ITITI 

ihtiras ha genç kızla olduk
ça yaşlı zabiti birbirinin ağu· 
şuna atmıştı. Fab 1t ahllkı 
vaziyetleri bi,birilerioin ta · 
mamen zıttı idi. Greta ıtis 
meraklısı güzelliğine fa:ıla 
mevki verir, hoppa, fazla 
erkekci bir kadındı. Bu aile· 
nin 1896 bir ojlu olmuıtu. 

Bir sene ıoora, Mak Leod 
Cavay• tayin edilmiıti. Bn 
çiftin bayatı Csva ve Somat 
rada mütemadi bir kavga 
ile geçmiştir. Genç kadın 
kocaıınıo sık ıık i•ybube
tindeo istifade ederek mev
kiin bütiln zabitlerile baştan 
çıkmış, bu sırada müteham· 
mil z:evç, üç yatındaki oilu· 
DU!l ölümünü de görmüıtür. 
Bu çocuğun Gretanın tertibi 
ile yerli hizmetçilerden bi
risi tarafından zehirlendiği 
anlaıılmııtır. 

1900 de Mak Leod tekaüt 
edilmiş ve bu aile 1902 de 
dört yışıoıda kızlarile bera
ber Hollandaya aYdet et· 
miştir. 

Ailenin hayatı Avrup&ida-
da bir cehennem h•yatı ol· 
muştur. Mataharriye meclup 
olanların iddiası h•Jifına 
olarak Mak Leod kötü bir 
adam değildi, mektuplarında 
aolaşıldığı üzere muniı ve 
mazlum bir adamdı. Zevce
sinin her rezaletine talıam· 

mül ediyordu. 
M. Heymans eserinde şu 

hldiseyi zikreder: 
"Küçük Luiz henüz dört 

buçuk yaşında iken hasta 
yatmakta olan babasına, so· 
kaktan döndüğii bir giin 
annesiyle her odasında kar· 
yolalar bulunan çok sevimli 
bir eve gittiklerini, annesini 
bir erkeğin ıelimladıktan 
sanra kucakladığını söyler. 

Bunun üzerine karı koca 
arasında gürültülu bir sual 
ve cevap faslı geçer, vic
dansız valide şehrin çok 

maruf bir randevu evine 
haftada iki veya üç defa 
devam ettiğini ve çocuğunu 
da beraber götilrdüğilnil 

söyler." 
Bunun üzerine Mak Leot 

kansını evden kovmuş !e 
bu kadın bir müddet sonra 
kızı ile birlikte Parise git
miştir. 

- Devam edecek-

r--~-----" ıımir Postası 
L.r'f 

Gündelik lktııadt ve Siya'1 
Gazete 

Sııh!bl wa Umumi N~riyaı Amiri 

RAŞlT HALİL 
tamir - Gazi Balvarı tuturı 

yeciler çaremndı 
Telefoıı Numa.raııı 

~•s• 
Abone Bedeli 

~eııeligi : 1200 Kuruş 
Altı Aylıgı: 600 " 

lımirde Ticaret 
matbaasında basılmıtt•r. 

Bulgurca Çiftliği 
·-·-· Mes'elesi :Yeniden Ve Garip 

Surette Tazeleniyor 
lzmir villyet makamını ve veya haczedildiğini g~rmüş-

mahkemelerini senelerce ler Ye viliyet makamına 
meşg 1 etmit bir Bulgurca bir istida ile bildirmiıler 
çiftliği mu'eleıi vardır. Bu ve haklarının muhafazasını 
mes'ele, köylünün hukukuna iıtemişlP.rdir. 
karıı yapılan tecavüzlerin Vilayet makamı bu isti· 
men'i ile nihayet bulmuş dayı tahkik edilmek ilzere 
fakat ozllman çiflik. köyler ehemmiyetle Cumaovası na 
müteneffizanından altı kişi hiye müdürlüğüne havale 
namına tapuya raptedilmişti. etmiştir, 

Bulgurca ve Sancaklı köy· Köy balkı bu altı kişile 
leri halkını teıkil eden bu yapılan bir noterlik muka · 
çiflik sahipleri bu altı kişi· velesinin mevcudiyetini id-
niu bu araziyi teaabübe kal· dia etmektedirler. Bu mühim 
kıştıklarını ve bazılarının badisonin netice~ini de ya· 
şahsi beaaplar namına ipotek zacağız 

inkılap filimle -. ·-· 
Gazi mektebinde ant içme me 

rasimi filnıe alınıyor 
" Türk filim Stndyu,, su 

sahibi diln Ödemişten şeh
rimize gelmiı ve belediye 
reisini makamında ziyaret 
etıniıtir. Bu mtieaseıe bu 
sene içinde muhtelif Türkçe 
ve ıeıli filimler çevirdiği 

gibi daha bir kıç filim çe· 
virmektedir. Bozdağda zey
beklerden mürekkep bir 
grubun Türkçe 1eıli olarak 
"Türk filim Sütdyu., sanat' -
karları şehrimizde on gün 
kadar kalarak incir ve üzüm 
faaliyetini göıteren Gir filim 
çekecektir. 

Bu filimde Gazi mekte-
binde talebenin ant içme 
merasimi, Bornova Ziraat 
mektebi Jiburatuvarları, lz
mirdeki fabrikalarda iş ve 

Dede başı 
Cinayeti 

Geçenlerde ])e<lobaşı ci
varındaki bir bagda bir ci
nayet neticesi Ispartalı Alı· 

met efendi isminde bir t\ic· 
car öh1üriihniiştü. Hadise
nin maznunn olan Rizeli 
Ib~an efendi iıakkıIHlaki İA· 

tintak hakimliği talıkika1ı 

neticelenmiş; miiddeinmumi
lik makamı esas hakkında 

iddiasını serdetmiştir. Bu 
hadisenin kararı ya~ında 

verilecektir. 

Yeni bir su 
Cumaovaıının Yeniköyün

de bulunan Koçtaıı ıuyu · 
nun radyo aktiviteaini tes· 

pit için Sıhhat müdürü 
Cevdet beyin riyaaetinde 

bir heyet Yeniköye gide
cektir. Bu suyun mıkyası
mi derf\ce&İ iyi görülmek
tedir. 

~~--··----~~-

Kudus 
Kereste isteıuiyor 

' 
Kudüs konsolosluğumuz· 

dan Türkofi.e gelen malfı 
mata nazaran, Filistin bil· 
kfımeti 11 Birinciteırin ta
rihinden itibaren kömür, 
çimento ve tahtalık kereste 
lerhı Filiıtine ithalini men· 
etmiştir. Ancak meyve san
dıldarında kullanılan keres• 
)er bu kararın haricindedir. 

işçi faaliyeti temamen le· 
barüz ettirilecektir. Heyet 
bu müddet zarfında Kemal-
paıa ve Armutluya giderek 
oranın tabii güzelliklerini 
filime alacaklardır. 

Bu filimleri çekmekten 
maksat, inkılip Türkiye· 
sinde Cumhuriyet devrinde 
yapılan yenilikleri bütün 
manisile tebarüz ettirmek· 
tir. 

"Türk filim Stüd\'U., ta-
rafından çekilen "Ankara, 
Türkiyenio k lbi,, filimile, 
dördüncü Dokuz Eylül Pa
naymnın açılma merasimi 
fragmanı, 29 Teşrinievvelde 
lzmir sinemalarında gö te· 
rilecektir. 

Halk evi 
Likleri 
Ünürniiıuoki 12 birinci 

Teşrin Onma giiu ii Halk 
sahasında HalkeYi liklerine 
doTam edileoektir. AH\kadar 
heyetçe bu Cuma içiıı ha
ıırlaııan program ~iiyledir: 

Öğleden on·ol 11 do HacıBii 
seyiıılcr -Tepot:ik, lın~ern Kalı 
ramıuılardan :Molıarrem b~y. 

Üğleden ~onra saat 12,30 
dıı E~ı·ef'paA,a-Hayrııklı , lıa· 
kem J~ahramaıılardau ı~'eh · 
mi bey. 

Üğledeıı sı>1ıra saat 14 30 
da. Tnraa- ])oknzeylül, ha· 
kom g~refpa~adan l'elıliil 

bay. 
Bu maçlardan ·onra Ku· 

rultayrn Tıiklere i~til'ak etti
remediği kuvvotli oyurıcıı
Jarından miite,ekkil bir ta
kımla Altınordu lta)yuııla-

rının hususi surette kal~ı • 
laşmaltlrı ınuhtomel<lir. Iıik 
maçl:uınm bir an evvel so· 
na ermesi Yo iiniimiizdeki 
me\'8İm<1e turnuva. maçları
mn başlıy:ıbilmosi i~in •re
le<'ek lıaftıulan itibaren IJik 
ma~larının heı;ıo ihlôğ edil
me1'i cHi~iiııUlınektedir. 

- --... ~-----

inhisarlar 
Vekili 
Gümrük ve lohisarlu Ve

kili Ali Rana beyin Ç ı r
ıamba sabahı ş ehrimize gel
mesine intizar edilmektedir. 

Alman 
ithalatçıları 
Cevap istiyor 
Son zamanlarda A iman 

ithalit firmaları memleketi
miıle ticari münasebata gi· 
rişmek üzre bir çok teıeb· 
büslerde bulunmaktadırlar. 
Ancak, Berlin Türk Tica
retodası raporlarında milte
addit defalar zikredıldiği 
gibi tüccarluımız bu gibi 
talepleri ya aoğuk karşıla· 
makta, yahutta cevapsız 

karşılamaktadırlar. Beyne!· 
m•lel ticaret kaidelerine 
uygun olmayan bu halin de· 
vamı, memleketin aleyhine· 
dir. Son hafta içinde yu· 
murta, buğday kepeği, ya
pağı. yün ve zahire almak 
üzre muhtelif Alman firma· 
ları müncaatta bulunmuş
lardır. Bu firmalardan biri 
Almanya bala ve mohilye 
fabrikaları birligidir. Türk
ofis Berlin şubesi, bu mD· 
easesey tüccarlarımızın mu
bak!cak şurette cevap ver
melerini "Ve ticari miin se
bata giriımelerini tavsiye 
etmlktedir. Bu mücHeaenin 
adresi Türkofiıte mevcuttur. 

Veliaht 
Hazretleri 
lsveç Veliabh Giiıtav 

Adolf hazretleri ile muh· 

te·em refikaları ve kerİ · 

melerinin Cuma sabahı 
saat onda şehrimize gel· 

melerine intizar edilmek

tedir. 

Oelalettin Bey 
lzmir mıntaka jandarma 

mülhaklığına biobaıı Celi· 
lettin bey tayin edilerek 
ı ~hrimize gelmiş ve yeni 
vazifesine başlamıştır. Cela· 
lettio. bey şimdiye kadar 
bulunduğu vazifelerde dai
ma kendisini sevdirmiş bir 
zabıta amiridir. 

, __ ....,, ....... ____ _ 
Hilaliahmer 
Haftası 

Dün öğleden ıonra Hila· 
liabmer Cemiyetinde Vali 
paşanın reisliği altında bir 
içtima aktedilerek (Hilali· 
ahmer Hbaftası) hazarlıkları 
görüşülmüştür. 

Hililiahmer Haftasının 

tes'idi için birer program 
hazırlanmaktadır. Hililiah· 
mer Haftası hergün başka 
bir ıekilde tes'it edilecektir. -....----
Boyeıniya 
Takımı lzmiT'e 

Gelecek 
Türk Maarif Cemiyeti. 

Karantinadaki Talebe Yur
du masraflarına karııhk ol· 
mak üzere lstanbula gelen 
Çek Boyeroıya takımını ge· 
tirtmyğe teıebbllı etmiıtir. 
Bu takıının lzmire gelmesi 
mümkün olursa en kuvvetli 
takımlarımı la ve lımir muh· 
telitile karıılaş 'nılacakt lt. 
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Terf iedenhakimlerimiz 
Listenin Tamamını Yazıyoruz 

Dün tefrık encümeninin reiıi Haaan Hilmi, Sinop 
çalııması neticeainde derece ihtisas hakimi Yahya Sezai, 
terfileri neticesinde derece Antalya ihtiaaı hlkimi~ Ce 
terfileri teıpit olunan hi· mil, Erziııcan reiıi Abtullah, 
kimlerin Ege nuntakaaında · lstanbül ~ihtiaaı müddeiu· 
kilerini dlin yazmııtık. mumisi Mehmet Mitat, An-

Bu günde hariç viliyet- kara ceza hukimi Abdülke· 
lerde bulunan ve terfi eden rim Naci, lıtanbul dördüncü 
bi1'imlerimizla isimlerini ya- hukuk reiıi Ahmet lrf an, 
zıyoruz: Malatya ihtiıas müddeiumu· 

Altıncı dereceden terfi misi Hasan Tahsin, Istanbul 
eden bikimler: Temyiz ra- ihtisas müddeiumumisi Ah· 
portörlerinden Ali Necati, met Reşit, Bilecik reiıi 
Iıtanbul beıinci hukuk reiıi Mustafa Celilettia, Ço · 
Ahmet Kizım, Tetkik he · rum ağarceza reisi Ali Atıf, 
yeti reiıi ve baımGfettiı Sinop reisi Abdülhafız Nu-
Raıit, batmüfettiı Katım, ri, Van reiıi Hayrettin. An· 
birinci :ıınıf müfettiş Oıman kara birinci hukuk ı eiıi V eh· 
Sabri, Kayseri ağırcezm re- bi, Üıkiidar ceza hakimi 
iıi Silleyman Me.'ut beyler. Ali, ordu hukuk hikimi 

Beıinci dereceden altıncı Sulhi, Sivaı müddeiumumiıi 
dereceye terfie ıayan görtı- Osman Nazım, lstan-
lenler: bul izisı Mehmet Nafıı, 

Bolu reiıi Yusuf Sait. A· Gümüıhane reisi Mehmet 
dapRzarı reiıi Mustafa Suzi, Celilettio, Gazjantep hukuk 

1 
bakimi Arif, latan bul iziaı 

ıtanbul birinci ceza reiıi Ahmet Sabri, Samsun Hu· 
Necip, Antalya ihti1&s müd· kuk reisi Celil, Ankara 
dei umumisi Muıtafa Enver, ağırcua izası Hayrullııh 
ltanbul ikinci hukuk reisi htanbul muıtantik azası 
Mahmet Zek:; altıncı hukuk Abdülkadir Vahit, Mardin 

reiıi Salahattin, Istanbul azi· reisi Hasan Fehmi, Mersin 
ıı Mehmet Kemal, üçüncü hukuk hakimi Ali Rıza, 
11nıf adliye müfettiıleridden Bursa birinci hukuk reiıi 
Surı, müfettiı Necmittiu Sa- Arif Sırn beyler. 
bir, temyiz raportörlerinden -Mabadı yarın-
lbrahim Kizım, Ali Riza, Sa- - - ---·---
dettin Avni, ikinci ıınıf Ad· 
liye mOfettiıi Ali Riza, mü· 
fettiı Sezayi, temyiz rapor· 

incir 
•• 
Uzüm törü Ahmet Galip, Hüseyin 

Kemal, üçfincü ıınıf Adliye - Baştarafı 2· icinsahifede -

m6fettiıi Mustafa Nuri, hu 
kak işleri baı muavini Şem
ıittin, ltanbul üçüncü ceza 
reiıi Mehmet Hikmet, Sivas 
ihtiıH hakimi Haıan Hayri, 
Eskişehir reisi Oıman 
Ramiz, Adana ihtisas 
bikimil Mehmet Nuri, 
Üıküdar ceza blkimi Meh 
m.:t Emin, Istanbul azası 
Nazım, Mardin hukuk haki
mi Mehmet Emin, Ankara 
Ağırceza aziıı Cemal, Ma· 
latya ağırceza reisi lbrabim 
Etem, Aydın hukuk hikimi 
Ali Riza, Balıkesir hukuk 
bakimi Ahmet Ata, Istanbul 
ihtisas hikimi Mehmet Re
fik, btanbul azası Fadıl, 
btanbul müstantik ezlsı Ce
mal, Kocaeli reisi Mehmet 
Nail, Mersin reisi Ahmet 
Feyzi, Kaıtamoni hakimi 
Emin, Çanakkale reisi Ce-
mal, Trabzon hukuk bakimi 
Nuri, Urfa ceza hakimi 
Muıtafa Nuri, Ankara Tica
ret azisı Eıiriddin, latanbul 
azilı Murat Hulusi. Gire-
ıon reisi Oıman E-
zai, Bursa ikinci Huhuk 

törü ~e oek.er ihracctçıııdır. M.ilı· 

tahsil ortak ; meseli he§ bin kilo 
pancar yollar, ıldece pancar para· 
ıım almaz, fabrikada imal ve ihraç 
edilen, yahut dab;lde satılan bilQ· 
mum mamolatıo kirından hissesine 
isabet eden kıamı d" alır. İngilte· 
rede beş par11ız işe bışlıyan men· 
ıucat kooperatifinin bugün 180 
milyon İngiliz lirası ihtiyat ak.çaeı 
Tardır. Bulgari tan aıağı, yukan 
kooperatifler memleketidir. 

Bütün bo kooperatifler ihtiya· 
cın tazyikiyle ve huausi kanonlarla 
çifçive m6zaberetle vücut bulmoı
lardır. 

Kooperatif ; •~rhest ticarete de 
kat'iyyen mümaneat etmez. Bu 
itibarla .kooperatiflerin serbe8t ti· 
careti öldürdüğü iddiası doğl"u de· 
ğildir. Eğer öyle oleaydı İngilte· 
rede, Kal.forniyada vesııir memle
ketlerde tilccar eınıfı bulunmazdı. 
Fakıt koopt:ratif ; avıntürye adam-
ların ticaret ahlllkı haricindeki 
hareketlerine ıet çeker. Bu nok· 
tadan da memleketin ticari ahlrkı-
na hizmeti inUr olonamaz. 

HulAaa ; gazetelerde ve resmi 
müe88uatta günlerdenberi baogöe· 
teren hararetli alaka - ümit olu· 
nur ki - müatahıilin lı.urtulu~ 

n~ticesiyle bezensin. Bu rllkayı 

kıtt'iyyen gevoetmemeliyiz. Zira 
mil&tahlilin çektiği artık yeter ... 

Kayseri fabri
kas11 için 

••••• 
Adanadan pamuk 

alınacak 
Adana, 7 (A.A) - iktisat 

Vekili Celil Bey : Çifçi Bir· 
liği ve Ziraat Odaıı heyet
leriyle memleketin çifçi va
ziyeti, ziraat istihsal ve ıa· 
taş muameleleri ve koopera· 
tif işleri üzerinde bir saat 
kadar görfiın, üş ve Kayıe
ride yapılmakta olan doku· 
ma fabrikası için bu sene 
Adanadan pamuk ahnacağı
nı tebşir etmiıtir. Vekil 
Bey ve maiyeti düa gece 
saat 22 de hareket eden 
trenle Malatyaya doiru şeb· 
rimizden hareket etmiş ve 
hararetle uğurlanmıştır. 

M. Zaimis 
H likunıetle muhalefet a
rasını bulmak için son 
bir teşebbüste bulundu 

Atfna 7 (A.A) - Atina ı 
Ajanıından: 

Reisicümhur M. Zaimiı 
yeni intihabat kanununun 
neıri için hükumetle muha
lefet arasında bir itilaf hu· 
ıule getirmek üzere ıon bir 
teşebbüste bulunmağa karar 
vermiıtir. Reiıicümbur bugün 
eıki bat vekil M. Mibalako· 
pulos ve onu müteakip ha· 
riciye nazırı M. Makıimoıu 
kabul etmiıtir. Müzakera ın 
iki üç gün süreceği tahmin 
edilmektedir. __ ... 

Katolonya 
Cumhuriyeti 

Madrit, 7 (A.A} - Havas 
Ajaoıdan: 

Katolonya hükiimeti, la· 
panyol federal cumburiye· 
tine tabi bir cumhuriyet 
olarak ilin edilmiıtir. .. -.. 
lsoanyada 
örfi idare 
Madrit, 7 (A.A) - Havas 

Ajansından: 

Bütün ispanya dahilinde 
örfi idare ilin edilmiıtir. 

Kıymetli Eserler 
Bulundu 

Kütahya, 7 (A.A) - Çav· 
darhisar harabelerinde ya· 
pılan hafriyatta yeni ve çok 
kıymetli eski eserler zuhur 
etmiştir. 

Yeni Şeker 
Uşak 7 { A.A ) - Şeker 

fabrikası dün işe başladı. 
Yeni şeker bugün çıktı. 
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Rakıları Üziiın Rakı] arıdır, Sılılıidir. 

İkinci Sumadan Yapılan 43 Derece Sakız Rakısı 
Rak1!1 U cnzluğu 

Mürncaat Mahalli ; 
İtibarile Şayanı ~avsiyedir 

Nazilli ~f adran Rakı Fabrikası 

Mahkeme lerde: 

Karı Koca 
Muhabbeti, dayak at

makla mı belJi olur ? 

Dün Sulhceza hakimi 
Sait bey, aile faciaıından 
doğma şayam dikkat ve ib· 
ret bir divanın rüyetine 
baılamııtır. Evveli divanın 
mevzuunu kısaca anlatalım: 

(N) beyle (l) hanım dört 
sene ıeviımiıler ve nihayet 
evlenmişlerdir. Altı aylık 
bir de çocukları bulunmak
tadır. Çok me1'ut bir hafat 
geçiren bu ailenin, ıon gün· 
lerde birdenbire arası açıl· 
mıı ve hanım eşyalarını top 
lıyarak annesinin evine git
meğe mecbur kalmıştır. 

Fakd (l) hanım, koca
sıntfan dayak yediğinden 
bahsederek iddia makamına 
bir iıtida vermiş ve muaye 
nesini de yaptırtarak, niha
yet mesele mahkemeye in
tikal etmiştir. 

iki genç hakim beyin bu· 
zuruaa çıktılar, hanım dava· 
ıını anlattıktan sonra hakim 
bfly ıuçluya hitap etti: 

- Ne diyecekıiniz? 
- Efeudim bu işin bir 

mazisi vardır. Yani efendim. 
Biz birbirimizi severek aldık. 
Güzel güzel geçiniyorduk. 
Keodim terzi olduğum halde 
kendime elbise yapmadım, 
fakat zevceme mantolar 
yaptım, bir ' ıenede dört 
çift iskarpin aldım. Fakat 
ıon samanlarda Zevcemin 
benim iznim olmadan, açık 
ıaçık parkta falan dolaştı
ğından haberdar oldum,".na· 
sihatlarım kiretmcdi. Zev· 
cem işi :daha · ziyade azıttı 
ve nihayet evimden kaçtı. 
Hakim beyefendi, zevcesini 
çıldırasıya kadar ~ev . n bir 
erkeğin karısını döveceğine 
ben ihtimal vermiyordum. 
Zatıaliniz verir misiniz? 

- Ne dersiniı? 
- Ab eferıdim, bir değil, 

beş değil artık tahammül 
edecek bali.n kalmadı .• Bir 
taraf tan çıldıraaıye kadar 
sevdiğini söyliyor amma, di-
ğer taraftan "İ>eniuı bekar
lık zamanım aklama geliyor" 
diye aramıza soğukluk katı· 
yor ve öbür taraftan da; 
kaz yolar gibi saçlarımı yo· 
luyor. Bu haller sevgi ve 
aık denilen mefhumla kabili 
telif midir? Karısını çıliıra· 
ııya sevdiğini söyliyen ko· 
cam beni dövmekle mi sev· 
diğini ızhar ediyor? 

Arhk geçinmemizde im 
kan kalmadı. Davamdan da 
vaz geçemem bir ibret olmak 
için kocamı o cezalandırılma· 
ııaı isterim dedi. Ve şahit· 
lerini gösterdi. 

Hakim Sait bey bu iki 
ıenci barıştırmak için çok 
uğraştı. Zevç biraz mülayim 
gibi davrandı isede zevce 
ıulba yanaşmadı. Ve nihayet 
şahitlerin celbine karar ve· 
rilerek muhakeme 10 teırin· 
ıaniye bırakıldı ve iki sev 
dazede birbirini süzerP.k mu· 
bakemeden ayrıldı. 

Bütçe Tenzili 
Brüksel 6 (A· A) - Hat· 

biye nezaretinden bildirildi
ğine göre milli miidafaa 
bütçesi 1935 seneıi için 44 Müdürlüğü 
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milyon yerine 70 milyon -·---------------------------llıİııİllİİııİİllll-•' frank azalhlacaktır. 

inci Koop 

Hesap So ıyoru1 

Koooer tif 
bebini bize 

zi mdarları 
izah et elidir1 

---~~-----~~-·~----~~~ 

Neden Ayrılıyorlar 
- Baştarafı 1 inci sayfada · 
müstahsili kooperatiften bi 
hakkin soğutmaz da ~ne ya· 
par?. 

Topçu oğlu Nazmi bey 
davasile Şerif Remzi bey 
davasını ayırmalıyız. O iş 
başka bu iş başkadır. iş 
sırf bir kooperatifci ııfatile 
Aydın incir müstahsilleri sa· 
bş kooperatifJeri ittihadının 
bu kadar imtiyazatn ve 

bu kadar kazanca rağmen 
neden ortakları memnun 
edemiyerek kaçırdığ1nı, ne· 
den iobilil haline düştüğilnil 
neden ortaklardan bir kısmı· 
nı Şerif Remzi ticarethane· 
ıine ve._ başka .• ~ ticarethane
lere mal göndermiye mec
bur ettiğini, neden kimseye 
hesap vermediğini ve neden 
ihtiyat akçesine malın olma
dığıni soruyor ve bunu öğ· 
renmek istiyoruz? 

Paraf ! 
Edilecek 
Vorıova 6 (A.A) - Al

manya ile lehishn arasında 

aktedilmiş olan ticari mü 
badelelcr itilifnamesi bu · 
günlerde Varşovada perafe 

adileccktir. Kontenjan ve 

Takas esaeına istiiuat et
mekte bulunan bu itilifna· 

me Almanya Leh ziraat 
mahıulatının ihraç edilmesi 

ve buna mukabil Almanya· 
dan sinai maddeler ithal 
olunmasın derpiş etmektedir 

ltilafnameye oazaran ihraç 
va ithal edilecek maddele· 
rin kıymeti on milyon mer· 
ka baliğ olacaktır. _____ , ___ __...;;.._ 

Terfi Jistesi 

Müstahsil hesabın• c 
bir dava atan Top( 
N azmiB. umarız ki biıİ 
sız bırakmazlar. Yalo 
vaplarında dikkat buf 
lar. Zira biz bir dav•f' 
vetleodirmeden neşriY' 
hasına geçecek gazete! 
değiliz. ~unu da tekr•1 

edelim ki Şerif Reınıİ ~ 
peratif davasında b•~ e 
tasından evvel preosiP 

'4. 
tasından biz kendileri Tl 

raberiz. hl 
H k ve halk ııokO~ ıı 

Hakkın ve balkm 'k 
hekikatta olduğunu b a 
miz için bu hakikati 1 

gelince müstahsil Je 
ifşa etmemiz pek tab 

Son söz olarak Top 
Nazmi beyden sualle 
cevap, Kooperatifte" 
mış ortaklardan da 
mektup bekJiyoruz. 

borçl 
"Jlanclıestcr Gnardirıtl 

eyltil 1934: 
Britanya sanayi fe' 8 

yonuoun Runciman'a g6'flll 
diği mektup ihrııc;ıt 1 

nin logiliz Alman ~I 
buhranı bakkındai f 

nazarını izah etme'-'~ 
Bu mektup Almaı:ı~ 

kfımetini, takip ettiJ1 

setten doleyı itbnm "fl 
tanya bükfı.neti de lk 
alacaklıların hukuku"~ 
dafaa edemediği içisı ill 
ediyor. Yalınız orAdıt ~ • 
bir kanaat ~ardır ki o e 
many ile yapılan bitO'' · 
kenmez paıarlıklard• 1 

layı diğer memle1'~ 
bizden d h 1 iyi uıe 

1 yükselmeleridir. Alııl 
cirlerinio büyük bi' 

riyeti borçlarını tediye 
razı oldukları b ide tt 
bükfımeHn müsaade ' 
diği kat'iyetle bili~ 
Dr. Schacht:tn .. Ald 
borçJarını tediye edeC 
ziyette deği!ıtir.,. 
şekli111foki protestoiı:ıt1 

datınek htıRURU lHlnkİ 
hu gibı sebeplsr<len dil 
tatlır. ~ 

-------------------------------- s•------~-7 Teşrinievvel Paza.r giinkii üziinı ve ı 

Dünkü nüshamızda çıkan 
adliye terfi listesinde terfi 
ed !n adJiyecilerimiz arasın · 

da müdddiumumi muavini 
Şevki beyin· ismi, bir yaıı

hşhk neticesi geçmemişti. 
Te rfi edenler arasında Şevki 
bey de vardır. T ~brik ederiz 

satu;larıınn h n1:1sası 

U•• zu••m ' 52 Fıanko 5 z' 
50 A Haydar 6 1~ 

Çuval K. S. K. S. 50 A. Barki 6 3,b 
100 Taranto 14 14 50 Abdullah 6 6 
61 Vitel 12 75 13 48 A. Muhtar 6 3

1 

59 F. Solari 15 19 20 Kohen 7 ,C 
22 Alazraki 13 50 15 50 

1 18
10 · Arditi 6 ~ 

10 Cevahirci 15 15 6 Dünkü satışın 
9 Bencuya 16 16 Zahire 
4 Mikridis 12 75 12 75 Çuval 1(. S 
5 Trifonidiı 12 12 290 4 
3 

Buğday 
Egli 10 10 150 Arpa 3 30 

273 Dünkü sahşın yekfiou 90 Nohut 4 ~~ 
incir 141 Susam 9 81 

949 Kumdan 4 S;. 
Çuval K. S. K. S. 77 Burçak 3 ' 

470 Jiro ve Ş. 5 13 10 Bakla 4 16 

768 Aydın Koo. (6 50 12 50 282Ken Pal . 322 
69 Alazraki 4 5 75 1868. Pamuk 37 
99 Paci 6 6 4 ,. " 37 

Bu satışların alıcı ve satıcılarını gilsteft 
list~ yarınki ııiislıanıızdadır 
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Kıymetli vilcaduauıu yıka· j llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrlllllllllllllW 
ma~ ~ç~n hansıi ha~~ma sıide- Doktor ~ 
cegıaızı dnın....,.aııl • § 

Memleketin en temiz, en H Fahrettın § 
Doktor Operatör 

Tahsin bey hastanesi ııhhi, en Inkı bir hamamı • ~ 

İzmiriıı en ı .. 1 " 
olan Keçecilerde Llle ıine- :=. 
maıı ittiıalindeki lımlr Memleket Haıtaaesi Rontken Mntebassısı ~ 

ı 

it1 
bilh u rs ve sılıhı ve emsalsiz hususi hastaneii olup 

assa kibar ·ı l . A 1 aı e erın me lyat için yegftne tercih 
Tevfik Paşa Her:'nevi Rontken muayeneleri : 

lJltra ~- Viole ve Elektrik tedavileri yürüyemiyen vt= 

Hamamı R • ·k = bilha11a a~ıtı çocuklara tatbiki ve rontken ile§ 
na teırif ediniz, herşeyini 5il ~ 

eylediklerl hastanedir 

Tahsin bey, hastanesinde 
~ abahleı.rin 9 d 12 

takdirle avdet edeceksiniz. S!K 1 d ·ı · 1 = e te avı erı yapı ır. == 
P.659 \!listeciri: Ali Rıaa 

J an ye , akşam 14 ten 18 e kadar 

A hususi hastalarını kabul eder 
dreı: lzmir ç· · · h ıvıcı amamı civarında Müftü sokağında Y emiıçi Beylerin 

Dikkat 
Yanımdan ayrılan katibim 
Mehmet Ali efendi bade· 
ma ticarethanem namına 
para tahsiline mezun olma
dığını ilin ederim. 

7: .................... ._:m:u:a~z:za~m•b•in•a•ı•ın•d•a ...................... . 
rengi 

ekr., VE 
eaı-' 
h•~ elsoğukl uğu 

eoıif 
ileriltibi hulaşık 1ıa.:t-

1rlardan ko
ınak için mut

Abacı oğlu hanında Şa 
şal ve lltanbul menba su 
lan depoıu sahibi Nail 

P. 761 

Tilkilikte 

Kırkaiaç Oteli 
a yanınızda 

Her yolcunun işine elveriıli 
._-~~--~-~~------~'"'---'a.....---.~~.....,..;om ( ve Baımahaneye yakın olan 

Pazarı 
Hacı Süleyman 

l\1ahdumu 
lBRAHlM 

Sanıınların 
~ 1& ~!'Z~rıdi katine 

1 ""ıevsını do . 
6 ~ U] n 1ayu~ıyle Istan-
: 31 rzUeri:;eoğ~un:1 n yüksek 
7 ~ oda .. . dıktırmiş en son 
6 ~ nzerın e manto par-

tışll' u ve ro l 
~ M p arımız gelmi~tir 
ıre . erakJı ve 

v ~ Yen h menfaatini is-
"'' anıını 4 lllad arın kumaA 

"' an ve t . . ,. 3 ,, ad erzıye uğra-
61 an ClV"Vel b. 

~ ı1 zaınıza ır defa ma-
4 911 Adres··oduğranıaları kafidir 
3 e L~ • un p 

-tfKe:ı.at<;ı Nafiz azarında 
4 ında N M URtafa ya-

322 n o. 3 ' 
37 nacı Süle 
37 Telefon! ınan mahdnmn 

. 3276 
fbrahim 

P. 602 

uUıUDUI'· 

bu otelden iıtif ade ediniz. 
Fiatlar 50, 40, 25 kuruıtur. 

Mtııteciri: ALI 
P. 67l P. 715 

Sıtmadan 
KURTULUNUZ 

Lütfi 
Kinin 

Komprimelerini 

Alanız 

Mark~_ya 

Dikkat 

ŞAŞ AL 
ve hakiki 

lstanbul Memba Suları 
Yedi seneden beri muhterem lzmir halkına bal i1 

ve taze Şaıal ıuyu temin eden ve Şapl suyunu lzmire 
.:tanıttıran müe11esemiz ayni zamanda lılanbulun Şeh

remaneti ve Evkafın m6hrii altında getirlen saf 
T aıdelen suyunu Muhterem milıterilerimize tebıir ve 
tavsiye ederiz. 

Umumi depoıu: Abacıoğlu hanı 18 numarada 

NAİL ve MEHMET ALİ 

Ağız tadı ile sabah kahvalbıı ve yemek yimek iıter· 
ıeniz mutlaka iri yapılı halis salamura 

Bayındır Zeytini 
Almahsınız. Bu yerli mahsul, ıoluı ayarında ve ona 

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

yerde rağbet bulmuş, hariç memleketler zeytinine ibti· 
tiyaç bırakhrmamııhr. Hatta nefaset ve sağlamlığı bü 
tün müesseselerce revaç bulmuştur. . 

Her bakkaliyede bulunur. Miıamelemiz toptan ve pe· 
rakeodcdir. 

DEPOSU : lzmir Sandıkçılarda 3 numarada Dedea-
ğaçlı zade Mehmet Nuri. T 3224 P. 756 

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

mallarından daha dayanıklı örülmüt ot yağ torbalarımız 
mevcuttur. Fiyatlarımız kıl torbalardan daha ucuzdur. Arzu 
edenler nümunesini ticarethanemizde g6rebilirler ıabı ıera
itinde teshilat gösterilir. 

Jzmirde Keten çarıı No. 2 Karaoilan zadeler 
Ticarethanesi P. 682 

= ikinci Beyler sokak fırın karşısı No. 25 Telefon 2542= 
iiıınumnıuumııınnuıınıınnmıı111ııı11111nınıınnınııınınımıııııııınıııııını11nıınıınnınıuıııumnıımııııımınıııııııııu 

San'at - Yenilik - Ucuzluk 
Elbiselerinizi, şapkalarınızı, evinizdeki perdeleri, oda 

takımlarını, rengi atmış koltuk takımlarınızın kadife· 
lerini ve sair eşyalarınızı daima yeni bir halde gör

mek isterseniz Ihsan beyin 

lstanbııl İstinı. Boya Fabrikası 
na verip boyatmalısınız 

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

lzınir: Kenıeraltı 1 ğdeli kalı ve kar~ısı N o. 8 
P . 757 

Ankara'da 
Halk iş idarehanesi 

Polis nokta ı karsısında dairoi ınabsn ·a 
' 

Tolefoıı: 2037 

Ankarada: bilumum vekaletlerle şurayıdevlet, l.iaz nç ve 
bina vergileri temyiz komisyonları, gOmrük ve inhis rlar ve 
iktisat dairelerile mabkemei temyiz ve sair devairi resmiye 
ve hususiyede görülecek her hangi bir işi olan veya ileride 
olacaklar işlerini kolayca ve ucuzca takip ve intaç ettirmek 
için ancak, 

ANKARA' da: senelerden beri bu işle meşgul olan ve 
muntazam teşkilata malik bulunan (HALK iŞ iDARE HA· 
NE~I ne vermelidirler. 

Emlik ve emtia kumüsyonculuğu, yazı ve tercüme ve buna 
iimmasil bilumum işler yazıbanemizce yapıhr. 

Adresimize bilhassa dikkat edilmesi rica olunur. 
iDARE HANEMiZ, 

(lcabeden işlere garanti gösterir.) P. 678 

Altın damlası 
Kullanmadınızsa ilk tecrü

bede muhakkak 
Ben Bu Kadar Latif Koku 

kullanınamı~tını 

DE~IEKTBN KEN
DINJZI AL1\M IY A_. 

CAICSINIZ 

Çok Latif 
Çok Sabit 

her hususta c;ok ınü
kemnıel bit.'. kolonvatlır . 

25 
60 
75 LÜKS 

100 
180 
Kuruşluk am-
balajları 

l 

vardır. Bil' tecrübe sizide perest işka rlar1 ara
sına sokar. Eczacı bası ~,erit be,.,.in ~a]ıesl'l'İ-' .; , 

dir a<,ak olarak başka yerde satıhnaz. 
Taklit,Jori <iok adidir. ·Ret ile Pcdt üdnı ve 1 

etiketini görıuedeu alnıa~Tıııız. 
M. Depo S.l?crit Şifa ]~eza lıanesidil' 1 
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1 SARDA Elbise Boyahanesi 1 

lzmirin en iyi boyahanesidir 
42 ıenelik tecrObe ve ameliyat ile nihayet Avrupa· 

nın en btıyük boyahanelerinde sekiz ıene tahsil gürüp 
ıahadetnameler almıı olan boyahanemiz mutabassııı 
muhterem ml1ıterileri için teminattır. 

Bilumumtesif at1miz asl'i Te n1i11aıdkidir. 
Temizlenmiı boyanmıı veJ ütülenmiı elbiıeler, derin 

bir ihtisasla ve ıon siıtem makineler ile fenni ~ekilde 
yapılmaktadır. 

Muhterem müıterilerimizi istifade ettirmek maksadı· 
mız yaz için ayrıca tenzilit yapacağımızı da bildiririz. 

ADRES Sarda boyahanesi Sanıan iskelesi 
Telefon şirketi kar~ısında No. 21 P. 988 .......................... 
o 
D 
A 
L . 
A 
R 
D 
A 

1 Z M t R 

Ankara Palas 
SA B 1 K 

ASKERı OTELi 

s 
o 
u 
K 

s 
u 

/smire Gideceklere C 
Size en temiz en kibar en lüks ve her E 

türlü Konforu havi R 
S BU OTELl E 
1 Taniye ederiz Tam merkezi vaziyettedir. y 
C Orada umduğunuz rahatı bulabilirsiniz. .A. 
A Fiatlar emıaline nisbetle çok ucuzdur. N 

lzmir Kemeraltı hllkftmet konağı karıııında 
K Telefon No. 3438 P. 668 1 

5!11111 lllllilllllllblllHJllllHHBIIHllDllBHlllillllllllilllll1111DnnınnmıııııınııınıınmııııııılilllllmlllllllllHI i Akşehir bankası ..s 
~ Sermayesi: 1,000,000 Türk. Lirası 1 
~ IZMIR ŞUBESi 1§

1 = tkioci koT'~W.d°öi-.~ivai363; Biouınd• 
Her türlü Banka Muamelatı ve Emtea ~, 

Komüsyonculuğu.. ~ 

Müsait şeraitle mevduat kabul edilir~ 
Hububat, Üzüm, incir, Pamuk, Yapak, Zeytinyağı ı 

Afyon ve ıair emtia komiisyonculuğu yapılır. Mallarm _ 
viirudunda ıahiplerine en milıait ıeraitle avını ~ 
verilir P. 586 :::= 

lllllll!IIIIl1ll1Illlllillllllllllllllffiillllllllllllllllll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ti111111 
lzmir ikinci hukuk mah· ı Url~ aıdiye hukuk mah· 

kemesinden: kemesınden: 
Fatma hanım tarafından Urlanın hacı ha mahalle· 

kocası lıtaınbulda Fındıklıda sinde mukime Tireli Hurşit 
dere içinde kömürcü izzet oğlu lbrabim kızı Milkaddes 
ef. nezdinde mukim iken H . mahkemeye müracaatla 
tegayyilp eden Halim oğlu elyovm ikamegihı meçhul 
Hüseyin efendi aleyhinde zevci Eıkişehirin Tokat kö· 
ikame olunan dava ve icra yü ahalisinden Mehmet oğlu 
kılınan mahkeme neticesin· Halil lbrahim bundan dört 
de tarafeynin boıanmalarına ıene evvel kendisini ve üç 
ve tahakkuk eden kabaha · nefer evladını nafakasız ve 
tına mebni tarihi hükmüm· meskensiz bırakarak tegay· 
den itibaren mnddealeyhin yüp etmiı ve şimdiye kadar 
bir ıene mllddetle yeniden kendilerini arayıp sorma· 
~vlenememeıine ve maaarıfı mıı ve hanei zevciyete dön· 
muhakeme olan 904 kuruşun memiş olduğundan aile yu· 
milddealeyhe tahmiline 19· 7 vaıına dönüp ekmek ve ye· 
934 tarihinde müddealeyhin meklerini getirmek yolule 
gıyabında karar verilmekle kocalık ve babalık vazife-
H. U. M. K. nun maddei !erini yapması için müddei· 
mahsuaaıına tevfikan tan· aleyhe ihtarına~karar veril· 
zim kılınan ihbarnamenin mesini istemiş ve talebi va· 
müddealeyhin elyevm bulun· ki kanunu medeninin 132 ci 
duğu mahalin meçhuliyetine maddeıiae uygun bulunmuı 
m ebai tebliğ m ılıın ıııa ka· olduğundan maddei mezkü· 
im olmak üzere mahkeme re hükmüne göre ve ilin 
divanhanesine talik kılındığı tarihinden itibaren bir ay 
ilin olunur. 4260 P. 775 zarfında müddealeyh evine 

Aydın demiryolu umum mil 
dönüp karııil6 çocuklarının 
ekmek ve yemeklerini ge-

dllrliiğllnden: 

5·9 934 tarihinden 
tirmek yolule kocalık ve 

31 · 12 babalık vazifelerini yapmaıı 

934 tarihine kadar mer'i ve 
muteber olmak ilzere Nazilli 

ve Kuyucaktan lzmire taıına· 

cak soğanın beher tonundan 
1 J 70 kuruı ncreti nakliye ah· 
nacaktır. 

için kendine ihtarına ve 
tebliğatln ilanen icrasına 
karar verilmiş olduğundan 
tebliğ makmına lkaim olmak 
üzere keyfiyet ilin olunur. 

4:ı63 P. 776 

IZMIR POST ASI 

lll l l l l l l l il l l il l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l ll l il ll l l l l l l l il ll l l il l l l l l l l lınrnı!IIIIIIIlillllllll~IRllJill!Il.IIIIIllIDlllil!JI 

! izmlrde iyi su yok mu i = VAR 3 = ~ = ~ 
~KOÇTAŞ SUYU VARDIRi 
~ Istanbul Menba suları ayarında derece (1,5) ! 
~ Satış nıerkezi: Başdurak caınii altında = = N o. (20) Telefon t2 967) -

~ P. 719 

0011111111111111111111111111111 l l l l l il lll l I 111111111111111111111111111111111111 ll I lnHl11lHltlilllHIHlllilllllUD 

Mefruşat 
Fesçi zade 

Telefon: 

Mağazası 
A. Nıhat 
2254 

8 TEŞRINIEVV EL 

Balı ya!!'ı yer·ne 

YAZ GÜ LER NDE 
İçeceğiniz en iyi kuvvet, i~tilıa ve gençli~ 

• •• • na u 1 dir l 

Her eczanode bulunur 

İçilecek en lezzetli su 

Foça Suyu 
dur. Hazms kolaylık verir 
t çimi gayet leziz ve hafiftir 
Bu suya devam edenler 
vücutça çok fayda gör· 
mektedir.Bu bir hakikattır. 

I'· 

Acel satı 
RA.SMAH.AN:6 
Büyük ve küçükS• ıu 

otelleri ve knhvehantr aııo 
lan azimet dolaytsile çit 
acele satılıktır. 

Müracaatmahalli S• 
oteli müdüriyeti. f ha 

Mefruşata müteallik en son moda · döıemeli < kadife 
gobelen, Inıiliz kretonları, file, cibinlik ve perdelik 
tüller, hasır Stor .ve keten perdeler, bronz korniz, 
çocuk arabaları ve sandalyalan, taban, otomobil, maıa 
muıambaları ve saire bulunur. 

Kemeralh can.ıii karşısında 
No. 1 

Telefoo: 3190 
GÖZ TAB1S :~ 

Dr. İsmail SelM m 

Fran anın Bordo tıl 01 

İzmir - Yolbedestan ~ru mara 29 
P. 742 

Pasaport karşısında 

Cumhuriyet Salonu 
Salonumuz ıimdiye kadar yalnız kıraathane iken 

muhterem müşterilerimizden gördüğümüz rağbet üze 
rine bundan böyle hem kıraathane ve hem gazino 
halinde işliyecektir. 

P. 712 

Bahçava ara 
Selam! ••• 

k 1 . .. .. ,t 1D 
il tesı goz scrırıY 

mezun askeri baf Şer 
göz hastalıkları oıO B 
sun muayenehapt· ın 

Ege havzası bahçavanlarının İkinci beyler s. rJt hı 
yüzünü giildüten ve yalnız bu anı·sa ot yuçifı 
havzanın değil fakat gayreti 

ve feda~irlıği!e Tilrkiyhenin Müsteciri: SALlt ~: 
en fennı en ınRnılır to um J • d f hlı' t 

1 w 1 · d H.. zmır e en er 'ı: ar magazaıı o an ızmır e use· t 1 M · s 
0

te•' 
. A • b . "M ucuz o e aoı a ., 

yıo vnı eyın eram., mı· defa misafir kalan d•' bı 
ğazasın\t mevsimlik partiler terisi olacaktır. bı 
ve bu meyanda bir çok yeni Fiatlar 25, 35, 50 ~ha 
aletler de gc-lmiştir.. Adres· Keçecilerde hıt 

Her türlll meırubat gayet taze, 
fiatladır . Lütfen ziyaret ederseniz 
nızdan eminiz. 

Malların1 mevsimlere taksim namuı karşısaraıınd•· 
temiz ve müsait etmek ıuretile her zaman O t•'f ~u 
memnun kalacağı- mağazasında taze mal bulun· pera O P 

duran ve mevsimi geçr:rıiş mal Dr c~vdet l\{t1 ıi 
derhal imha etmeği usul ecli· Askeri merkez b• le 
nen Avni bey ancak bu dürüst 
hareketiledirki Ege havzası Operatörü. 
bahçavanlarının sarsılmaz iti her gün öğledetı ~.e 

ikinci Beyler So. La: 

Müdüriyet 

P.723 

madın ı kazanmıştır. CJlllmiE::::l:lman_.,. .. 
.__ ,.8ilm!ye~l~re değil~ fakat Aydın deıniryol t1 1 

~---~-~~~~--------~-------. muşterılerını bu yenı mallar- '.. .. .. ..... · . 

1 Muhterem Müşterilerime ----- .~ ..... 

dan haberdar etmek maksadile nnıdurlug-unden. 
keyfiyeti saygılarile ilin eyler. Mürsillerin vagonl•~di 

Hisarönü "Meram,, tohum kuru ot ve saman yO; 
mağazası Telefon "3478., 

1 
. . . • • b't1 

p. 627 me erını tem1n ıçto . 
1 

e 
---~~-~~n.ıımırımı bir vagona hacmı ıs ? 

Keçeciler' do yansan dan fazla kurıı .... 

K d h saman yüklendiği ';~ a 1 amamı vagon hacmının yüzdt,_ 
Memleketıo eo 'cmiz, en den fazla konan aıi~1 1e 

iyi hamamıdır. tatifesindf'n yüzde o": 
Hertürlü tertibatı mü- yapılacaktır. 

kemmeldir. Nezafet ve ta· Bu tarife 23 9 934 ı'rı 
barctine son derece riayet den iş'ara ahire kad k 
olunur Fiatlar: 25 50 kuruş berdir. ıı. 

Kad1nlar kısmı, sabahtan Aydın demiryolu uı9 
~----·~- akşama kadar açıktır. 730 dürlüğünden: d/"1 

• > - .. w ~ k Müsteciri dei'işmiştir. 1. 10 1934 T rihio 11· 
Ötedenberi mazharı teveccuhunüz olan magazamı.J bu e~re 1934 tarihine kadar ~ 

tevsian Yeni Kavaflar çarşısında 29 num~ra.Ya nakl~!~1 o:1· D •• t olmak üzere Kule d 
Gerek beynelmilel 9 eylül panayırında takdır ıle aeyrettıgınız 01 memura . k b ,,it 

· · · l d' 1 ı ı'le her lzmıre taşınaca f;ı karyola çeşıtlerı ve temınatlı ıomya arı ve ıvan ar Jht• d'~ 
türlü portatif eıya çeıitleri ve portatif karyolaları bulacağı· ıyaç v r yanın .~ehe.r to~uo ' 
aız gibi, nikel, nikelaj, bronz üzer.ine .hertürlli m~bilye ıipa · Kazancı, imlacı, ambalajcı kuruş ucretı naklıye. D 

rişi kabul eder ve günü gününe sıp~rışatımı. teşlım eder v_e olmak üzre üç efendiye ve ır. . i~ 
mahalline kadar bili arıza ıevkederım. Aynı [zamanda bü· fabrikamızın yeniden açılacak § 20 9 1934 tarıb 

1
'

tün sergilerde birinciliği kazanan doktor H d lil ~ ezai bey Izmir satıı deposunda bulun· 6 1935 t rihine kad~{ 
fabrikasının çelik üzerine bilcümle karyolalara, som yaları ve mak üzre maaılı bir ef endiy ber olmak fi zere a~• ~ 
çocuk karyola çeşitleri, lel çelik paspaslar perakende ve lüzum vardu. kefesinden ihraç edıl ,. 
toptan olmak 5zere satılır. Fiatlar ~ek:ıb~t kab'!l .. etmez .de Sat~ş depos.unda bul?nac~~ re iskele ailusundall ,-. 
recede ehvendir. Muhterem müşterılerımın hert~rlu ~obılya efendı, fabrıkanın d1rektıfı gönderilecek hurd•IJ r 
ve karyola ihtiyaçlarını temin etmek üzere yenı magazama dairesinde harekd edecek t d 

27 76 
kııtırl 

A d" b. 1• t . t onun an . te•riflerini rica ederim. asgarı ort ın ıra emına .. t' 
1 

kt 
Y • K fi 29 L"k mobilya . . b . "k ucre ı a ınaca ır. ıe Yenı ava ar çarşısı numara u s verecek ve temınat nıs etıyu § 

4 10 934 
t 'bioo 11 

ve karyola salonu Hüseyin Hüınü P 728 ıekliği nisbetinde maaşverilir • . . arı plt 
Bakkaliye, burdavat ve tu 935 tarıhıoe kadar 01ıte 

hafiye gibi bir İf ubibi bu· lzmire taşınacak ao•~ 
lunması şartile üdemiş, Tire, her tonundan 1435 Ull .. AL 

Kundura Kalıo Fabrikası 
Izınir : Şekercilerde Numara 40 

Yeni seııe için ıureti mahsusada getirtmiş olduğumuz 

ık gürgenlerle ve fevkali~e kuru~ulmuş a~açlarla her çeşit 
ve yeni modellerde kalıp ımal edılaıektedır 
Müracaat eden müşterilerimizi her ıuretle memnun bırak· 

l
maktayız. P. 740 

Hasan Behçet ve Hüseyin Sadık 

Bayındır, Kuşadası ve Bur· ret alıoacaktu. -l 
durda fabrikamızın toptan sa- 18 9.34. taribiode~ 
tışlarda yaptığı tenzilatı tek 934 tarihinekadar 56 ~ 
şiıeler~e yapmta.k . şartile ma· Kemeri ve Mornlıd'~ 
şalı mumessıle ıhtayacı vıı ~. taşınacak burçağio b 

A~~u gö~teren _zevata g ı nund n 375 kuruş ,.ı~ 
recegı temınata gore maaş verı § 5.9 934 to.ribİD~ 
lecektir Teminatın miktarı ile 

934 
t 'h' k dar ~ 

kl. b'ld •. 1 J'd' arı ıne a ~ 
şe ı ı m me ı ır. I . t k b•f 1' 

Müracaat mahalli: zmıre aşınaca 1'"r 

1 Nazilli: Madran rakı fabrika her tonundan 625 ,, 
Müdürlüğü P.792, tinakliye alınacektı 


