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Çifçi'nin 
Hakkı 

kSJ k ~iıce ıelolın ıey; çifçinio hık
anef 

1 
• K.ooperatifti oluıumus da 

ancak bu ıebepl d. 
'le ·r · . . e ır. Kooperatüte 

sı ÇJ çının bııut hık "hk L • 
etaıt ı •a. etmeeı J ır. 

li S Bu · 0 d L • • p han • •. eme..t•r lu pyet her 
•. gı bu kooperatif çifçinin Umil 

;.& ır tekilde hak ihkak etmeaine 

BiP =~:~:•t .ediyoraa serbe.t ticaret· 

el~ nıne.aeaeu::;·d~ i~~· llyıktır. Bir 
~ 1 ıeınının kooperatif 

o o nıu ; onu tenkit ve mGrık bed 
'riyl, IDiiatığni veya muaf lulamaa~ , en 

ba# .Ortada ~ir Topçuoglo Naımi -
ı rJJ- ~rıf Renıııı gürültüıüdftr gidiyor 
anel :adıerbe~t ticaretle kooperaliİ 
~ • emeeı naaariyle b 

s . l.. •kı11: degillcrdir r aka~l~r 
· n.ooperatıfın 

·r'fll_ruğu - çifçiye dayandığı "e 
çı çı hf11bına lalkıp \nd' &" . . 

k k . ı"ı ıçın -
unetlı valiyettedir, Nazmi 

1 mantıgı oldup kad .c ı. 
ra ve h' l ar v .... ıa-

• 18 ere de iıtinat ed" 
ır Remzi • ıyor. 

••har d .Be_y ue bu tef enuk.a 
a.. L ~dir, Kendisinin hu 

•a.atadan cok cd 1 
de k • z e enmiı bir 
. çı mıaına dahi bihakk. 
tıaar olunabiU ın 

A r. 
ucak . gilnfl b' . 

'--..,.,.._ haklı dbi n ırınde kendiıini 
e giren i !1 

'-kf'etmek Tniye
neır ma.t h 'il . 

•tifı icaba ub . • ıı erı koo· 
eyi fİlndiye k :ne dtııen va· 
ifa etaıiı nı'd~ bCltfln etrafiy· 

tif let111eıe ~ 'r? Vu.iyet koope-

dell an aldıgı ~l tıddetli bir 
So. erillde tev U fet .e .hu _mOhimme 

:...::...~•aı edeeek k u Q •. ilende teıelt-

1 
tltllzumlfl bul ooperatıfler içiu çok 

O 8 . unıa. 
ıa koo-a,·r 

• r- ı ve ltoo . en. me dı.ı.. gtld it Ptt•tif. 
l•~kilen bir ltu er en karıımıaa 

on ..ı-_ un m&ıtıham 
n D'"""utif rubundın d . er -ko-
• Y peratifin il1nt ha etil ; fakat ın 
ın b o mQUı 11 bıreketlerin-

. t enı olarak- b' 
mı Jf orlar : ıae ıoru. 

kurll - Haltkın11 v 
ği "'- Yetiııi ve kat'ı ı:· Fakat ınevC1l· 

.. ıd' .. ettigUıia bir . tını.unu mOda-
Y u • muıa neden ö •uteın.n ~limeti 
IDtlı el ko . nflnilıdeki mflte. 

0peratıfin Va&i • 
e ol dar olnıı• Yetiyle all-

ı orsunua ? ç· r • 
ruıı 111al ııçı dört 

1 ••tarak h d 
erken •caba 

800 
. a ı altında 

•klrhk ki . lıra 111aaıtan 
nıın aklın . . 

OOperaıir d • gelıyoı ?. 
elllek • Ôd · 

ını kaçırmak ~l enılf ortak. 
cirab almak • 'b . bol maaı •e 

7le bet pıra' ~ ltıyıt ıkçıaı na. 
•yet ınaaraf ı ku undurmamak ve 

karmak mı d aaançtan faılaya 
kooperaıir 1 emek~r ?: Bu tekil
ıbo L eflllenın ıımdiki .nı..i 

1 a.ıl111alttan f e&<l.I 
eden tetekkCU arkı nedir ? 

•htr ı bidayetindeobeıi 
çı 1fan Ôde · 

•klıktın mtl 0111 geçen 1e11e 
den bunun ~~~an ayrıldı ve 
lara •lene . P eri tekmil or· 

il ı&ıb edilnı d " 0J>eratifçiliAi 
111 

e ı? Evet; 
at mef k"- tldafıa edioia, 
• \&l"C teaakJtan . 
ıyle... •" uuen olmak 
Bauın bu 
lttavıı. .. •uılleri haklı bul. 

ı-· aae111ı k 
OPÇuoglu N e ette madem ki 

ı a&aai - Şerit R . Y er vaıiyeu 1 . emaı 
cear lllfb d Y e b:r kooperaı:r _ 

a C1Deai b l 
•dem iti •ı •mıttır ve 

- IDClatahail peratif 1 menfaati 
L et111ekte old .. ım 'h 

- a.ooper • .."'.. cı et· 
l bir cer ıufçillAe dogru çok 

afta be CJ•n yol almıttır • bir 
te alıp ed ' 

•lap ht Y iye ııtmula 
. . te ••t111a1t ll1' d 
ı ıçia bi,.b' asın a iten. 
. . • ır fark gö • 

çıyı ietiım -.ıı rmıyen ve 
.. r 'CQCQ terbea 

e11ai elbirlig-
1 

t ticaret 
afta da lbtl ıy e ezilirken diger 

hakiJtt hirıtakhtl kooperatifle
er mef lt<i L 

ol11aaları re ~ooperı· 
nolttaaınd 

mtıatıluuı . k aıı Aydın 
ık b•f DtY&IDı 9 erı ooperatifi etra· 

525 lı ••cu ••Jf ada -
ıcektı'' 

Plastiras Venizelos .......... 
Makedonyada mühim bir ihtilal hareketi 

hazırlamakla meşgul imişler 

Atina'da evlerde taharriyat. 
Iatanbul 8 (Hu

ıuat)- Atinadan 
gelen haberler 
vaziyetin bili ger-
gin ve müphem 
olduğunu bildir· 
mektedir. 

Hükumet maha
fili Müıyü Venİze · 
loıa son giinlerde 
PJlıtiraıtan bir 
mektup geldiğini 
haber almııtar. 

Bu mektupta 
ceneral Plistiras 
en ıon çarenin 
ancak bir ihtilal 
olacağını ve Ma. 
kedonyada çıkarı· 
lacak ıayanın proğ
ramını bildirmek
tedir. 

t 1 

' . 

Edingen - Karı1kov ekspresiyle Karakov isbsyoaunda 
çarpışan Viyana - V arşovR ekspresinin hali.. Bu kazida 
13 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı· 

Aske.-e Çaiırılma 
327 ve 328 doğumlu delikanlılar 

iki sene hizmete tabi 328 doğumlu efratla hen6z 
askere sevkedilmemiş 327 doğumuna kadar dahil 
diğer doğumlu efradın Birinciteırin ayının 20 ci gü· 
nünden itibaren seYkine baılanacaktır. Bunun için 
mezkür doğumlu efradın tayin edilen günlerde ıube
ye gelmeleri ve gelmedikleri takdirde askerlik mü 
kelleiiyeti kanununun 89. maddesi hükmüne tevfikan 
cezalandırılacakları ve bedel vereceklerin 19. cı günü 
ak şamına kadar bedellerini vermeleri bundan sonra 
bedel vereceklerin bedellerinin kabul edilemiyeceii 
ilin olunur. 

M. Venizeloı, Yunan başveldli M. 
gizli olarak Makedoayaya 
gelecek ve PJistirH da 
kendisine tayyare ile ilti-

Çaldaris bir geçit resminde [solda ]. 
J a ndt ırmaya ayrı lan delikanlılar 

Jandarma ıınıfına ayrılmıt 328 doğumlu ve ıimdiye 
kadar aıkere ıevkedilmemiı diğer doğumlu jandarma 
efradın Birinciteırin ayının 13. cll Cumartesi gDnll 

h•k edecektir. 
Hgkumet bu haber üzerine 

Atina muhacirler mahallesin
de ıilib taharriy~tı yapmış 
ve Kayserili bir muhacirin 
evinde iki zabit elbisesi ve 
silih bulmuıtur. 

Isuanyol 
Kabinesi 
Samper •• 

kabine sinin 
iıtifaıı üze
rine yeni 
lıpanyol ka 
binesinl tef 
kil eden M. 
Lerruç bu 
dur. M Ler· 
aç Komü-
niıtlikaleyh 

tarlığıyle meıhurdur. Son 
Madrit ihtilalini yine Komü· 
niıtler yapmıılardı. Bu ka • 
bine Antibolıevik'tir. 

Buğday 
Eskiıehir 7 ( A. A) - Buğ-

day fiatleri ylikselmeğe 
baılamııtır. 

••••• 
Maarif Vekili 

EıL:iıehir 7 (A.A) - Ma· 
arif vekili Abidin bey dün 
buraya ıelmiı ve ilkmektep· 
le r d e ı--~=~-
tetkik-
ler yap· 
mııtar . 
Vekil B. 
Lisenin 
bir an 
öace a· 
çılmaıını 
emret• •.-..;;::=::::::.. __ 
mittir. 

M. Çaldaris 
Ne diyor? 
Atina·s (Hususi) - Yu · 

nan kabinesi reiıi M. Çal· 
dariı kendi gı zetesi olan 
Elenikon Melon gazetesine 

beyanatta buJunarak: 
- Artık muhalefetle an-

Jaımak imkinı yoktur; biz 
yolumuzda yürüyeceğiz ve 
vaziyete hakim kalmakta 
devam edeceğiz. Her türlü 
tedbirlerimiz ittihaz olun• 
muştur. Ve biıi re'skirdau 
uzaklaıtırmak imkan~ bir 
daha muhaliflerin eline gfÇ· 
miyecektiı ! 
Demiştir: . 

mürettep oldukları mahallere ıevkedileceğinde.J bu 
doğumlu ve bu sınıfa ayrılmıı jandarma efradının 

1 
tayin edilen günde ıube merkezinde buluamalannın 1 
ve bulunmıyanların askerlik mükellefiyeti kanunvnun 
89. maddesi hllkmüne te ıfikan ceza görecekleri ve 

Salidlkl8r'Açlidl 
bedel vereceklerin 1 1 Perıembe günü akıamıoa ka- ı 

1 dar bedellerini vermeleri vermiyenlerin bedellerinin 
kabul edilemiyeceği ilio olunur. 

DENiZ FACiASI ·-·-· 
Alınan Netice Tamamen Fır

Ankara Bu ]{azadan Çok büyük 'reessür Duydu 
Ankara 7 (AA) - Mar· dana çıkarılmaıını ve ce-

kamızın Lehindedir marada vukubulan deniz fi· ıetlerin buldurularak me · 

cıası hükOmet merkezinde raıimle defnedilmeaini tele-lzmir Belediye intihabatı 
dün gece yarııı rey atma 
muamelesine nihayet veril · 
miı ve sandıkların açılma· 
sına baılanmıştır. 

Bu intihapta halkımızın 
intihap itlerine verdiği ebem 
miyet her türlü takdirin lis
tünde olmuıtur. Heı hangi bir 
mecburiyet altında reylerini 
kullanmakta geç kalmış 
olanlar, gece yarısına kadar 

sandık başlarına tehaliikle 
koımuılar, tabii ve kanuni 
haklarını kullanmıılardır. 

Sandıkların açılma mua
melesine baılandığı andan 

gazetemizi makineye verinceye 
kadar geçen müddet zarfın
da tasnif edilen reyterin en 

Hergün 

12 
Sahife 

mühim kısmını Fırkamız 
namzetlerinin aldıkları reyler. derin bir tee116r uyandır· fonla Istanbul valiıine em-
teşkil etmittir. mıştır. retmiı ve kazazedelerin ai· 

Tasnifin göJterdiği ilk ne- Dahiliye vekili Şükrli Ka- lelerine vali vaaıtaıile bü · 

t . ı .. H lk F kaıı ya bey kaza sebep ve mil · kiimt:lin taziyet ve tee11llr-
ıce er~ gore a ır • . . • . . • . 
-Devamı 10 uncu sayfada- ıebbıplerının derhal mly- lerıni bıldırmııtır. 
~........,...._~~"'\,,."'\,,.~"""'"""''""''"'-'~~""'-"-""'-~ 

' 

Dünya Şünnu: 

Macariıtan .. hüküınet niibi A~iral Horti; :iıbıvına.~geçmul ıeneidevriyeıi~mllnaıebıtiyle ,. 
yapılın teı;it meraıiminde nutkunu oku7or. 
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Sef·ri · Abdülhamidi 
çı ça Tehdit Ediyor 

F kat t li; Osm nlı bükü· 
metine olduğu gibi lngilte
reye de ıkıi çehre göster
mekte ı r r ediyordu. Loıd 
Derbi bu sebeple Sultan 
Azizin intiharı, vükelanın 

Çerkeı Has n tarafından 

katli Sırbiya ile Kar dağın 
harp ilini rı haberlerini en· 
dişe ile aldı ve logiliz d
kiirıumumiyesinin arzusuna 
boyun eğerek Osmanlı hü· 
kfımeti aleyht rlarıoa ister, 
i temez o dn iltihak etti. 

Artık Osmanlı hukiime
tinin devam ve bekası lüzu
mun.1 Avrupad hiç bir dev-

Soffeı }Jaşa • 

let iltizam etmiyordu. Bü
tiln düny aleyhe dönmüş

tü. lştanbulca alınan teda · 
bire kulak asan biJe yoktu. 

Türkler galebe etseler dabi 
Sırbistan ve K radağ har· 
bıodan hiç bir şey kazana· 
mıyacakl rdr. 

Rusya, fırsatı kuJlanmaktıt 
dakika fevtctmiyor, Avru· 
paoıo bu vaziyetinden bilis
tifade Sırbistana yardımını 
büsbütün açığa vuruyordu. 
Bütün Rus kiliselerinde 
Sırplar ve K r dağlılar için 
reımi dualar ediliyor, Rua 
zadekiinındab Mibael Gre
goryeviç Sırp üniformasiyle 
resim çıkartıyordu. Rusya· 
dn Sırbistan feliketzedele· 
rine ianeler toplanıyor, kon
serler veriliyor, yalnız bir 
tek gazete 16 bin ruble 
i ne dcrcioe muvaffak olu· 
yordu. 

Osmanlı bükômeti ceneral 
Çernayefin Rus olduğunu 
ileri sürerek Sırp ordusuna 
kumandanı protesto etmiıti. 
Rus Harbiye Nezareti bu 
proteatoya "Çernıyef Uç se· 
nedenberi ordudan iıtifa 

etmiştir" cevabını verdi. 
Birçok Rus r zabitanı Ma

caristan tarikile Sırbistana 
geçerek Orduya iltihak 
ediyordu. Bu garip yolcular 
okadar çoğalmıştı ki Macar 
zabıtası bir kısmını tevkife 

başlamıştı. Rusyanın müda

balesile bunlar gene serbest 
bırakılmışlardı. Rus yada o 
Sırp ordusuna geçen zabita
nın miktarı 400 rakamını 
çoktan geçmişti. 

işte bu ahval içinde Sal
tanat makamına gelen Ab
dülhamit 11e yapacağını he

nüz düşünmiye bile vakit 
bulmadan sefirlerin itimatna· 

me takdimi merasimi başla
mıştı. ilk olarak Avustur-

)& sefiri kont Zibi itimalna· 
mesini takdim etti. Padişa-

General lğnaıyef 

hın yanında Hariciye Nazırı 
Saffet paıa bulunuyordu. 
Kont Zihi itimatnamesini 
takdimden ve itimatname 
okunup resmi muamele bit-
tikten sonra teşrifat usulleri 
haricinde hitap etti: / 

- Şevketmaapl Bosna· 

a Korsanıııııııııııı• 

- 30 

- Evet, bu hain ölmeJi· 
diı ! Diye bağırdılar, Elbab
lador : 

- Görüyorsun ya.. Seni 
id rua ben mahkum etmiyo 
rum; bütün arkadaşlar mah-
1.dim ediyor) rl. Dedi. 

K rakorsnn bu sözleri din· 
lemedi bile! Çünki tam bu 
sıradn, Prenses ihtiyar hiz
metçi k dınla birlikte kor
sonJar tar fmdan getirilmiş· 
ti. Kar korsan ancak bun-
J ra bakıyordu, 

Genç kız, donuk ve en· 
di~eli gözlerle gözlerini ka-

YAZAN : F. Şemşeıı:n 

rakorsana dikmiı bakıyor· 
du. Karakorsan. haydutlara 
farkettirmemeğe çahıarak 
itimat ve emniyetini kay· 
betmemesini genç kıza işa
ret etti. Fakat vaziyetin fe· 
caati de aşikardı. Tam mu· 
vaffak olacakları ıırada. va
ziyet birdenbire tamamiyle 
aleyhlerine dönmüı bulunu· 
yordu. 

Genç kız, haydutların mı
rılhlarından kara korsanı 

öldürmeğe karar verdikle
rini anlayınca, titremekten 
kendiıini alamadi. Yalnız ne 
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Vur 
Abalıya ............. ___________ _ 
Topçu· 

bir 
t 

Kooperatif ç ·ıiği 
mef kiire işi 

peşkeş 
akk. 

Çifçin·n 
Her gün, Ege iktisadi 

mıntakasında yeni bir haki
kat, yeni bir acılık kendini 
gösteriyor. Ne yazık ki, bü
tün duyulanlar, bütün işiti
lenler kamilen Ege bağcısı
nın, Eğe incircisinin ve Ege 
çifçiıinio aleyhine çıkıyor. 

Zaten maddi mahrumiyet 
ler içinde çırpınan 1 ürk 
müstahsili, bir de kendi ıır

hndan geçinenlerin yaptık 

larına bakarak mltnevi ız· 

hrapların en derinliğin~ dü 
şüyor .. 

Üzüm, incir, deyince hatı
rımıza gelen, hem devlet 

varidatımızda mühim bir ra· 

kam hem de binlerce tar

la, çift, çubuk, ağaç sahibi 

Türk ailesi ve hem de bu 

yoldan geçinen toprak işçisi, 

mağaza işçisidir. Bu, bir 

zincir gibidir. Topraktan

başlar. ihracat kapısıoa ka

dar dayanır, sonra tekrar 

geriye dönerek devkt bezi· 

nesinin varidatını, bu mem· 

leketin yapılacak büyük iş· 
terini teıkil eder .. 

işte bu itibarlad1r ki, iz. 
mir Postası sütunlarında bu-

Hersek vak'nları gerek Oı

manh hükômeti için• gerek 
hükümetim ıçın endişeyi 

mucip bir haldedir. 

Padişah cevap verdi: 
- Haklısınız. Fakat bunu 

yapan biz değiliz. 

- Biliyorum Şcvketme 
ap! Fakat asayişin iadesi 
keyfiyeti gerek hükümelime, 
gerek Oımaoh imparator
luğuna büyük masraflara 
maloluyor. 

- Ne yapmamız lazımdir 
fikrindesiniz?. 

Büyük devletlerin veıa· 
yası her halde nazarı dik · 
kate alınmalıdır haşmetme
a p! 

-Devam edecek-

olursa olsun ümidini kesıne · 
meğe ve her hangi bir ba -
diseye karşı bütün cesare
tiyle hazır bulunmağa karar 
verdi; ayni zamanda kara 
korsana nasıl müfit olabile 
ceğini düşünmeğe başlrdı. 

ilk yardım olarak Kara
korsan'ın ellerini bağhyan 
ipleri kesmek lüzumunu hiı · 
setti. Üzerinde bıçak veya 
bıçağa benzer bir şey yok
tu; fakat arkası dönük lir 
korsanın belinden bir bıçak 
kabzası görünüyordu. 
Yavaşçacık elini uuttı, 

narin nazik parmaklan ile 
bıçağın kabza!ını kavradı \'e 
hiç kimsenin haberi olmadan 
çekip aldı. 

1spanyol dilberi harıçeri, 
baş 'örtüsünün ·eski zaman· 
da ve hatta hala ~öylercle 
lspanyol kızlarının kend1Jerioe 
mahsus baş örtüleri bulunur
ara11nda ıakladı; n.ı llıait bir 

nun için bnğmyoruz,bu yüz 
den bir çok kimseleri asa
bileştiriyor, darıltıyor, fakat 
vazifesini if eden bir mem· 
leket gazetesi sıfatilf', biz 
bunlardc nmüteessir olmıyor, 
bilakis vicdan ze"ki duyu
yo ı ucn .. 

Gelelim mes' deye: 
Bir ihracat derdimiz var 

Bu dert, sorı münak ş larla 
ve Anadolu Ajansı kana· 
hndan verilen haberlerle ne 
kadar geniş ve korkunç ol
duğunu tamamiyle ortaya 
atmıştır.ı: Bankalara, koope 
ratiflereJ eşbaH, faizciye, 
murabahacıya. devlete borc 
lu "e mah~umiyet içinde 
bulunan köylünün karşısında 
bir avuç :zengin t eh ler v r· 
dır. Bu tacirlerden kısmı 
azamıoın ticari ve şahsi ab
likında11, meziyetlerinden 
eminiz. Kumen Tilrk çocuk
landır, kısmen tanınmış ec· 
nebi firmalarıdır . 

Fakat şu da bir hakikat
tir ki, bu müesseseler müs 
tahsilden e\'vel daima ken
dilerini kurumak, daima 
kendi kazançlatmı düsün
mek mecbunyetindedirler . 
Bunun bir aksi ihtimal mev 
zuub hs olamaz. Tacirlerin 
"Türk mahsulü ve milli ik
tisat,. endişesinin her§eyden 
üstün tutacaklarım da hiçbir 
mantık kabul etmez .. Ara
ıa;ındaki rekabetin tabii 
icabı bunu emretmektedir. 
Tacirler: 

- Biz knzanmıyahm, za
vallı müstahsil ioliyor. Ka
zancımızı ona bırakalım, 

malını daha yüksek fiattan 
alalım? 1 

Mı diyecclder ? .. • Buna i:n 
kan görülebilir ıni?. Olsa 
olta tacirin burada yapa· 
cağı kendi kazancı ile ınfüı· 
tahsilin kazanç ve hakkını 
telif edebilmektir. Böyle ol· 
saydı, biraz müsterih olur
duk. Fakat karşımıza diki
len vak'alar, maal'esef, tu
tulan yolun hiçte bu olma-

fırsıtt çıkma11nı beklemeğe 

başladı. Bu fırsat çıkınca, 
hançeri gizlice Karakorsana 
verecekti! 

Bu anda ise. korsanlar, 
Karakorsan için hem idam 
hem de i~kence hazırlıkla
rını yapıyorlardı . 

Korsanların, fğleııçeli İş · 
kence ve idam usulü tahtra· 
valli usulü idi. Bu usul, 
dört beş metre uzunluğunda 
bir iskele tahtası, bir ucun· 
dan direğe bağlamak ve 
tam ortasından da geminin 
kenar pervazlarına dayamak 
suretile bir muvazene vü
cuda getirmekten ibaretti. 
l dama mahkum ola11 bu is
kele tahtası üz.erinde kol
ları bağlı olduğu halde de
nize doğru yürütülüyor ve 
tabii merkezi sıkletten son · 
ra mahkum birinci adımını 
atınca iskele tahtası denize 
doğru eğilir ve mahkum da 

oğlu Naz·~ .. ........,=-""" 
ımibeyŞe ~ili""~• 

v• 
eeı; 

• 
ır 

rif Remzi 
beye - .;u--: 
;uyor.Şe· 
rif Rem· 
zi B ·e y 

dığın ortaya ath. Pt:ki. FrankBa· 
bunun sonu ve ç resii lııdur E-

Koop " ratifleşmek, teşld-
latlanmak ... 

Şerif Remıi bey, gei'ek 
Başvekilimizin huzurunda, 
gerekse Topçuoğlu Nazmi 
beye verdiği cevapta, koo .. 
peratifin aleyhinde bulundu. 
Remzi beyin kaoaatına te 
mamen hürmet ederiz .. Bu
nu da tabi görmek lazım~ 
d ı r Çünlıi müstahsil teşki

lallnnır ve kuvvetlenirse 
artık ihracatçıya karşı mah· 
hum ve mazlum olan tav
ruu bırakacak, geı iııe ge 
rinc, giivene gilvene pazar
lığa gir' şecek. beğenmezse 
dış piyasayla iş yapacaktır. 

Tacirler bunu beğenebilirler 
mi, işlerine elverir mi? .. Ka
bahat, eııasen onlardadır, 

onlarrn yaptıkları rekabet
tedir . Müstahsili , ağmal 
bir mahlük vaziyetine dü
şürmü~lerdir. Mü tahsil bat· 
tıkça, müstahsil varlığını 

kaybettikçe, müstahsil da· 
raldıkça on) r bildiklerini 
okumuşlar, bindikleri d .1 lı 
kesmekte devam etmişlerdir. 

Devlet, bu köylüye, bu 
çifçiye. dayanıyor. Vergiyi 
veren bu müstahsildir. As· 

kere evlat veren yine bu 
köy ailesi' Ye cami sıdır .. 
Dnhn doğru bir ifade ile 
bu vatanm efendisi, sahibi 
odur .. Nasıl olur da bu bale 

düşürülür?. 

Gelelim diğer bir meseleye: 
Kurtuluş çaresinin koope

ratifçilikte olduğunu hepi
miz anlamışızdır. Hükfıme
timizJ bu sene meclisten 
çıkaracağı layiha ile bu işi 
tatbik sahasına koyacaktır. 

Yalnız şuou da unutmıyalım 
ki, kooperatifin idaresini 
ele vereceğimiz adamların 
salahiyeti, vukufları, müs
tahsil scverlikleri mutlalta 
ve mutlaka çok kuvvetli 
olmalıdır .. M 1 meydandadır: 

Kooperatiflerden bir çoğu 
iyi idare edilemiyor. Baş 
bozuktur . Bu müe seselerde 

kayarak denize düşerdi. 
Mahküm denize düşünce, 
haydutlar kahk balarla gü
lerler ve denizdP.n alarak 
bu hareketi tekru ettirir
lerdi. 

H •ydutlar tahtravnllı'yi 
hazırladıktan sonra Kara· 
korsanı aldılt.ır: tam bu sıra· 
da da genç kız, biraz evvel 
bir haydutt n aşırdığı han· 
çeri verecek fır atı buldu. 
Güya son demind e Kara 
korsana bi• şeyler söylemek 
istiyormuş gibi y klaştı . 

Sarıoğlan : 
- Kıza yol verın.. Son 

deminde belki bu hain oğ
lana söyliyecck bir şeyi 

vardır! Dedi. 
Sarıoğlan e sen kızın ne 

yaptığını görmüş ve ruaks · 
dını çok güzel anlamıştı. 

Bu suretle genç luz Ka 
rakors na bir ş yler n u ıl · 
dac.ırkeo hançeri verd i! 

Sıaıoğlan d Karakorsa · 

fendiye vuruyo ". Izmir 
tE.sı da herne şekilde ' 
olsun müstahsile fayda (: 
yenlere -hepsine' ikisiı::' 
ruyor. 

Vaktile el altından vıJ' 
faya gittikleri rivayet ol 
lara şimdi matbuat sabo( 
vur abalıya .. 

Ne yapahm; memieke1 

zetesiyiz. Bizim memlek' 
ise herşeyden evvel çıf 
istinat eder. 

Binaenaleyh gün doğd 
blık ıştdı . Aydıo hkta (' 
leri görünenlere: 

Vur Abalıya ... 
_,'"'""""""'"'"''"'~~ ...,,.....,,..~ 
ileri gelenler, bir meb 
iki, üç mish maaşJ har' 
v aire alıyorlar, kooP 
tif içinde kendi şab 
ıçın şirketler yapıY0 

zengin olup çıkıyorlar·· 

bunun nelerini biliyorLl1 

Kooperatifleri şuııull 
nun me'keli olarak t 
etmiyeceğiz. Milletin b 
ruoda her zaman h 
verilecektir ve, müstsb 
sermaye ile, ailece çalı~' 
getirdiği yevmi kazanç 
iki lirayı tutm zken, 1'0 

ratiflerio başlarına geçt 
500 - 1000 lira maaş 
miyecektir ve verilmeıJle 
Nihayet ilanihaye 1'0 

ratif çiliği bir mef kiire 
kurtuluş çaresi olar•~ 
bik edeceğiz. 

Hüküaıetimiz bu bıı4 
da ehemmiyetle nazarı 
katioi celbederiz. Bu 
mızl şahıslar hakkıo&' 
ith mda buluomıyoruı·~ 
zim endişemiz, müst• 

/ 
emin, meofeatpereıt 

yan, vazifeden mane\li 
duyan, çok para, çok.: 

ok harcı ah dmak ı 
sına düşmiyen ellerde 
kilitlanmaaıdır .. 

Siz, çiftçinin sesiyiı· 
lumuzda böyle devaOJ 
ceğiz. __.,/ 

nın gözlerini bir ıne0 

baağladı ve: 
- Haydi yiğitim! 

)ar padişahına .. bizdell 
selim söyle! Dedi. , 

Karakorsan bu fır61 
istifade ederek goı, 
bağlarken Sarıoğlor-4 1 
ça : 6 

- lspanyol kız:ıoı ~o 
den uzaklaştırma! oe 

Nihayet, Karakors•"f 
hut tahtanın üzerine 
rıldı. Elbablador kılı0 

sıvn ucunu Karako' 
ayakl rm batırmağ"' 
ladı. , 

Karakorsau, bu ıslı 
harekete meydan ver~ 
tahta üı.erind~ ~·ya.vat ~ 
yürümeğe başladı. f{t 
oi bütünq cesaretini 1'' 
miş göst~ri ; ordu. ~i~ 
kelime bile telaffuı ..J 
den, ölüme doğru )i' 

görünüyordu. 
- Devem 

t 



SAYHA: 3 
fi'.F=====~~~._ ....................................... ~I~Z~M~l~B~P~O~ST~A~s~ı._ ............................. ~g~~T~E~ŞRINIEVVEL 1934 

Alt~y' Bohemyan 
Çek Futbol ta
kımı şehrimize 

siyis· 
ev adi 

i. 

JDI '~ 
! peO' 
kors•" 
p·ine 

kıla 
a rak0 

~mağ• 

Velörklye 
B~~lncillği 

ı ı-ıususi telgraf haberlerıl 
-- ~ 

lzmnın Lik Ş . 
Altay takı ampıyonu 
·ı·•- mı, grup birin· 

cı 1tderine İct' k 
üzre ç :r 1ra etmek Marmara Faciası 
Af artımba günkü ........ . yon beniyle U k' 
gıdecekr F d şa a 
tensibi ı:r. e eraıyonun 
b. . y bu sene grup 

lrlncilikleri Uca't 
lacaktır. y a yapı. 

Mes'uliyetin Afitap 
Oldueu 

Motörü Kautanında 
Anlaşıldı 

Grup b' · .1 . ._ · . ırıncı ıtderine jş-
tırak edecek 
şun . 

1 
nııntakalu 

pıyon a11nın en k 
vetliıi b' · uv 
mu d ızını şampiyonu · 

Kaptan tevkif olundu 
z ur G . İstanbul, 8 :(Telgraf) - iki gün evvel verdiği ifadede: 

Marmarada H eybeliada açıklarında vukua - Sıs pek kesif o1duğu halde Afitap marıl . eçnuş za-
era nazaran b I' b 

zırda k . a ı a-
bet . u!vctı~den kay 

gelen deniz f Pciasının mes'uliyetinio batan motörü bütün sür'ati ile:seyrcdiyordu. Mo · 

mış gordügümüz Al· kayığı çeken '1Afitap
11 

molörü kaptanı Faik törde ışık yoktu. Sisli havalarda tam yolla 
kaptanda olduğu anlaşılmış ve derhal tev seyredilmez dcmektetir. Kurtarılan yolcu· tay takımımı T" . 

birinci 'ikler' zı ?ı. urkıye 
ilk b ı ıçın altığı 

kif olunmuştur . Evvelce tevkif edilmiş olan lar birbirine mübayin ifade vermekte· 

~ •mlede 1 gu i•ik.ıı. d şans ı oldu 
Y Qr ır.Çünkü 

birincilikl~rine . ~rup 
edecek 1 ııtıu k 
niıl' M o ~n Aydın, De-

ı, anııa U k ~ 
takalarının · f~ mJD 
biz' şampıyonları 

ıaı t•mpiyo 
zaran d b numuıa na. 
Bu 1 

• zayiftirler. 
d tanı ve talih b .. l 

evam ederse B oy e 
yap ılacık T" ' . ursa'da 
'l'ld . . urkıye birin· 

~~~ e,~ı !çin ikincilik ol-
e unızden ' t . 

gw e b . gı mıyece-
enııyor. 

Yalnız· Alt k 
idare . ı' ay afılesile 

cı o arak K 1 
yin gidece - . . ..e_ma be-
derhal ö ~.•nı ogrendik. 

nıal b 1 
}' ıyelim ki ke-

ey ukad 
•ali İçinde . aşımız em· 
Yliı etrniı :•~de~ teaıey· 
metli, ıport egerl! ve kıy -
tir K enen bır genç 
m~n ö eg_ ~allebbiz her za • 

Ah "ne iliriz 
uca • bu 'b' 

•eyabatı~ d gı. ı mühim 
mitin futb ~· b,lbassa iz 
IXıevzuu ol Şerefi bahis 
1 odu-•rda şa . gu zaman-
mııla giz~~:~ takımı- ' 
Kemal bey 1 ıdarecinio 
temenniye o maması çok 

K şayandar 
. emal be . 
rıncilikle . dy, gurup bi 

k un e bi d Ye adar z h r erece 
•ede Tü k' a met çekCQez. 
rinde tr'-ıye birincilikle · 
d , ••umın 'd 

en ziy d 1 •resin· 
lerin id: e hariçteki iş 
auı l&ıı re ve atlatılma . 
ŞÜ1111ıe . ~ geldiğini dü 
K 

ıı ıcap ed . 
emal b er. Bu iş· 

1.. . eyden ziy d k, 
up ıdare he . • e u· 

haaaa Alt Yeh~e ve bil. 
li idare ~lyı? reııi değer-

cı erııni d 
memleket • z. en ve 
en önde . P~-'. ışlerinde 
miz A '-gıttıgıni bild · - · vu"at N ıgı · 
beye d.. uri Sıtkı 

B. uıer. 
ır çok k 

ıeya.hatlırdon~relerde ve 
ne dem k • ıdareciliğin 
Pİmizde: d oldu~unu he. 
Nuri Sıtk bh~ ıyi bilen 
birincilikl ı . eyan Türkiye 

Firuzan vapuru suvarisi Hüsnü kıptao; di rler. ......... 
Yunan ~leşe Militeri 

------,-·--------
15 Gündenberi ortada yoktur 

Istanbul. 8 ( Telgraf ) - A tinadan bildiriliyor : 
Belgratta\ı:i Yunan Ateşe Mıliteri 15 gündenberi mey

~anda yoktur. Belgrattan ahnan haberlere göre ; Muma 
ıleyh sefarethaneye gitmek üzere evinden çıkmış ve bir 
daha dönmemiştir. YugJSlavya hükumeti tarafından bu 
haber layık olduğu ehemmiyetle karşılanmış ve tahkikat 
yapılması için lazım gelenlere emirler verilmiştir. 

Ceneı·al Plastiras 
Fransadan tayyare ile meç
hul bir semte hareket etti 

lstanbul 8 ( Hususi ) -
Y unan hükumeti Paristen 
aldığı bir haberle , 6 Mart 
ihtilalinin faili ceneral PJis

Hrasın bir semti meçhule 
müteveccihen ve ansızın ba 
reket ettiğini anlamıştır. 

Bazı Yunan gazeteleri ce
neral Plistirasın tayyare ile 

hareket ettigini yazmakta
dırlar . 

Bu haber Atinada hü~u 
met mabafiliode te)iş ve 
heyecan uyandırmış, bazı 
yerlerde askeri hazırlıklar 
emredilmiştir. 

Evvcdki geceden itibaren 
.Ati nada fevkaline tedbirler 
ittihaz edilmiştir. 

Yunan Meb'usan Meclisi 
feshedilecek l)ersenıbc g·uıın rcs1ıı cu ' . 

lstanbul 8 ( Telgraf ) - Son dakikada Atinadan bildi-
rildiğine göre, Yunan meb 'usan meclisi Perıembe günü 
feshedilecek . ve t l Teşrioisanide yeni intihabata başlana 
caklı r. 

•tediyemiz 
Gazetemizde neıretmekte olduğumuz 150 sene ev· 

velki hayatımıza ait tablol•rı iyi kağıt lizeıine bas
mağa başladık. 

Yarınki nüsbamııla karileıimize bu tabloların bi· 
rincisi olan 150 sene evvelki 

İzmir limanının manzarasını 
Hediye olarak vereceğiz. 

baıında b~tınde kafilenin 
ili ıu mi u Unaıaaı nı çok 

1
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Ge ••yarız. K k ( EGE ) S -Çen •enek' arşıya a ineması§ 
Yonuınuı "Iı .1 tımpi- - -
An karada m:urapor,, un S Bugün yeni mevsim için sıraladığı büyük filimi erinin §§ 
haksıılığı b ruz kaldığı § birincisini takdim ediyoı: § 
lamak 'ııt• ~rada tekrar - = G ş = 
calc; Alt .. mıyoruz. An --~-=::::::: 3 rsonlar ahı =_== 
bete u;;uı da ayni akı· = 
d •mamasını s := 
1 

ab iatiyoruz B can - ~ Tamamen FRANSIZCA sözlü ve şarkılı § 
. a etle kafi(~ . u ~üna- - Z k -ıılerinde h ile, ıdare §§ ev ... Eğlence... Neş'e.. Kahkaha ... Coşturucu § 
olan K~ eıı&z pifmeaıiş ~ musiki.. Çıldırtıcı danslar. .. Lüks lunletler... § 
kulnp re~·al beyin değil; s Zenginlik ve ihtişam filmi. § 
dar lıta:b le lımir ka- 5 Bışrollerde: § 
dıgı Nu . Su un da tanı · ~ SUZY VERNON - MARGUERlTE MORENO § 
kaç an:1 feı~k!_1be1yia, bir §§ ve TRAMEL §§ 
Parak 't a" r ık ya = = 
eder. ş~111m~ıini tekrar ;;;;;;; Hava olarak: 5 
mııa pıyon takımı- ~ p .t]> S 
L nıuvaffak 

1 
§ .a \.A)lUNT Dünya Havadisleri 5 

sıayuh ıe b ıyet er •e ~ -
Y• atlar dileriz. §3 DUHU -

lsveç Veliahtı 
htanbul, 8 ( Telgraf ) -

Şehrimizin misafiri olan ls
veç VeUabtı Adolf Güstav 
Hz. lerile Prensesler haze· 
ratı dtin Müzeyi ve kapalı 
çarşıyı gezmişler ve gece 
lsveç sefarethanesinde şe · 
reflerine verilen ziyafette 
hazır bulunmuşlardar. Veli 
aht hazreHeri Cuma sabahı 
lzmirde bulunacaklardır. __ ........ 
Söke 
Belediyesi 

Söke: 8 (Hususi] - Be · 
lediye aza intihabata dün 
bitmiş ve C. H. fırkası nam· 
zdleri ekseriyetle azi se
çilmişlerdir. 

Kazananların isimleri şun· 
lardır : Belediye reisi Eyüp, 
uncu Abdullah, bakkal Av-
ni, avukat Cavit, Cemal, 
Demir Ali, eczacı Halil, Fır-
ni'i Hulüsi, Ömer Ağa 
oğlu Hüseyin, Sarı -
köylü Hüseyin, elbiseci 
Hüseyin, kooperatif müdü 
rü Esat, Beyşehirli lbrahim, 
müdürlerden İsmail. Necip 
Mustafa, Kocagöz oğlu 
Rahmi, Uncu Selim, doktor 
Şinasi, Şinasi, Şevket, Ziya 

beyler. ·-· 
Adana da 

.Fıkaınız (;ok parlak bir 
u et,ice kazandı 

Adana 7 (A A) - Şehri
miz belediye intihabı ekse-
riyet nisabından 2000 rey 
fazlasile bu akşam saat 18 
de bitmiş rey undıkları 
hay'et huzurunda mübürlen· 
miştir. Buğlinkü intihapta 
birinci ve ikinci günler gibi 
balkın coşkun tezahüratla · 
rile devem etmiştir. intihap 
encümeni bu gece derhal 
toplanacak ve sandıkların 
açılma ve reylerin tasnifi 
vakıtlarını kararlaıtıracak-

tır. Bu yal ki intihap çokdikkate 
değer bir oetice vermiştir. 

, Şehrimizde defter mucibince 
reye iştirak edecek 25,000 
küsur YAlan:laştan 19 000 
küıur vatandaş reyini kul · 
lanmıttir. Rey kullanma nis · 
beti bu ıuretle yüzde yetmiş 
beştir. Bu suretle fırkamız 

çok parlak bir netice kazan-
mıştır. 

Ve Adanalılar medeni 
haklarını kullanmada ıiyaıi 
rüştünü izharda bir aruek 
olmuılardır. lntih•p kanun· 
nen bittiği halde beldiye 

Fransız 
T orpitoları 
htaubul 8 (Telgraf)- A· 

miral Rinetin kumandasındaki 
Guepard ve Cossart Fransız 
torpitoları Perşembe günü 
limanımızı ziyaret edecek
lerdir. Torpitolar dün lima 
oımn:a geleceklerdi. Prog· 
ramlarını değiştirerek Seli· 
niğe gittikleri için geç kal· 
mışlardır. 

Torpitolar şehrimizde dos· 
tane bir surette karşıla na· 
caklırdır. -----------
Kalpazanlar 
Yakalandı 

lstanbul 8 (Telgraf) -
Diyarbekirde kalp yirmi 
beşlik ıürea iki kişi yaka
lanmıştır. Kalpazanların bu 
paraları Sivasta basarak 
Diyarbekirde sürmekte ol
dukları anlaşılmıştır. 

... -... 

Çin Askeri 
Heyeti 

htanbul 8 ( Telgraf ) 
Ankarada bulunda Çin As
keri heyeti şehrimize dön
müştür. Heyd yarın (bugüo) 

deniz yolları işletme idare· 
sinin lskenderye postasını 

yapan vapurla Mısıra hare
ket edecektir. 

Saraç oğlu 
Şükrü Bey 
lstanbul 8 ( Telgraf ) -

Cümhuriyet merkt z bankası 

müdürlüğüne geçeceği şayi 

olan Adliye vekilimiz Saraç 

oğlu Şilkrü bey; vaki olan 
beyanatında böyle bir şey· 
den haberdar olmadığını söy 
lem iştir. 

Bir komiteci 
Se1:1nikt.e ınahki\nı edildi 

lstanbul 8 (Hususi)- Bun· 
dan Bir müddet evvel Bul
gar hudutlarından Yunan 
M akedonyasına geçerek tel · 
hiş hareketlerine t~şebbüs 

etmiş olan Bulgar L omiteci 
Çangalofun muhakemesi 
bitmiş ve müebbet küreğe 
mablsuın edilmiştir. 

Telefon: 351 

geliyor 
Çeklerin Bohemyan futbol 

ekibi öaümüzdeki Cuma gü · 
nü şehrimize geliyor. Göz
tepe ve lzmirspor kulüpleri · 
mizin müştereken celbine te-
şebbüs ettikleri Bobemyan 
takımı büyük bir fedakarhk 
gösterilerek getirtilmektedir. 
Halen btanbulda bulunan 
Çeklerden dün alakadarlara 
bir cevap gelmiş ,.e isteni · 
len banka mektubu kendile· 
rine göoderiluek takımın 
gelmesi t emin edilmistir. 

Spor Umumi efkaunın 
büyük bir heyecanla görmek 
farsatını elde edeceği bu 
maçlar ciddt:a alakalı ola
caktır. lstanbu1a gelen ta· 
kımları, maddi şeraitin ağır 
lığı dolayısile getirtaıeğe 
muvaffak olamıyan İtmir 
kulüpleri korkulu bir tecrü-
beye daha atılmışlardar. 

Memleket sporculuğu ve 
sporu sevenler hiç şüphe iz. 
seaelerdenberi müt•hasair 
oldukları bir Çek fubolü
nün en ince noktalarını gör· 
mek ve baıtan nihayete ka
dar zevkli bir futbol oynı
yan 11 i seyretmek fırsatını 
bulacaktır ki bu suretle ku · 
Iüplerimize de yardım edil
miş ve kendilerine başka 
takımlar getirtebilmek kuv
veti verilmiş olacaktır. 

Gelen takımm kuvveti 
hakkında fazla ıöz söyleme
yi muvafık bulmuyoruz. Çek
ler lstanbulda son maçta 
Fener Muhtelitini l - O 
daha evvelde gene Feneri 
2 - O yenmit ve bu ıene 
Sparta ve lslavya takımları-
nı da mağlup etmiıtir. 

Takımın bu derece olan 
kuvvetini nazarı dikkate a
lan kulüpler ıımirspor ve 
Göztepe namı altında ve fa
kat muhtelit bir şekilde mü-
sabakalara çıkacaklardır. 

Gençlerimize çok mühim 
olan bu imtihanda muvaffa
kıyetler dileriz. .. -... 

Topçu oğlu 
Nazıni beyin ıuektubu 

Dün . akşam geç vakıt 
Topçu oğlu Nazmi beyden 
bir mektup aldık; sabitele
rimiz. bağlanmış olduğu için 
yarınki nüshamızda neşere

deceğiz. 

Td fon: 351 

Tayyare Sineması 
Bugün H /\LK günüdür .Fiatler 25, 30, 40 kuruştur 

BUGÜN : Büyük sinema yıldızı /<ray Wray ve Li
onelAıvil'in temsil ettikleri meşhur Rejiör Michııel Gur!iz'n 

şaheseri: 

Mumyalar Müzesi 
TAMAMEN RENKLi ve FRANSIZC~ SÖZLÜ 

Me\'limin en büyük filmi 

A vrıca Ji.,oX Diinya havadi ]eri filıni 

Seanı saatları: Her gün 15 - 17 - 19 - 21 ,15 Cuma 
günleri 13 te ilive ıeansı Perşembe günü 13 ve 15 
te mektepliler seanıı. P.701 
Geceleri Reıadiyeye kadarOtobüs temin edilmiştir 

ru ::: LIYELER : Birinci 25, ikinci 15 kuruı 

~----A~. ~Ç~. • iıııııııırııiıinu:uu:ııuu,~,n\iııfı~ütun:ıırı:u:üu:ııı~ı,~~:nu:ııı~,~iiıüuııı ııı 
önünde hlli halkın içten 
gelC'in şenlikleri de'"'am edi · 
yor. 

1 G •• 1 f t mümessile11 
Gelecek hafta gze 8 ma Glrıra Bov 
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Narlıdere Civarında Pusu 
Alacak Mes'elesinden • 1 
Son yirmi dört saatin bi · Nihat efendiy• söylenince 

linçosu, yilrek üzücü ve henüz teeyyüt etmiyen bu 
kanlı hidiıelerle bizi karşı ıöıl~rden Nıhat efe~dinin 
karşıya bırakmıştır. Dün it· canı sıkılmıştır. 
lenen iki cinayetten !biri Dün sabah Nihat efendi 
Narhderede olmuştur. Diğeril Leyliyi h nımın evine gitmiş; 
Dolaplıkuyu civarında işlen· Leyla çağırarak demiş ki: 
miştir. IŞimdi bunları hülisa - Leyla, bu sözler ne! ... 
edelim: Senin hakkında fen söyle· 

1 - Cinayetlerden ilki niyor. 

dam 
•• 
O dürdü 

de pu u kurarak kendisini 
beklemişlerd ir. 

Kasap Mu tafa, herşeyden 
habersiz ' ç ardaktan dışarı 

çıkmış; tekrar içeri girerken 
çifte kurşunları altında ğır 

surette yaral narak can ver· 
miştir. 

9 'l'e~ı iııie""el 

De 
• r 

B u 

.... ,.-/ 
ceset 

du 
Dün sab h Güzel >' 

bili istikametinde de~ pe 
bir ceset çık rılmıştır. ~ 
lan tahkikatta cesediııJ t 
başında morhane sokll ; 
oturan l:-alıkçı hacı fe 

efendiye ait olduğu sP S 
mıştır. ca 

Yusuf efendi evvel~ 0 

ce balık avlamak üıe~ lii 
nize çılmış; kend 7.a 

kalp hast lığı varmış ... ge 
valh b Jıkçı k ip se~ 

lzmir Palas Dolaphku,uda Selimağa ıo· Nihat :efendinin kafasını 

Katiller hadi eden sonra 
k çmışlarsa da bilahara ya
kalanmışlardır. 

ne uğrayarak denize ile 
müş ve ölmüştür. bi 

Adliye tebabeti ti g 
dan cesede otopsiyaP Maarif Vekilimiz Zeynela· 

bidin Bey, dfin gece Afyon 
treni]e şehr:mize gelmiştir ; 
iıtaıyonda Vali Pıp, Maa-
rif ErkAnı ve birçok z vat 
tar fınd n karşılanmıştır. 
Vek.!!_ Beyefendi. Şehrimizde 

kaldıkları mnddetçe lzmhpn 
l sa misafir olmu lar -
dır. M arif Vekildi K le
mi M h us Mfidürü Nihat 
Bey de Vekil beyle ber berdir 

Vekil Bey bugünden Hi· 
haren şehrimiz Maarif işleri
ni teftiş v~ tetkik edecek· 
tir. İzmirin, maarif h r~-

intihabat 
Tezahüre ı 

B naf ve işçi tc~ekkül 
leri tezahiiratı ç·ok 

parlak oJ<l u 
Ona Belediye intibah ti· 

aın son gOnü olması dolayı
ıile intihap faaliyeti çok 
canlı geçmiş ; binlerce Ya· 
tandaş reylerini kullanmış 
lardır. 

Resmi dairelerde ve mü 
easeaelerde ç lışan memur
lar izin alar k rey s ndık
ları başlarına gitmişler ; 

9Dıektep talebeleri de kafile 
kafile intib p mahallerine 
giderek reylerini istimal et
miılerdir. 

Dün akşam saat on yedi
de C. H. F. Esnaf ve işçi 

teıekkülleri birliği t&rafın· 
dan ıehirde çok coşkun halk 

tezahüratı yapılmıştır. Helke· 
vi önünden binlerce kişiyi 
hamil bulunan otobüsler, fır
ka bayraklarile donatılarak 
hareket etmiş; hükümet ö-
nü, kemeraltı, balcılar, ras
ta, Mezarlıkbaşı, Tilkilik 
Baımahanene ve ismet paş 
Bolvuını takibeu Cümhuri
yet meydanına gitmiştir· 

Muhtelif teşekküllerin iş
tir k ettikleri halk tezahu
ratı çok canh ve alakalı 
olmuş otobüslerden h ika 
çiçekler ve buketler tılmış; 

ıa: k çok coşkuh tez bur t 
yapmı tır. 

Cumhuriyet meyd nında 
tevekkuf eden kafileler Ga· 
zi heykelini çiçeklerle do-

ketlerinde oyn dağı çok üs
tnn rol Vekil Beyin lzmir 
ıeyahatlerioi ehemmiyetlen· 
dirmektedir. 

H her aldığımıza göre, 
f ımirde bir Türk Kolle ji ve 
iki Ort mektep açılması 
mevzubabstır. Vekil Bey bu 
mes'ele ile çok yakından 
ilk dar olacaklardır. 

Vekil Beyin bugün, Maa
rif Umum Milfettişlerinden 
Hikmet Beyle birlikte Lise· 
lcrle Muallim mekteplerini 
ziyaret etmeleri muhtemel
dir. 

iman işleri 
Aokar ya giden liman 

işleri mlldürü Hulusi bey 
htanbula geçmiştir. Bu se
yahat, liman işlerinin işlahi
le J kadardır. lstanbulda 
bir lim nlar mijdüriyeti umu 

miyesinin ihtası mühtemeldır. 
Dün Ankar dan akseden 
bir habere göre limanlar u· 

mum müdürlügüne Hulusi 
byin gireceği şayi olmuştur. 

A nanf Bey 
Adli bir tahkkikatı idare 

için Berg m ya giden müdde 
iumumi mu vinlerinden Ra
uf bey vdet etmiştir 
~~~ 

natmışlardır. Bu sırada ha· 
va kar rmış; meş'alelerle, 
mabit plarl büyük heykel 
önünde tezahurat yapılmış
tır. 

Bu sırada a1keri bando 
Cümhuriyet marşını çılmıya 
başlamış; binlerce kişi hep 
bir ağızdan Cümburiyet mar· 
şını sörlemiştir. 

K file Cümhuriyet meyda
oından sonra hükumet önüne 
kadar gelerek dağılmıştır. 

kağında 3 numaralı evde saran şüpheler, Leyli hanı-
olmuştur. Katil 18 yaşlarında mın sözlerile halledilememiş 
Nihat efendi isminde bir ve daima sabit fikirler ha· 
gençtir. Maktul Leyli hanım linde onu işğale b şl•mışhr. 
15 yaşlarındadır ve l\ibat Nihat efendinin vaziyetini 
efendinin nişanlısıdır. beyenmiyen Leyla hamm bir 

Zabıta sütunlarımızdaki aralık ıokağa fırlamış ve 
hadiseleri takip edenlere bu Selim ağa .sokağında 3 nu· 
iki isim pek de yabancı m ar ad oturan komşusuF tma 
değildir. Nihat efendi ile hanımın evine gitmiştir. Ni· 
Leyla hanım uzun z man · hat belindeki biçağını çıka· 
danberi sevişmekte idiler. rarak Leyi .. hanıma kapıd 
Bu sevişme alika'ln bundan yetişmiş; temiı biçağını Ley· 
iki ay evvel bir hidis ile fa b nımın kanile bulamış 
patlak vermiş; Nihat efendi ve üç yerinden •ğır surette 
Leyli hanımı kaçırarak kir· yaralamıştır. 
)etmiştir. Leyla hanım cansız ola· 

Ozaman hadise zabıtaya rnk yerlere yuvarlandığı 
aksetmiş Nihat efendi (Kir· sırada katil firar etmiştir. 
Jetoıe) suçu ile adliyenin Dlin geç v kıt katilin yo-
huıuruna çıkarılmış; bu kalandığı haber alınmış ır. 
genç Leyli hanımla nişanlı 2 - Dün NarJıdere civa· 
olduğunu, kendisini sevdiği· rında bir sebze bahçesinde 
lii ve alacağını söylemiş, de feci bir cinayet iılenmiş 
Leyli hanımın bu sözleri tir. Bu ikinci cinayetin da· 
t :yit edici ifade vermetıi failleri katarcıoğlu Hasanla 
üzerine Nihat efendinin gay- oğlu lbrahimdir.Maktül Sırrı 
ri mevkuf olarak takibahna oğlu kasap Mustafadar. 

Katillerle mal\tül arasında 
devam edilmiştir. 

Ancak Nihat efendinin 
hemşiresi Leman hanım kıu· 
deşinin Leyli hanımla ev· 

lenmeıine taraftar görünme
miş ve Leyli ba:ıımı evden 
kovmuştur. 

Bu bidise Leyli hanımla 
Nihat efendinin aralarından 

bir karakedi geçmesine ve· 
sile olmuştur Bu ufak ha
disecik o ra da dedikodulara 
yol açmış, Nihat efendi 
gayri resmi nişanlısından 

şüphe etmeğe başlamıştır. 

Bu arada Leyla hanımın 
başkalariyle tanıştığı da 

alacak mes'elesioden <lolayı 
anlJşamamazhk vardır. Ve 

bu .anlaşamamazlık mahke · 
me safb sına intikal etmiş-
tir. 
Katarcı oğlu Hasanla oğlu 

lbrahim• kasap Mustafaoın 

adliyeye müracaatla divi 
etmesini hazmedememişler 
ve kendisini öldürmeğe ka· 
rar vermişlerdir. 

iki fena maksatlı adam 
kasap Müstafanın behçeıin-

Mutahasıslar 
Geldi 

iktisat vekaleti demir se· 

;3 birinci Teşrin çarsaınlıadan itibaren nayii mütahu.sısları şehrimize 
gelmişler ve ticaret odasile 
temas etmişlerdır. Mutahas
sıslar lzmirde birkaç gün 
tetkikatla uğraşacaklardır. 

Ka şıyaka Lüks sinema 
ve Tiyatrosunda 

Şimdiye kadar yapılan Türkçe filimle.rin en gnıe Ji: 
Bilyiik 'rHrk opereti ve güzel Türk Runıbası 

SÖZ BiR ALLAH BiR 
Temsil edenler: Hazım, V ıfi, Galip, Muammer, Mah

ımut. Melek, Cahide, Şaziye, Necla 

A ..... ltICA: Dilnya lıavadhleri ve Miki havada 
" 

Se ns saatları: Cuma ve P zar 15 17 19 21 
Diger günler: 19 ve 21 

lhtiyat ak<,~esi 
Odılar nizamemesi muci-

bince odalar varidat · 
)arandan senevi yüzde on 
ihtiyat akçeıi ayırmak mec
buriyetindedirler. 

Şehrimiz ticaret odası 
bazı sebeplerden dolayı bu 
ihtiyat parasını oyaramıya· 

cıgını vekalete bildirmiştir. 

Bu iki hadiseye de Adli
ye v z'ıyct etmiştir. 

c eı eı 

br. 

1 
l eı 

ehme • ö düre he 

em le i baş atd. 
Menemenin Gürler çifli · anlaşılamamıştır . V• 1 

• r 

ğinde m le pehlivan Meb · Mehmet Emin h pisb( ta 
medi öldürmekten suçlu ay· düşünce; iş b şkal• u.~ 
ni çiffikte amele Veli oğlu başka bir işten dolay•, ~~ 
Mehmet Ea.ıio ve arkadaşı kum olan Kerim is01ı' 
Halil oğlu Kürt Is nın dün bir şahsa suçlu McbıtJ' t 
ağırceza mahkemesinde mu· min lif arasında şöYI ) ~ 

hakemeJerine başlanmış ve ıeyJer söylemiştir: 1> ~ 
suçlul rın sorgulan yapıl- - Kerimi Acab f ~1 

dıkt n sonra hukuku amme ile beni de bu mes'' 
şahitleri dinlenmiştir. cezalandırırlar mı? ~ 1 

Ş bitlerin ifadelerine na· Dersin. Kerim cevsP 
11 

z rau hadisenin bir kadın mış. 

yüzünden vukua geldiği an- -Tahkikat göre ceı~t 
)aşılmaktadır. İfadelere gö· rırlar, fak t ani dığıll11 t 
re ismet isminde bir kadın re galiba bu işi sen 1• >c 

suçlulardan Mehmet Emin Demesine karşı Mebııt\ .. 
ile alakalıdır. Fakat maktul min; yukai'ada yazdığı~ u 
pebliv n Mehmet :de bu kilde hadiseyi ika etır·e 
kadınla arad sırada müna · anlatmıştır. 
sebet ve alaka peyda <:t- Muhkfımiyetini ik01•~ 
miştir. Suçiu Mehmet Emin Kerim, hapishaneden r ' 
bu vaziyeti görmüş ve mak- ca mah ili müddei u~:, 
tule bir kin bağlamıştır ve Jiğine müracaat edere~ 
bir senedenberi de iki ra- ,,, seleyi anlatmış filhaki~ ~ ı 
kip arasında ufak tefek yudan tabanca çıkarıllll 
miinazaalar eksik olmamış· t 

bu tabaacaam Mehaıe • 
tır. tarafından taşındığı ve 

Hadise giinü suçlulardan f 
Mehmet E-nio; Yahya is şuolamıda y bya tar• n 

minde birisine taşıdığı brov- alındığı ve iki rakip ı;ri 
nik tabancası için yedi kur- da öteden beri ger 1 

şun aldırmış ve kurşunlar bulunduğu tahakku~ 1 
Kaklİçta bir kahvede ken- miştir. birkısım ~' 
disine teslim edilT i,tir. Me!ı· leria daha dinleoııJ~l 
met Emin kurşunları, taban- lüzum görüldüğünden 

keme talik olunmuştur· n 
casıoa yerleştirdikten sonra; _..:.---
çiftliğe gelmiş ve maktul H k /,JJ 
dahi olduğu halde, bütün a ın g.~ti 
nrkadaşlarile birlikte yemek Tepecik, K br maııll\ 
yemişler ve biraz gezintiye Çayırlabağçe halkı ~i~~& 
çıkmışlardır. Yolda giderken müracaat ederek o cı e 
Mehmet Emin tabancasını bir pazar yeri tesisiııi n 

çekmiş ve 
- Sen benim dostuma 

göz dikersin hal 
Al, al diyerek sekiz kur

şun endaht etmiş, dört 
isabetle pehlivan Mehmet 
yere eıilmişlir. Suçlu, ta
bancayı yoldaki kuyuya at
mış, fak t hadisenin bu 
şekilde olduğu bidayette 

mişlerdir. Bu istek te 8 
ediliyor. -.. __./ 

'e 

Ruanı nıüeadeJC" 
B yt r müdürü Adil 1 

Ruam mücadelesini C 
için Dikiliye gitmiştir· t' 
li, Kuş dası, Tire de 
miş kazalarında Ruııs' 
cadeles ne devem edil , 

tadir. ___./ : 

Sümerbank Y «~ı~Ii Mallar Pazarı Memurin istihlak 
kredi ile satışa 

Kooper tifi o akları~ 
ş mıştır. P. 772 
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ba 

Mektup: 1 
·Ha11a lnUld~imi '-emil 
beyden Betül hanıma. 

Betiil hanım 
' 

tiize Türk aedromundan 
ııervanemin ucuyla en say-
g~!• a~limlJ&rımı g<.inderirim. 
l ırmı giindenberi burada 
ate111i T" k ' 
Tti" ur · c;ooukları ve 

rk zabitleri arasında vazi 
feme 1.devaın etmekteyim 
Sa d · · na aıına mahrum kala-
cagın bir zevkten, aeker 
ocağından bab1eder'-en .. 
)" d & gon-um eki zevkli h 
zaptet k . eyecanı 

. .me bıraz mü•k"l. 
gehyor. " u ce 

Yanı baAımd · . "( a ve biraz 
ılerımde a&abe .· H 

· . "' ) ln asan 
ır makıneyi tetkikle meş

guı... Benim mekt m k .. up ya~ 
d a uzere kalemi elime al-
ığımı görünce takılma& 

başladı: e• 
sı.. 1 

- "ı up ıeeiz Cemil· ded' l .. ' ı. 
~u!. annene, dünya haber 

erı gonderiyor den-iJeı' n 
iki d • ... ve e .•. 

Ona cevaıı veriyordum: 
. - Belki degif Cemil de 
un Bu k ' . 

· me tnbun eahibini 
nıyacakıın.. Sana pek d 

zak değild. e 
t1l' ır. Kardetin Be

e mektup 
atırını • yazıyorum. 

.. oruyorum. 
.Mulfiziın B 

·. aaan o kadar mız, o kadar . . 
ıyı .. kl ' ir aıker k. YUre ı 

. ı, belki de 
ıle, müllzim B ıen 
eşi bil uanın kar· 

e onn tama 
ınuyor H men ta-
ak iıt:ı asan hana lllkılyor: 

Sadece hatırın 
yor11un k ı nu eo-

.. a ın kard . . 
andırayım dem e••mı 
•ııı,nruz. e... Sonra 

I>bor ve k 1 
. . "ıkahalarla g" 
Yor. Ona bi . U· 
"Yaı. • ç çekınuıeden 

r •erıyoruın: 

- V •ilahi fazla b. 
znııyorııın lG ır lfeY 

deo na •enden. d •aaen Betül 
. lnıaz ıa aba uzak ıa -
ı '• •VVeJ& . 

~ ••in oldu&ıı . . ıenın kar. 
der• n. e ıçın Yakındır 

k. ıyen. onu b' . 
• 

1 Akaıiyle . ır arkadaş 
arıl _ 19•ıyorunı. 

Atk fil&n 
baı• nıız yat Y:ıpmıyor-

.. 1 "' •• 
g - Şillldllik kon . 

tat n ınabiyeı· . ntmamı-
. ını ı·kı' · k' n ed · ınıı de ta-ıp •ınıyoruı. Beııt· 

g Y•pacatız T .... ı onu 
kk... nle... · abu müıaa-

IIava -. " J1ı . ._u azı ' 
inıa kahk mı Haaan 
. k . abalarla •özle . 

eaıyor ve - rı-
devam d' ben mektubu-

V 1 e ıyorunı 
a lahi Betijl · 

ı.,riıni tahl'I ' •ana kartı 
d . ı edellliyo 

.r e•ıne aöy)edithıı r~:-1· 
ı pek te _,,z. 
en lü Yabana atmağa 

ZUIQ. g" . 
içli bir oreyını. Seni 

· arkada• - · ·ı 17orum 'Q• 'f avVg11ı e 
i ... _~ ır Bozyaka 
' ~e ara) 

a i•liy arından ru-
en eog· 

n &enfonu . ın ve içli 
lllanh d · erı, «kadınlar 
i çokta ıye tanınan Oe-

n teahir · 
~lını, b 1 çerçıve-

•n -. k u unuyor. 
... e tebfn b 

in ba.n .,, en vaıd-
,. a l•ld"k ını b' 1 ten ıonra 

ır 90k k 
&deta k 81 ılmag-a 
lik hi11e~lldinıde bir ek. 

illete batladını. 

• • Kard.,im Faik Şem~euin Beye -
Ancak lıerşeyi ve herşeyi 
h"lleden vazife eevgiıi ve 
bir aile ocağı demek olan 
asker yuvaaı beni zorlu i•· 
lerile avutuyor. 

Sana iyi bir haberim var, 
Betül.. Yarın geceden iti
baren gece u~uşlarına çıka
cağız. Bn munHebetle he-
pimizin, bütün çocukların 
neş'elerini çehrelerinden okn
mak kabil ... 

Sana, engin Türk havala
rından ve koytu bulutların 
derinliklerinden eelam gün
d~r?.1e~ için yarın geceyi 
b11tun ııtegimle bekli:vorum. 

Arkadaşlar, adeta alaka
mı haber almı~lar gibi be· 
nimle tutuşuyorlar. Bir ar
kadaş benim gece uç.uşları
na çıkmamın tehlikeli oldu· 
ğun n, ıeven insanların teh · 
lik.,ye atılamıyacaklarını 
ıHyledi. 

Halbuki Betül... Ben ee
verken de, küçük ve yara
maz bir mekteplinin kal· 
binden aldığım hızı tehli
keler içinde tahayyii 1 eder· 
ken kullanmakla aşkımda 
daha ziyado yükseleceğimi 
saınyorum. Ve zannediyo· 
rnm ki, hflnim peri kızım 
mektebindeki kih; iik yata
ğında uyurken ben Türk 
havalarında onun koyu mil· 
liyetçi kalbindeki huzuru 
temin için havalarda dola
şıyor ve havaların Türk 
hakimiyetine temin ettiği 
gururun bir neferi bulu
nuyorum. 

Tiirk orduıunda rütbesiz, 
nişansız bir nefer olmak da 
bütiin bir cihan değer, Be· 
tül... Tarihte yer bırakan 
büyük serdarların yetiştiği 
Rıralarda bulunm:ık da, biz· 
lere ayni gururu veriyor. 
Şimdi de &adede riicu ede 
biliriz, Betiil ... 

Ruhumda hiiyiik bir de
gi,iklik, sevmek İ 8tiy~n yer· 
ler var... Seni biitön benli
ğimle ve isteğimle 1'.!evdigimi 
farkediyorum. Bunu bir aşk 
itirafı olarak kabul ederıen 
gücenirim. Ben en iyi ar
kadaşımın kardeşine ilanı 
aşk edecek k•dar küçülmü~ 
bir insan vaziyetinde hiç 
kalmıyacagım. 

Senin hakkında ilerilik 
bir neticeyi düşiindüğüm ve 
onun tahakkukundan emni
yet duyduğum giin hiç te
reddüt etmeden kardeşine 
eüyliyeceğim. Babana e(iyli· 
yeceğim ve ondan sonra da 
senin • Eveb cevabını almak 
tisere müracaatta buluna
cağım. 

Bundan makt\s bir mana 
çıkarmanı ietemediğim için 
burada bilhae1a izaha lüzum 
görüyorum. 

Ben genç kızların cEveb 
. cel"aplarını, bir memuriyet 
alanların müracaat i.ıtidala
rına ıon ve en yükıek ma
kam tarafından ilave edilen 
«Mucibinctn kelimeei gibi 
bir meraaim kelimesi olarak 
kabul ederim. Biz aramızda 
cmuoibiuce•yi tahakkuk et· 
tirdikten sonra başkalarının 
ne demeğe hakları olur. 

-DeTamı yarın-
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Memleket Postası 
Her OOn Bu SDtunlarda 

150 Sene evelki hayal 
Buad•a bir buçuk .. ır 

eyvel, Aaadolu da kıyafet

lerle lttanbul ve lzmir gibi 
biiyiik ıehir kıyafetleri ara

sında çök mllhim farklar 
vardı . Bu fark, batti ova 

balkı ile daj'hk olan yaylaJar 1 

halkı anaanda bile vardı. 

150 ıene evvel, bOyiik ıe
birlerde husuıi kıyafetler 

göze çarparkea, garbi Aaa• 
dolunun da kıyafetleri en 

ziyade buınakn zeybek kı· 
yafetlerini andırırdı. Fakat 
daj'hk kııımlardaki kıy af et· 
ler reımimizde ıörillen ıe· 
kilde idi. 

Bu kıyafet, ıon zamanlara 
kadar bilha11a Der1im dai
larındaki Kilrt iylnında gö· 
rillmekte idi. C&mhnriyct 

devrinden ıonra bu lcip 
kıyafete aibayet .reıilmittir. 

Bu kıyafetin Tilrk kıra· 
fetlerile alikaıı, bazı Ehi 
veya Celili menıuplarının 
Şiilik ıayretiyle memleketi
mize girmiı olmaıından iba
rettir. 

Baiidifffi3iôilli8baTılıa 
·Fesat Kar1ştırmak~ isti yen-

. ler Çıkmış · 
Bandırma (Huıuai)- Altı Ve ahaliye daiatmak llzere 

ründenberi büyük ve bara- bura matbaaıında baıtırdık 
retli tezaburatla de,·am et. lan beyannamelerle birlikte 
mekte olan Bandırma bele· zabıta tarafından cilrmllmeı· 
diye lzAları intihabatı neti- but halinde tutulmuılar ve 
celenmiıtir. haklarında tahkikata baılan 

intihabat eınaıında arbk mııtar · 
tarihe kuıp111 olan ıuar· 

ıuz muhalefet d6klntllerin· 
den- Bancbrmab Necati oi· 
lu Hamit, lbrabim otlu Tev· 
fik, dlvl vekili Cemal otla 
Ritıp ve Nevıeblrli Ahmet 
bey ve efendiler intihap 
muamelelerine feıat karıı· 
tırmaia teıebbllı etmiıler. 

Ayıcı 
.Asker ka(;ağ'ı iıni~ 

Besni (Huıuıi) - Maraı 

viliyetinin muhtelif yerlerin· 
de ayı oynatan Ali iıminde 
bir çiaıenenia ahvali ıllp· 

heyi calip ılr&lmllt ve Beı 
ni kaıaıı jandaraıa karakol 

kumandanı Oıman Nuri 

efendi tarafından ba1'kında 

tahkikat ya pılmıı, neticede 

aaker kaç•j1 oldaiu anla
mııtır. 

Kaçak çi•ıene ea yakın 
aıker ıubeaine tealim edil· 
mittir. . -. 
Zeytin 
Mahsulü 
Ôdemifte bu aeae zeytin 

mahaulll çok gllzeldir. Mah 
ıul bem iyi ve bem boldur. 

Ba baıuata komiıerimiz 

Hayri beyin 161terdlji 
teyakkuz ve fc1aliyet takdire 
ı•yanc:br. 

Karııtırılmak iıtenilen bu 
feıada ratmen, kaıimız 
balla ittifakla Cumhuriyet 
Halk hrkaıı namzetlerine 
rey vermiılerdir. 

ödemiı 
Halk evinde 

Ödemiı, (Huıaıi) - Ôde· 
mit Halkevinin himaye Ye 
nezareti albnda lisan kan 
lan baflamııbr. 

Fraaıııca deralerini Fikri 
bey vermektedir. Fikri beyin 

denlerinden liaan atrenmek 
iatiyenler pek b&ytlk iıtifa· 
deler temin etmektedirler. 
Fikri beyin bu faaliyeti 
umumi bir ılkra.nla karıı· 
laımaktadır. 

••••• 
Kınık belediye Asa 

namzetleri 
Berıama: ( Huauai ) -

Kımk belediyui izi nam· 
ıetleri liıteai Cumhuriyet 
Halk Fırkaaı nahiye idare 
bey.eti tuafmdaa 30 kiti 
olarak tanılm ve ilin edil· 
mittir. 

Şikayetler - , ,... 

Sıhhiye miicadele işle· 
ri nden sikayet 

Salihlide• mlltekalt yllz
baıı Şevket beyden aldıfır 
mız •ı•tadaki mektuba Sıh
hiye veklletlnln nazara dik 
katine arzederiı: 

c Ben yaılı, batla mltekait 
bir yllzbatıJlm. iki ,an eY· 
vel batımda atarca bir ııt· 
maJ• tutaldum. Cumuteal 
g&al biru ldaia almak içla 
çuııya iaerek Ziraat ban 
kuana mllracaat ettim. Zi
raat bukuaada kl•i• kal
mamıı, blyle lllçları bakkal 
ve attarlanlaa alacak zih
niyette bir adam olmacb· 
tam lçla aklıma ııtma mi· 

· cadele doktoruna mlracaat 
geldi, Ye ilk defa olarak 
ııtma mlcadele doktorlu· 
tuna bat vurdum. 

Doktor beyi odaaında •e 
maıaıı ba11nda buldum •e 
derdimi anlattım. 

Doktor beyin ce•abı ıu 
oldu: 

- Burada ual atleye 
kadar mllracaat edealeri 
muayene etmektir. Ba 111· 

retle mlracaat edealeria ka · 
aını alanı, deftere yasanı, 
ıonra kiain •erirlL Barau 
bakkal dlkklaı detllclirl 

Doktor beyin llderiDe 
bea ela ıu makabelecle bu· 
laadum: 

- Doktor bey, ben 11tma-
lı11m, iatiaa• beal m•Jene 
et, çlakl ,bat malcbr, bir 
claba ba 11tmah halimle ba
ralara f kadar yoralmaktaa 
kurtulurum. 

Bu llılm •e rica• .Un· 
lenmecli ve kapıd11an edildim 

V aloa ba mh1HHde bu 
piti laalleria laer valat tlda· 

Hüsamettin 8. 
Tefti~ seyahatına <le ,·anı 

ediyor ., 
Beıni,[Huıuıi] - Sıhhiye 

Veklleti mliıteıarı H üsa· 
metti• bey teftiş ıeyahatıaa 
devam ederek 2 Tetriniev
•elde Beıniye gelmiıtir. 

H&nmettin bey kazi dis
paaıeriai tetkik etmiı ve 
trahom mllcadele baıtane
linide ziyaret etmiı, ertesi 
ı&n Adıyaman kııS.ıaı a-it· 
mittir. ·-· 

Alaşehir 
Belediye azası namzet

leri seçildi 
Alaıebir: [H111uıi] -Şeb· 

rlmiz belediye aıl namzet
leri fırkamız tarafından 42 
kiti olarak ıeçilmiıtir. 

Haber aldığımıza göre 
tehrimiz intihap işlerini göz
den geçirmek ilzre Manisa 
meb'uu Turıut b.,y ile sa· 
bık maarif Vekili Hikmet 
bey Alaıehire gelecektir. 

Mahmut Nedhn B. 
Ôtlemiı Ticaret odaıı bıı 

kltibi Mahmut Nedim beyin 
vazifeıine nihayet verilmiş 
yerine de Ankara iktisat 
•eklletinden eıki başkitip 
lktint vekiletiade iki ay 
ıtaj görecek ve bundan 
ıonra yeai vaı.ifesine başb
y•caktır. 

Açık Görüsme 
Gazetemize Yazı G<in

deren Bazı Zevata 
Y aıılarıaızın aynen neırini 

iıtiyor ve bu huıuıta teret· 
tllp edecek her mes'uliyeti 
kabal ettiiinizi temin edi
yoraunuz. Fa.kat ıerek ceza 
ve ıerek Matbutat kanunu 
gaaetede iatiıar eden her 
ya11daa dolayı evvell ~ıabip 
Ye aeırlYat Amirini meı'ul 
tatar. 

Hera•ıi bir zatın mea'uli· 
yeti veJA bu meı'uliyeti &ze
rine a1ma11, bizi mee'uliyet 
ve mucip olduju mahkümi· 
yelten kurtaramaz. Bunun 
içia, ıladerilen yazılara 
T ahrlr Heyeti mlldOril usul 
ve nizama gebe taıarruf 
edebilir. Bu hakkımızın tes -
limi ve kabalil lizımdır. 

- Yazı işleri müdürlüğü -
"""'"""''''~-.....r....-
iunu duymakt• idim. F•kat 
iaaamıyordum, timdi de ben 
maruz kaldım; bittabi inan· 
cbml 

Vatanclqlana hayat ve 
11hbab namına mOcadele için 
karalan ve INaden, ondan, 
ıaadan ahnan Tertilerin bir 
kumı ile batanlan bu mi· 
e11eıe blyle mi hareket 
etmelidir?. 

Doktor beJ &jleden ıoara 
bir ihtiyar •• :emektar ••· 
taadapa maayeaeıini yapıa 
tabb mallakemeye mi abaır· 
ela? Yoku, ba zat, yalnız 
lj'leye kadar olarak mı ma· 
•t veya lcret almaktadır? 
Soruyorum ve iaabıoı bek· 
Hyorum. 

Bu 111.Uere bizim ceYap 
vermemize haki• yoktur. 
Makamı elbette lıiade izah . .. ,. 
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Amerikan mizah muhar

riri l\Iak Tü \"eyn namına 

1,000,000 dolar sarfiyle dik-

10 
JJindberg'in oğlu hadisesindeki maznun Havptman 50 

mabkede ifııde veriyor 50 
İtalya kralı ailesi efradiyle birlikte bu resmi çektirmiştir. Yerdt) oturanlar torunlarıdr 

• T 

Çek alimlerinden Friba; tiren kazalarının onune geçmek için yol 
kapatan bir alet icat etmiştir. Bu alet otomatiktir. .Lokomotif üze
rinden geçerken yolu tazyikle açar, katar geçtikten sonra kendi
liğind~n kapar. 

\ 

}.'iladelf iya hayvanat bah
çesindoki deniz aygırı budur. 

Berlin hayvanat_ bahçesinin en 

Tayyareci MoJlison'un Bir para~ütçü havada tay· 
Avusturalya·İngiltere uçu· yare kanadının üstiiode boş· 
~unu 13 saat nokeaniyle 8 luga atılmadan evvel ihti-

Çekoslovakya'<la yapılan beynelmilel otomobil yarı~larını 
kazanan Alman otomobili budur. 

gün 19 saatte bu 20 yaşın· 
daki Amerikalı .l ames kır. sasatını kısa telsiz mtf\"('6· 

mıştır. Resimde .ıivil g<i- leriyle yerdeki telsiz mer-
-·:-:: '"Q'" ~-......,.,~k~el!!,lerine bildiriyor. 

~~~...:_, .._.-.......,r-:-=~-;;:.-~~~~ 

oldaki re8min ortasında gorunen zat; Amerikanın en meşbDr : 
Detektifi Oonson'dur. Bu zat JJindberğ hadisesi maznunu Havptman'ın 
evinde -sağda görüldüğü veçhile- hafriyat yaptırmış ve bir çok 
.AesAik bulmuştur. 

Amerika'lı koşucu Met
kal 200 metreyi 20 eani
ye 2 <le yapıyor . 

Kudfüı'te hazreti lsa.'nın doğduğu kilise budar. ~' 
İsa'nın doğduğu yer, solda yukarda kilise'nin harici ıll 
zarası, solda a~ağı<la kiliee'nin dar kapısı görülüyor. 

.~ Beskara şehrindeki oto· 

mobil••koşular~ı~da. ~men 
[şoför!Guy•Moll budur.-

Turino'daki spor bayramında Alman atıetJetİ 

7 
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• Mail v'e Ticari Haberler 
' 

Bu 2'Ünnkü satışların huliisası 10 uncu sahifemizdedir 
7 Te~rinievvel 934 p 

1 Nevvorkta 
pamuk 

Kambiyo 

' azar giinii yapılan iiziim, incir ve zahire satııslarının alıcı ve satıcıları 
' 6 - 1 O - 934 Telgraf 

23 Kaiiaba 13 
0ZOM 

88 Muhtelif 12. 75 
4 Salihli 12.75 
3 (( 10 
n Muhtelif 16 

l>O « lö 
1 (( 15 
8 Akhisar ın 

10 Ka~aba 15 

5 Muhtelif l '' 
12 -' 

(( 13,50 
(( 

,Jakinyon 
R. Koheıı 
H . .Ali z, 

(( 

ş. Bencuya, 
~ 

(( 

(( 

Mikrıdis 

O. Egli 
Y. Bencuya 

Solari 
(( 

(( 

Cevahirci z. 
Trifoniclis 
Alazraki 

2 
12 
50 

5 
37 
25 
10 

90 
800 

9,12,5 
9,25 
9,25 
9,25 
9,25 
9,25 
9,25 

Susam 
Mitlıat 

Hasan N aznıi 
Mikalef 
Ümer Atıf 
Nişli zade 
Emin Nusret 
Süleyman Sırrı 

Kumdarı 

Yağcı Ziya 
« (( '{1 

~ 

.A.rtorlafon 
1 (( (( 1 

(( « 
Topçu oğlu 
Artorlafon 

Bar ki 

[kinci Kanun teslimi mallar 
12 sena 23 pen9tir. 

Liverpolda 
Pamuk 

6 - 10 - 934 Telgraf 
İkinci Kanun teslimi malların 
beher libreAi 6 pena 60 

timdir. 
sa.n· 

lngiliz liraın 

F. Frangı 

Mark 

Florin 
Dolar 

Liret 

614-617 

8, 11- 8, 12 
50,00 - 50,00 

85,05- 85,15 
124' - 125 

10,31 - 10,33 
hviçre frangı 41,00- 41,05 
Belçika frangı 5,35- 5,37 
Kuron çekos. 5,05 - 5, 15 

1 kUçUk ilanlar 
il lll l l l l l l l l l l l 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 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 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 1111111111111111il11 

(( 

(( 

15,öO 
14 
14 

ç. oğ·lu 

Abolafya 
~ı. Cemal 
Kohen bira. 
Ş. Bencuya 
Kadıoğln 

(( 12 
M. J.Taranto 47 

5,3,7,5 
5,25 
4,87 ,5 
5,50 

Ynda Karasu 
Ka.raoğlan zade 
Kooperatif 
AI bet 

Al bert 
~[. ,J. Taran. 

ı Satılık Kiralık Evler 
GÔZTEPEDE - Tramvay 

Haıtane arkasında Damla· caddesine iki dakika bir me-
cık caddesi No. ( 1 ) afede gayet havadar, büyük 

(( 

7 K.paşa 12 B. Snhami 
(( 

İzmirli Refik 

incir 
Elleıne 6,62,5 
~luhtelif 5,25-6, 7 5 

(( 5,25-7,50 
(( 6,37 ,ti-8,50 

Eııenıe 6,25 
(( 7 ,50 

Paçal 
Ellenıe 

(( 

(( 

(( 

5,75 
6,50 

' 

B. Solıami Sadullah 
B.zade Ali B.Franko 
B. Solıami « 
l~. l{"eher A. Muhtar 
.Alazraki D. A rditi 
B. Z. Ali ,J. Kolıen 
1. Şinasi Alazraki 
Ş.Krispin Kooperatif 

« (( 

« Nazillili A. H. 

10 
7 

60 

10 

3,87 ,5 
3,87,5 
3,87,5 

4:.75 

Burçak 

Bohor Snlıami 
Ynda Karasu 
.Aziz zade 

Bakla 
Yuda Karasu 

Palamut 

1..'opçu oğlu 
(( 

(( 

Ahınet Muhtar 

Tiitüu ve müıkirat mevcut ~ahçeli ve her tnrlü konforu 
bulunan dükkin devren ıatı· haiz bir ev kiralıktır. Borsa 
aktır. sarayında Simıaroğlu Fehmi 

Taliplerin içindeki sahibine beye veya 3039 numara ile 
miiracaatlan P 5 telefonla müracaat. P .2 
------------ Mezarlık batında inkilip 

Alsancak Mes'udiye cad· l 
sokağında 22 numara ı ev 

desi yeni Tiirkiye sokftğmda kiralıktır. lstiyenlerin Safa 
beş numaralı hane satılıktır. oteline müracaatları P.4 
Üç katlı yedi odıılı ve elek- .M.aniıuuıın ~luradiye k(). 

trik, havagazı tesisat1annı yünde 1000 dönüm ve meb· 
hıı.vi olan bn evi isliyenler zul tiU'\"U havi Mnlıasebeci 
Alsancnk Mes'udiye cadde· ~iftliği. kiraya verilecektir. 

Kental sinde 131 numarada berber Itıtiyenler Basmane iKtasyo-
200 Muradiye kaba 325 ]1,esçi zade Jiro Mehmet Emin efendiye mü · nunda. elektrik mdmuru 

82 Kaba 322 Ç. Taranto M ,JTaranto . raca.atları. P . 23 Fadıl beye miiracaat. 
Yapıcı oglu yoku~unda 14 D. 6 P. 17 ·---------adet muhtelif arsa ~atılıktlr. Ankara'da J~i Olanlara 

Taliplerin Hafız .Ali mR-t· 

(( 

6,50 
6,50-7 
6,37 
f) .A. R. Barki Naınına Olivier ve 

« Paji şürekası Limitet 
Anka.ra'ya gitmeğe liizum 

baaaında miirettip Hayrettin yok, Ankara'da Karaoğlan 
Nnri beye miiracaat1ori. caddesi Hooap~~a çtkmazında 

(( 6 
(( 

« ,Jiro 
Muhtelit Ö·l3 
Hurda 4 

(( 4 J. Kohen AJazraki 

Z. Şükrii 
« 
(( 

ıö }"il ~ enıe 8 ,.,5 
B5 k"fı '' 50 <>,, e süznıe 12,50 

F ... lleıne 7 50 (( 

(( (( 

Nazillili .A. H. 
(( (( 

(( (( 

23 9,50 
(( 7 

J>. Sabah Kooperatif 
89 Siizıno •9,5o 

Q 10,50 
(( 

O Pre~e 
o 

s~ r. t9 
rici 8G U 

(( 

(( 

(( 

:37 
37 
37 
37 

(( 

Pamuk 
Ç. 'faranto 

(( 

(( 

(( 

Buğday 

(( 

(( 

P. mensucat 
Şark sanayi 

« 
« 

· yor. Şak ~ '>~ 
l '> ':t:.""u 

"" (( 25 4.35 
Akşehir Bauk. 
Gülıncz zade 
Ziraat Bank. 

H. Hilmi ~ 

Afyon 4.40 
5 })<mizli 4.4:0 
l Yerli 4 7 .20 

5 
o 
5. 

(( 4 

Yetli 
(( 

(( 

.ıo 

3.30 
3.30 
3.30 

(( 

E. Nusret 
(( 

Arpa 
11. Hüsnü 

(( 

(( 

ıı 

ttıetıetİ &7 
22 

4.87.5 
4.87.5 
4.62.5 

Nohut 
Z. Sait 
K. biraderler 
F-'. Nusret 

" 
(( 

dil zade 
(( 

(( 

(( 

S. Sabri 

• 

(( 

}"'eyzullah 

l)inar Hu. 
(( 

T. Oğln 

Loodra hattı 

VAPUR ACENTESi 
Cendeli ban Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Tahmil için beklene,.. vapurlar. 

DESTRO vapuru 4 B. Teşrinde londra ve Hull·e 
THURSO ,, 12 " " Hull-e 
PAUINE ,, 14 " " Londra·ya 
STORK " 24 " • Londra ya 
Li verpool battı 
ECYPTIAN " 11 " " Liverpool ve GlasgoW 
Leıbiao " 25 > ,, Liverpool ve GlaagoW 
Tahliye için beklenilen vapurlar: 
THURSO vapuru 10 B. Teşrinde Anvers. Hull ve Londra 

LESBIAN " 10 • " Liverpool ve SWanıea·dan 
DAGO " ay nihayetinde Anvers, Hail ve Londra-dan 

DEUTSCHE LEVAN 1 E LINIE 
TROJA vapuru 7 B. Teıriae Bremen, Hamburi ve Anve11 

ten 
Not: vürut tarihleri ve vapurla ' o isimleri üzerine değişik· 

iklerden meı'uliyet kabul edilme~. P. 745 

Türk Çocuk Gazetesi 
Baadan ba1le her ay baııada ve 12 nakli aahife 

olarak çok mlkemmel bir ıekil altında çıkanlacakbr. 
lkiinci Teşrinin biri ad günü çıkaca1dır. 
Merakla beklemelerini çocuklara tavsiye ederiı. 

o 
D 
A 
L 
A 
R 
D 
A 

1 Z M l R 

An kara -Palas 
SA B 1 K 

ASKERı OTELi 

R 
o 
u 
K 

s 
u 

lzmire Gideceklere C 
Size en temiz en kibar en IOks ve her E 

tnrlü Konforu liavi R 
S BU OTELt E 
I Tavsiye ederiz Tam merkezi vaziyettedir. y 
C Orada umduğunuz rahatı bUlabilirsiniz. .A 
.A Fiatlar emsaline nisbetle çok ucuzdur. 

K 
lzmir Kemeraltı hiik6met konağı karıısında N 

Telefon No. 3438 P. 668 I 

D. 5 P. 15 7 numara Muhittin boy ad-
Halkapmar'da balı kum· 

panyası karşısında 1001000 
metrenıurabhat arazi ace1e 
11&.tıhktır. Talip1erin Hafız 
Ali matbaıunnda mürt'ttip 
Hayrettin Nuri heyA müra-
caatlan. J>. 16 D. 5 -iş aranıyor 

Ticaret mektebinden me· 
zun uırnlli mnhaeebeye va
kıf genç bir efendi iş arı
yor. Qankırı çarşı~ınd& 14 
numaraya miiracaat buyu· 
rnhnası. 24 

Mnhasip 
Uıuliinde tiiccar defterleri 

to.tma~a muktedir ve na· 
muı11u bir genç milli mües-
11eselerimizden iş arıyor. 

Arzu edenlerin matbu.mı

za telefonla miiracaatları. 
D. 5 P . 19 

Daktilo 
Daktilo ve biraz da mu

hasebe işlerin~ vakıf bir 
hanım j' Aramaktadır. 

İzmir Postası gazetesine 
D . Y rumuzile müracaat. 

P.11 D.15 

resine miiracaııt kafidir. 
}"'azla. tafsilat. 6 knruı:luk 

posta. pnln ile moktupla 
istenmelidir. J>. 14 J>.5 

Mücellit Hüsevin • 
Rahıni 

Her tiirlü kitl\p, doftor Te 
mecmua ciltlerini gayet sag· 
lam ve ion derecede aouz 
yapmakh meşbordu. Meşin 

ciltler 50, bez kaplılar 25 
kuruştur. Yeni Kavaf hır 
çarşısı No. 52 D.10 P.18 

Muallim 
Hanım 

Bir muallim hanım Türk· 
çe, Fransızca ders vermek 
istiyor. Çocuklarının oku
masını arza buyuranlar Kar
'ıyak Zaf~r Sokak 58 mı
maraya mü.ıaoat etsinler. 

P. 20 

Dbrs istiyorlar 
İki ki~iye giinde bir saat 

Fransızça ders verecek mn· 
a.Uim istiyoruz. Miiracaat: 
Telefon 3133 P.13 D 5 

Kollej mezunu bir Tiirk 
genci ucuz fiatle gayet iyi 
tngilizı::e ()ğretir. 

Adros: İzmir Posta11 .1\L Z 
P. 22 

Uncu ustnsıyim. Taşç.ılık, 
paçaloılık vo en temiz un 
çıkartmak \ınsusonda ihtiH· 
sım vardır. Ticaret matba· 
aıına. müracaat: P. 21 

.................... llllİ .... lmll!!! 

Amatör 
FotPiraf 

işleri 
Çabuk Temiz Ucuz 

Refik Ltıtfü maiazası hilkümet civarında P. 658 
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AKICI EFE 
bu mühim eseri ticaret matbaasından 

halinde tedarik edebilirsiniz 
650 SAHiFEDiR 

kitap 

Fiatı 100 kuruşur 
Forma toulayıu ta ciltletmek istiyenler bize formaları gönderirlerse 15 kuruşa bt 

den hafif bir cilt yauarız, Kitaular ciltlidir. Kitap mevcudu uek azdır. vs 
3952 

• 
tiyle tedarik ediniz. Telefon: 

Kıymetli bir kitap Türkçe Kuranıkerim 
~~!!!·•Manisa Vilayeti:J-~~ 

~ranisa viJayctinin tarihi, coğrafi, tabii, İ<itin1ai ve: iktısadi vaziyet-
Jeriııi g·i>steren b,· eser sat.ılıih~ mkarılnııstır. ~ · 

,-, , ' 
400 bii~""ilk sahife, 1 öO resinı, 1 lıarita ve 1 panoraınaclan nıilrekkeptir. 
~.,iatı 200 knrnştnr. ~fathaann.ztlaıı tedarik o)nııabilir. 

Tanrının büyil.k kitabı nıatbaanıızda. fornıa halinde ba.sılmağ·a başlB 
mıştır. Her Tii.rkiin bir tane ed.inınesi 13ızını olan «Tiirk<;e 'fanrı btl~ 
rn~u» nnn 16 sahifelik bir fornıasın 111 lıediycsi «10» knrn~t.ur. 

Ticcirel 'Matbaası · 
• 1 

IzmİP 

En son sistem tabı levazımına mallk, Garbi ıreıefon = ~952 ı 
A O •dl elgraf: Tıcaret Mathaa11 

nadolunun en mükemmel m assesesı r ızmir 
- V"V'V'V ... rv,.,,..._.,/'•/'V"V'V'VV"-''•'•"'-'''V'V''.,..., 

R ki
• k • Her türlü hisse senetleri, etiket, ticari evrak qek, poliçe, fiş ınak-

en 1 ve ren sız buz emsalsi~ bir ~kilde yapılır. 

1 
Resmi ve ticari defterler 

Ucusluk, nefaıet, ıür'at, in-
tizam mnesseıenin şiarıdır. Ucuz, sa4laın ve ıü21el kasa, defteri kebir yevm iye, 

1 
Her ıalebe ~~men llter t.ürlii Belediye Köy defterleri basılır. 

cevap verılır Bir tecrübe ile hakikat anlaşılır 

Parasız iş . ilanıari 

lzmir Postasının Bu Y eniliii Okuyucuların Cok işine Y arıyacaktır - Tafsilatı OkuyunıJ 

1zmir Postası, kıyn1ctli okuyncular1na bir hiz-ı .2 - ~v, dGkkla, arta ve bat bahçe ıatmak veya almak l&ım.•a, belı.~r defas1 .için 2 kuruş da.~ı~a pulu gönderilece:: 

meti mahsusa olın·ıl - iizere bir ıtıyenlerın Teşekkur, zayı, evlenn1e, olum, doğum, nh 
' < " j 3 - Otomobil, kamyon, veleıpit, kayık, ıandal, motör, ıanma gibi ilfiınlar şimdiki halde resmi iJP,ll 

PARASIZ LANLAR dikiş ve fototraf makineleri, radyo, ev eıyası, gramofon, L. 't t · k t· t f d l b l a·ı kt djt 
k·t biJ 1 k t k . t• 1 . ımı .e Rır e ı ara ın an ca u e ı me e 

ı ap ve mo ye a ma veya ıa ma ıı ıyen erın ' . . . . . •J 
. iitunu açını., tır. 4 - Aıçı, ev hlımetçiıl olmak veya almak iltiyenlerin, Ay sonra ınnkaveleınızııı hıtamında bu gıbı J.

0 Gündelik ha yat ihtiyaçlarından olan ~ -:- !'fürebbiye, 8!uall~m, muıiki v~ rui~ muallimi ve 1~1·1 _cl:ı. meccanen neşre<lebilece'1·imizi ~imdt 
ıaıre 11byenlerle bu ıılerı yapmak iıtiyealenn bı1<lırırız. 

iş, hizmetçi müşteri bulmak için karile- 6 - Uıta, marangoz, balıçl•aa, yapıcı, boyacı iıtiyenlerin: Mu··rac at h ıı· . ı . 
• . . •. . . 7 - Çırak, kalfa veıaire iıtiyealerin, a ma a 1 . zmır 

rı mız bu sut undan çok ıstıfade edecek- 8 - Yazıhanelerde muluıebecilik veya muhaıiblik vesair servisi Posta kutusu 238 
lerdir . memur istiyenlerin f 

395 

Postası il~ 
Yahut 'fe 

• ., arayanların ıöaderecelderl lllala11 meccanen netrede- on 2 
1 - Ev, dükkln kiray• vermek ••ya kir•lam~k iıtiyen- ceiiı. · ı Veyn doğrudan dogruya ikWlen dörde kader Gasibulfl~t1 
Jeria Bu il4nlar 3 - 4 ıaıırı ıeçmiy«elc ve yalnıs haç defa nftşri Ticaret MaıbatUı fevkinde /amir Pa1ıo•ı idar•lıaneıi 

1 

I 

l 

v 
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Umumi Harbın Esrarı 
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Mata Hari bir zamanlar bütün Avruuanın 
en sevdiği ve taumdığı kadın oldu, fak at 
barba yakın da ihmal edilmeie başlandı 

Madam Mak Leodun Pa
risteki vazıyeti iptidalarda 
cidden berbattı, çok sıkıntı 
çekti. Fuhuş yoluna aapmıı· 
tı; vakıa endamı emsalsiz 
dt"recede güzeldi, göksü 
cınıalsiz bir göğüstü. Fakat 

ne kadar alıa yaşı kifi de
recede ilerlemişti. Fuhuş 
yolu ona a1Jcak bir lokma 
ekmek temin edebiliyordu. 
Bunun üzerine rakkaseliğe 
karar verdi; Cava ve Fele
menk Hindiıtanındaki hitı· 
ralarına istinat ederek Ak· 
sayışark dan11lar1nı oynıya
cık, Brabmenler tarafından 
tesis edilaıiş olan şarkın 
mukaddes rakılarını tanzir 
edecekti. 

Halbuki bu kadın Brab
~~ların . memleketini hiç 
gormemış ve Hindin mukad
des rakaJarını biç seyret-
~emiş, maamafih buna hiç 
bır e~em.aıiyet vermemişti. 
Çünkı Hıodistan ile Cava 
arısında biiyük b' f k .. . ır ar 
goraııyordu. 

p . b 
t b•tıs oralara çok uzak-
t ıa,b'l~ hususta kolayca alda· 

ı ırdi, 

Ve Delice umduğu gibi 
oldu! Par is 190"" d M d 
Mak t a ::> e a am 
lanıd 'f> u Muze Cimcde 

ı. 

M. Ci01c M k 
Hind' , a Leodu 
rirıd ın nıu'·addes bikirel . 

e11 ve klr 
biri olmak !' aıelerinden 
takdime b ulıere berkeae 

aş adı. 
Muvaffak . 

Yük ıyet cıdden bii-
ve seri old b 

kaddes '- u; u rnu-
. ra11:aıcyi ·· k ıçirı adet gorme 
Kib a ~ehilcüm bışladı. ar ilemıoe 
hır ... d. 1 ınenıup olan· , "' ıp er r 1 
ricali aı" 'G•r. ıst er, siyaıet 

uze ıoı ' • d 
ruyorlard E e yı oldu· 
Japon veı. A~uolar arasında 
ile Kont R~anya sefirleri 
ta ı· es uı1toli11 en bıı

ge ıyorlardı! 
Rakkasey 

lcıyıııet \1e e ~-ırarengiz bir 
rmeas; · · relen •çın elden 

Ü Yapılauştı· M·· . 
tüphane dai ·. . uzenın 

abed' . resı bu Siva 
ı..-., V ı şeldıne k 

e işte Matah . OPmuştu. 
~ücut buld ı arı bu suretle u. 

Vücudunun teşekkülih, 
uzun ve mevzun boyu, hiç 
yıpranma!?lıf bir şekilde ve 
daima dik duran gogsu. 
kalçaları ve hatta bakır 
rengını andıran esmerliği 

ile bir Hintli olduğu sanı· 
lıyordu. 

Matahari, evveli, üç raks 
yaptı. Bunlar, Hindin sessiz 
ve sırf işaretlerle oynanan 
rakılarını andırıyordu. 

Birinci raksta, hayatını 
SivR mabuduna vakfetmiş 
olan rakaae, parlak ve ipek· 
ten yapılmış bir elbise ile 
yarı çıplaktı. 

ikinci rakı ta, bir cengi· 
ver şeklinde, bir elinde 
b!r hançer, diğerinde mız· 
rak olduğu halde ve kıpkı
zıl ipek elbiselerle rakıetti! 

Her iki rakı c•dden hiri
kulide (olmuı ve büyük 
hayret ve alkıılara sebep 
olmuştu. 

Fakat Oçüncü rakı çıldır· 
hcı bir raksta. Mata Hari 
vikıa bu defa giyinmit ol· 
duğu halde girmiıti. Raks 
ilerledikçe evıa ve etvarı 
tamamen ıehvetengiz olmuş 
ve h r hareketle üzerindeki 
şarka mahıus süılii elbise· 
leri birer birer atmıfh, ni
hayet madeni bir askı ve ... 
El ayası kadar ipekH bir 
kumaş ta bacak arasını 
örtmekte idi. 

Mata Hariaio muvaffaki-
yeti hirikulide olronştu; 
bir çok erbabı merak ve 
zevk etraf1nı almışlar bin 
bir ıual soruyorlardı. Mata 
Hari bu suallere doğrudan 
doğruya cevap •ermiyor, 
yalnız biraz ecnebi tivesiy-
le uydurduğu romanı anlatı· 
yordu : 

rek evlendiğini ve.. O.oun 
kabalığına . zulüm ve şidde· 
tine tahammül ed~miyerek 
Avrupaya firar ~ttiğini de 
ilave ediyordu!. 

Mata Heri bunları anlatır
ken, güzf':l ve kara gözleri· 
ni muhatabına dikiyor ve 
onu adeta teshir ediyordu . 

Bir müddet sonra, Mata 
Hui. edip, artist muharrir 
ve ressamların riçtimagihı 
olan Kontes Dö Liyonesin 
salonunda da bir raks mü· 
samereıi verdi; bu sıralarda 
Muzikbollerde henüz çıplak 
dansöz yoktu, bunun için 
"Çıplak Rakkase,. denilen 
Mata HarininJ muva ffakıyeti 
artık son haddine gelmiş 
oldu. 

Bu müsmerede en :dyade 
hayret ve takdir gösteren 
meşhur avukat Metr Klunet 
olmuştu. Mata Hariye oza· 
man işık olan bu meşhur 
adam, en nihayet 11 sene 
sonra Mata Hariyi divanı 
harp önünde de müdafaa 
eden adamdır. 

Bundan sonra, rhk Mata 
Hari muhtelif salonlarda 
görüomiye başlamış, nihay~t 
Olimpiya tarafından aoga1e 
editmiştir. 

Paristen sonra Montekarlo 
Viyanada bulunmuş 1906 da 
Mısıra da fgitmiş fakat Mı
sırda raksetmemiştir. 1908 
de tekrnr parise dönmüştür. 

Maamafib şöhı·cti artık 

azalmıya başlamıştı Ağleb~
ihtimal, ilk h ~yretler geçanş 
·. e artık bu Cava masalına 

inananlar kalmamıştı, Kocası 
tuafından •leybine bir ah· 
lik divası açılmıştı. 

* '* * 19 ı 2 de Mata Harinin ismi 
artık biç duyulmıyor~u P~
restişkirlanndan bıle bır 

kısmı nerede olduğundan 
haberdar değildiler . Maama· 
fih bilihara doktor Bizardın 
hitıralarını havi kitaba göre 
randevu evlerinde bin franga 
keadini erbabı zevke arzet · 
ttiği anlaşılmaktadır. Buna 
rağınen hakikati içinde kal
mıştır. 

ELHAMRAI. 

Cavada yerli bir ana ile 
Felemenkli bir babadan doğ · 
duğunu ve küçüklüğünde 
Brahmanlar tarafından dini 
rakslar için yetiıtirildiğini 
ve .. Şafak kızı" demek olan 
Mata Hni isminin kendisine 
onlar tarafından verildiğini 
ıöyJiyordu. Buna hüzünlü 
bir eda ile de Cavada 
Avrupalı bir zabitle sevişe· 

~'.IİLLİ KÜTÜPHAN~J 
OÜN YENi PRO(H{AM 

-Mabadı yarın-

~ i :rBMASI 
- Br 

ı;ıllheııerinin unutulmaz yılılızı 

SiL VIA SIDNEY 
1'HEODOHJ;J J>REJS~JH'i~ meşhur romanrnJan naklettiği 

JENNY GERHARDT 
Bil l f' Samirni bir aılun hazin hikayesi Fransızca sözlü 

ıa t·tııııı · 'l"' 1 · } • • zengın ı :nre erı : 

PATHE JURNAL Dünya havadisleri 

2 - kARANFiL b~y'i:ik~ir ~~~;:.~~irımız MÜNiR NURETTiN 

ıı~;A~~ki YAMYAMLAR ARASINDA 
"

0 
17 seansı. Saat 17 seaıı ında AYGON (ti"ZElıl filmi tekrar edilt•ı·oktir. IS 30 

______ na g{,Jerıler ayrıi hilotlo iki filmi de giirehile<"oklenlir. 

-
Seanslar: 15,30 - 17 - 19 ve 21,15 
Fiatlar ; 35 - 45 - 50 - 60 kuruş 
Peı·~embe gün ii yeıı i proğraııı 

Deniz 
tahvil 

Gazyaiı'na 
müdürr? 

suyunıı 

mümkün 

Çifçi'nin 
Hakkı 

••••• 

Ası·ın Bif- Harikası 

_ Baştarafı 1 inci ıahif~de -
fındıki çok hıkh tikAyetlerıu en 
hurda teferrruetıua ludır tetkiki 

bir zarurettir. Nibıoı;et acrbeat ticaret 
sistemi aleyhinde bir vaziyet tebel· 
lür etmi@tir, buna mukabil bizzat 
çifçi ınmfı - ortadaki nilmuneye 
Lnknrak - kooperatif leşmekte 
fayda tasavvur etmekle beraber 
itimatlı bir ta\Ur da almıyor. -

Neues Viener:Jurnalin 
30 • 9 • 934 tarihli 
nüshasından tercüme 
edilmiştir. 

Fransanın ( Rauen ) 
şehrinde mukim ba
sit bir otomobil ma
kinisti olan Al bert Sa· 
saheurı bir litre deniz 
suyundan bir litre ben· 
zio ve keza on ~itre 
deniz suyundan on litre 
benzin yapabileceğini 

ve şu suretle dilnyada 
mevcut tekmil denizle
rin Bularını kimilen 
benzine kalbedeceğini 
beyan etmektedir. 

Mumaileyhia deniz 
suyunu benzine tahvil 
etmek için kullanacağı 
vas ıta, bir kaç kazan 

ile bir miktar boru ve Zeki 
bir de elektrik tertibatından 
ibarettir. 

Bundan bir kaç hafta ev· 
vel, harika denecek kadar 
yüksek zekilı bu makioiıtin 
ikamet ettiği Ruvn şehrine, 
bu iddianın ııhbatını muhal 
addeden bazı kimya ve fi· 
zik Alimleri ile f Fraııaa har· 
biye nazaretinden yüksek 
bir m : mur ve bazı ecnebi 
atete militerler ile beynel· 
milel gazyağı tröstü murah· 
hasları ve demir, kömür gi
bi ağar sanayi müme11illeri 
gelmişler ve o zamana ka • 
dar bu bapta muhafaza et 
tikleri menfi ve müstehzi 
düşüoceleri, gördükleri bi
rika ikarııııada büyük hay
retlere kalbedilmiş · olarak 
avdet ctmiılerdir. 

Gazyağnıın tarih<:esi 
M.Albert Sabeura'üo tek

mil denizlerin gazyağına 

kalbedilmeai imkiaı hakkın· 
daki iddialara varit midir ? 
Çünkü dünyanın ıiyaıet ve 
iktisadiyatıoı tamamiyle teb· 
dil edecek bir mahiyatte 
olan bu iddianın ııbliahnı 
kabul edebilmek cidden çok 
müıküldiir. 

Gazyağını: tarihi, bugün 
doksan bet yqında olan 
Rokfelleıin bir ip cambazı 
olan baba11nln, gazyağını 
romatizma ilicı olarak ıat· 
mıya teıebbüı ettiği günden 
başıamakta ve bugilnki ih
tiyar Rokfelleria ıabibi bu · 
lunduğu Standart uuil ile 
Sir Henry Deterding RoyaJ 
Doviçinin birleımeıi ile vll· 
cuda getirdikleri iki bilyük 
tröstle nihayet bulmaktadır. 

'Bu iki büyük tröıtnn vücut 
bulma11 pekçok kavga hatti 
muharebe ve öUimlere ma· 
lolmnı. meseli miralay Liv 

renain Şark memleketlerin· 
deki fa•liyetine ve Mekaika 
petrol membaların!n yanma-

sına ve 4esbak Amerika rei· 
sicümburu Hardingbı zehir· 
lenerek ölllmiine ıebep ol· 
duğu gibi ıazyajı ve ben· 
zin aleyhine icadettiii Diiel 
motörü ıebebile, bir gece 
Hollandadan lagiltereye geç· 
mekte olan mtıhendls M. 
Dizelin rikip oldatu gemi· 

Makini~t Kimya laboratuı•auıda 
den nagihini gaybubeti gibi 
mühim zayiatlara da malol-
muştur. 

Harbıumuminia ıoaunda 
ve 1920 ıeoesi içinde gene 
böyle sırf petrol yüzünden 
lagiltere ile Amerika araıın · 
da bir muharebenin zuhuru
na bile ramak (1'almıştı. 

Bugün Fransalı M. Albert 
Sabeura'ün bulduğu sun'i 
petrol iıe birçok hafiye ve 
aaarşist faaliyetleıi!ile büyük 
yangınlara bir nihayet vere
cektir. 

Bir blöften ibuet olmuı
da varidi· bilir olan bu yeni 
keşıf Ü.zerine, yukarıda zik
rettiğimiz ilim adamlarının 

mumaileyh klşife bir litre 
ıun'i petrolün kaça malola
bileceği hakkmdaki sualle 
rioet mumaileyhin üç santime 
yani bizim paramızla takri· 
ben 15 paraya malolacağı 
cevabında bulunmuş ve ayni 
zamanda bu keşfini iki mil 
yar franga satabilceğini de 
beyaa etmiştir. Mumaileyhin 
böyle mühim ve dünyalar 
değer bir keşif için talep 
ettiii bu paraya biçkiınse 
hayret bile etmemiştir. 

M. Albert Saheurs diyor, 
ki benim k~ıfim herkeıçe 
malam olan bir hakikattir. 
Çünkü arzdan çıkarılmakta 
olan gazyağları daima tuzlu 
su tabalralarından istihsal 
olunmaktadır. 

Tabiat gaz yağını ne ıu· 
retle bu:ırlamakta ise bize 
bunu kendi hususi libora· 
tavarımda kimyevi bir su
rette ihzara çahıtım ve uzun 
bir çahımac!an sonra gayet 
basit olarak bulmağa da 
muvaffak oldum. Bu bapta, 

İı;tismar edilt-.n çifçiclir. ünce 
. ı· r edenin büvi,·eti ,.e .eisıemi ıs ısma .• 
aıla nıevzubılıs olamaz:. Çtfçıyı 

ister kooperatif istismar _etsin, di~er 
serbest tüccar zcdelesıo ; neuce 
müsavidir ve memleketin bütün 

gııyrt>ti ; ortadan ,unu. buna kal· 
dırmak, yahut ortaya ıuou, ~~~ 
ikame etmek için deji' ; çıfçıyı 
her veçhilc is•ismarın önüne g.eç· 
mek içindir. Binaenaleyh b.ız ; 
hazır kooperatif eliyle serbeat tıca· 
relin çifçi ve memleket ikt~adiy~tı 
aleyhindeki ahlild vaziyetı t4:'1'ıh 
edilirken kooperatif yolu Ozennde 
yüründfiğü §U zamanda. ileri~eki 
kooperatif lcrio selameti ve bızut 
çifçiye kdmil Lir ..fek.ilde faydalı 
olması uoktalarındıın - vı~lığı 
etrafında nuıarı dikkati cılip şıki
yt\ tufanları koparılan -. Aydı? 
incir miiıtalıeilleri knopeıatifi n•ı· 

Y<stiniu de ciddiyetle te•kiki lbım 
· k izlı •r geldiıi kauutinı açı ça 

ederiz. . .. 
Ortakları _ hepimizin hıldıAı 

ve kendilerinin de Şerif Remzi 8 • 
dıtvAsındn bihakkın ıöyledikleri 

gibi _ ı;ıl'lak ve ho~çlu . ~olaıao 
bir .kooperatif :ınümesaıller1nın oı11l 

olup ta ınürdfeh bir lııyat sure· 
bildikleri 'e naııl olup ta diğer 
müııtabsillerden farklı bulunabil· 

dikleri elbette suale değer, Koope· 
ratif dernek ; beubcr iıtibul. be· 

raber ibrnç, beraber iutifa demek: 
tir. Biz ; Aydın incir müetıbsillerı 
lr.ooperatifınJe ortak mil.ltaaille 
ortuk uıüdiran araaıoda - tıpkı 

Şerif Remzi Beyle miistaluıiller 

eruında olduğu gibi - nziyet \'e 

refah ınOtıareketi göremiyoruz. Ko· 

operatifçiİik. bu demek değildir ve 

çifçi ıoeufaati uoktasmdın bir tüt·· 

carrn vaziyeıiyle bu rekildc ıırf 

ismen kuoper .ıif kulmıo tefekkül• 
Jetin hiçbir farkı yoktur. 

lJu .. üııe kadar ki nefrİ) ata göre 
o d" Amcrika'daki fiıt düşürme bi ıee· 

sinde Frank Halladur delıiletiyl• 

Ş "f Hem~i Be"·iu - Jıha doğru erı ı . 
lıir ifade ile - baııhot ticııretın 

mea'ulıyeti tahakkuk etmittir. Bu 

bidiaeyi ortaya attığı içi? m~ıtab ıl 
lıeubmı Topçuoğlu aamı Beye 

leielr.kür borcumuzdur. Ancak onun 

hu bacliscicki bizme•i; Aydudncir 

mfıstabsilleri koopera if inin -eğer 

varta- hatalı ve çün\ii mihtahıilc 
fııyda ı:;etirmell'İ~ lıareketlcriodtki 

mcs'uliyı•ti bertaraf cttircmeı. Ha. 

tasız ve faydalı olabilmek: için ha· 

talı ve faydasız olanlara .. batalı· 

dır, faydauzdır .,. demek klfi de· 

~ildir. Bir teraftan hu. güzel ve 
baldı iddia yapı'malı , dığer tıraf· 

tau da e ası ve gayesi hatuız ve 

faydalı olmak olan l.001,rratifin 

esas voldıtn inhiraf etmcdiQiui . 
açıkça bağıruıalulır. 

Bekkdi~iıuiı Lundın iban·llir ... 

Xrucaodlaıı' 

yani bu kimyevi halitayı r----··---~· 
buauıe getiren mühim bir ıımlr Postası 
madde hakkında kimseye Gn~elik tkbıadl •• Siyul 
birıey ıöyliyemem. Çünkü Gazete 
bu bende kalması liıım ge· Sahibi .. Umumi Neşriyat Amiri 

len mühim bir sırd''· Ko- RAŞIT HALiL 
loaıbun yumurta h;kiyesi fsmiı - Gaıi Bııbuı tabafj 

yeciler çarımndı baıit değil midir? 1'el6 fou Numara•• 
M. Albert Saheun ikamet =-••• 

ettiği Ruvan şehrinde bir A;bone Bedeli 
gaz yağı imal edici fa.brik• 8f'lııeligi 1200 Knrq 
inıa etmiı ve bu fabrıkaya .Altı Ayhgı: 600 " 
bir taraftan giren deniz ıu • 11mirde Ticaret 

yu diğer taraftan ga~ yağı l.m::•:tb:a~a:•:m:d:a:.h;•;•;•;l•;•;tiitliiiiıl 
-Devamı 10 uncu ıabıfede-



FA 10 IZMIR PvSTASI 

(( 
~ıiueııkıisadiyaıı; Deniz'de pe O 

Ö lü K.azanmahdır)) Deniz suyunu eazyagı'na 
Dr. Vedat Nedim. 

H r yıl ihracat mevıimin- Halbuki Ttirkiyede öteden 
de Ege mıntakası müzmin beri ihracatçının ölçtisil ve 
bir dert ile k rşılaştr. ihracatçının aormıh [millet 

Fiat mes'elesi. ikti1adiy•tımız için miyn 
Ve her yıl bu derdin tet- olarak tellkki edilegelmiştir. 

hişi etr fınd birbirine zıt iki IJk defa olarak birlDevlet 
idd'a çarpışır. adamımız Baıvekil lımet pa· l 

Fiatler normaldır. ıa hazretleri, davayı mlistah-
Fi tler normal değildir. sil yani millet iktisadiyah 
Fiatlerin normal olduğunu bakımından masanın üzerine 

iddia edenler ihracatçılardır. koydu: 
Fi tlerin normal olmadığı. .. K&ylli kazanmalıdır. Kay-

nı söyliyenl r müstahsiller- IDnlln hayatı yllkselmelidir. 
d. Bu da onun iıtibaalitının ır. 

lbr c tçı için normal fiat değer fiatle satılması ile ka-
ne demektir? bildir." 

lhrac tçı bakımından nor- Baıvekilin iktisat siy8'e· 
mal fiat demek, ahm fiatile timiz için bir dliıUir mabiye-
satış fiatı arasındaki farkın tinde ki bu ıçık s&zleri mliı 
kendisi için kazançlı olması tahıili dile ıetirdi. 
demektir. Mliıtahıil keddi davaııaua 

Müstab ıl için normal ol- aua batll!rını ı&yle çiziyor: 
mıyau fiat ne demektir? 1 - Sabı lfiatım maliyet 

Müstahsil bakımından nor- fiatımdan aıağıdır. 
mal olmıyan fiat maliyet fi- O halde fiatler benim için 

tile s bş fiatı arasındaki anormalıdr. 
farkın kendisi için kazançsız 2 - Benim malımı satan 
olması demektir. mutava11ıtlar ve tacirler be 

lzmirdc Başvekilin buzu- nim dağınık ve zayif vaziye-
rund fıatlerin normal oldu- timden iıtifade ederek bana 
ğunu !Öyliyen ihracatçi ken· karıı ( mlittebit bir -:ephe ) 
menfaatlerinin dar bakımın- belinde çıkıyorlar . 
dan yerden göğe kadar hak· Ve fiatleri diledikleri gibi 
hdır. teıpit ediyorlar ve bu ıuret-

Bugünkü düşkün fiatlere leklr da temin ettikleri için 
rağmen ihracatçı kazanıyor bittabi kendilerioce buğlinkli 
mu, o halde onun için fiat· vaziyet normaldir. 
ler normaldır. Bu itibarla fi- 3 - Her [iıte ve her ıey-
atlcrin normal olduğuPu ifıa de yenilik inkilibi yapan 
etmiş oluyor demektir. cumhriyet devrinde asırlar 

~illet topluluğu içinde ib dan yadiıir kalmıı olan bu 
racatçınıo !lİsbi ehemmiyeti eski ıiıtem ıhı vcriı uıuHi · 
nedir ki, onun için normal nllnde arhk maziye kariı · 
olanı millet içinde normal maıı zamanı çoktan gelmiı 
tcliikki edebilelim? Nufus iı · ve hattı geçmiıtir. " 
tatistiklerimiz ihracat ticare· 4· - Devletimizin iktisadi 
tile meşğul olanların sayısını ıahada kabul ettiği devlet· 
bildirmiyor. Yalnız ) 927 iı- çilik siıtemine uyarak bu iti 
tntistiklerine göre umumiyet da miiıtahsilia mecburi ıu
üıere ticaret i~lerile uğraıan rette kooperatiflerin birleı-
Jnun sayısı 257,355 kiıidir. tirilmeai b•ıarabilecektir. " 

Yine 1927 senesi rakkam- Tiirkiye tarihinde m&ı· 
lan göre meslekli nufusu- tahıil, ilk defa olarak lse11i· 
muzun sayısı 5 351,21 5 dir. ni bu kadar ıuurlu bir ıu· 
O h ide mumiyet üzere ti- rette duyuruyor. 
c ret işite meşğul olanlar •K6yl6 kazanmalıdır. • 

meslekli nufusumuzun y•lnız Baıvekilimlz tarafından 
binde dördünü teşkil etmek- atıl•n bu ıiar öaiimlizde 
tedir. yepyeni bir millet oluıunun 

Ticaret işile meşğul olaa çehresini çiziyor. 
bu 257 ,355 kişi içinde ma- Kazanan köyl6, yani, ma-
halle b kkah, tütüncü, ma- liyet fiyatından liıtlin · fiyat· 
nif turacı, simsar, komüıyon larla ıahı yapan, bol iıtih 
cu, borsacı, bankacı, ıigor- ıal tiden, seraıave terakllm 
t cı v. s ve bu meyanda bü- ettiren, hayat ve kültllr se-
yük ithalatçı ve büyilk ibra- viyesi yiikaelen, ıahn alma 
catçl da dahildir. ve vergi ödeme kabiliyeti 

Türkiyede kaç kişinin bü· artar, n6fuıu çoğalan ıen 
yük ihracatçı olarak ç•lııtı · ve dinç köyla. 
ğını bilmiyoruz. Köyl6 niçia kazanmıyor? 

Amma ihracat maddemiz K6ylll bir taraftan iıtihıal 
icin adı sayılabilir ancak beı tekniği geri, diğer taraftan 
on kişinin mevcudiye tinden k 1 
d" haberdarız. O halde ih - alıcı karıııında datını o 

duğu içia kazanamıyor. racatçı için normal olanıa 
bütün millet iktisadiyatına O halde köylliyli kazan-
teşmili, çok egoistçe bir id- dırmak istersek. işi hem iı· 
di olur. tih1aı: hem ıatıı bakımından 

D vayı müstahsil bakımın· ele almabyız. 
d n ele alırsak görürüz ki istihsali tanzim ederek ve 
5,351,215 kişilik meslekli nü "rimi arthrmak, kabiliyeti 
fusumuz 4 368,061 kiıisi yani ylikaelmek vebu ıuretle ma· 
yüzde 80 ni ziraatle meşğul liyeti diitllrmek m&mkiin o-
olm ktadır. lacağı gibi, ıabıı da yine 

işte bu bir ecizi topluluk- mnıthıil namına teıkilitlan-
tur ki onun için normal ol•- d!rarak m11tava11ıt klrlarıaı 

millet iktisadiyab içinde mllıtahıile mal etmek kabil 
DJ, k • 1 k 

al Olarak alma ta ısa- o aca tır. norm 
bet vardır. Devamı yarın 

tahvil mümkün müdür? -
Asrın bir harikası 

- Başıarafı 9 uncu salıif ede -
olarak akıdılmıştır. Mumai- M. Albert Saheurs bu 
leyh bulduğu bu ıun'i gaz mühim keşfi hakkında şim-
Y•iına kendi isminden ki- diye kadar hiçbir kimseye 
naye olarak Sah•l namı en ufak bir ip ucu verme· 
nı vermiştir. Madenler miş velev bu kimyevi halita 
üzerinde hiçbir tahripkarlığı muadelesini hatta bir kağıt 
olmıyan bu sun'i gaz yağı üzerine dahi koymıyarak 
benzinden daha ziyade tay- sırf kafasındo muhafaza et 
yardır. mekte bulunmuştur. Son 

Bir kaç hdta evvel M.Al- zamanlarda hayatını tehli-
bert Sabehrs'un fabrikasını kede gören mumaileyh fab-
ziyaret eden ilim ve fen rikasının etrafını mania tel-
adamları bu faaliyete aynen lerile çevirmiş ve bir kim-
t•hit olmuılardır. senin bila mezuniyet mani· 

M. Albert Saheurs kaıan- alardan geçmek istemesi 
larla zemin sathından iki halinde otomatik olarak 
metre yüksek bir mcvkie ateş etmek üzre makineli 
mont•j ettiğinden her şey tüfeklerle tahtı muhafazaya 
kolaylıkla görülüp kontrol almu;hr. Maamafıh ittihaz 
edilebilmektedir. Bu fahri· edilen bu kadar sıkı bir 
kaya giren insan hiç bir muhafazaya karş11 yine son 

zamanlarda mckinelerini tahoyun ve ıarlatanlıkla karşı-
laımıyor, bili kis bir taraf· rip etmek ve kendisine 

suikastta bulunmalt g;bi tan sriren deniz suyunun di-
f b · k k bazı tecavüzlere maruz kal-ğer tara tan enzın ça ma 

laraına doldurularak ateşlen mışbr. 
Hayatının daima tahtı teh-diği hakikati hayretlerle likede oldugv unu ve mutlaka g<Srli]Oyor. 

Bugüne kadar bu sun'i öldürüleceğini kat'i olarak 
anhyan bu zat son günlerde 

petrol imtiyazını satın al· hatta adresini dahi kendi-
mak Dzre başta birinci de- sile beraber çalışandan baş· 
recede kendi varlıklarını kn kimsenin bHmiyeceği 
mahvolmakt.n kurtarmak mahfuz bir çiftliğe çekilerek 
için b•lida yazdığımı z iki orada kendisine iki milyar 
bDyllk gazy•iı tröst ü meş · frangı ilk teklif edecek mü· 
gul olduğu gibi hemen e~seseye intizarda buluna-
dünyanın mevcut hükômet· cakmış! 
leride derin alika göster
mektedirler. 

G micioğlu 
Auni 

Türkiye-Ital 
Türk mallari Italya'ya tama

miyle serbest ırirecektir 
Ankara 7 (A.A) - Italya delerini kontenjandan kal· 

ile ar•mızd•ki ticari itilafı n dırarak gayri mahdut su 
bazı kııımlarını değiş tiren rette ltalyaya girmesi. te-
29 9 .934 tarihli nota i min edilmiştir. Vekıll~r 

. d'I . . . mza hey'etioin tastikine arzedı-
ve teatı e ı auıtır. Itılifın 

1 
••• 

1 
f 'kt 

. . . . en yeoı ıtı i tash en son 
lııtelerıne aıt bu tadılata ra• imza tarihinden itibaren 
g&re kontenjanlı taku mad- mer'i olacaktir. 

Sandıklar 
Açıldı 

... ~~~~~~~~-
-Baıtarafı 1 inci .. yfada

namzetleri intihabatı kazao-
m•ş vaziyettedirler. Bu baki· 
katın yarın rkkamlarla ve 
kazandan kabir ekıeriyetle 
tahakkuk edeceği pek t abi
idir. 
Atılan rey mikteri son ne

ticeler geç vakte kadar alın
mamakla beraber kırk bine 
yaklaımııtır. 

lımir ıulh hukuk mahke 
ıinden: 

lzmir Memdubiye mahal
lesinde ıeyh sokağında 2 

113 No. la hane:le t elgraf 
memurlarından Milbahat bey 
tarafından iki çeşmelikte 
haıta ıokağında 36 N. h 
henecie Ayıe Sıddıka hanım 
aleyhine ikame eı lediği 150 
lira deierindeki eıyanın is
tirda! ı hakkında icra kılı 
nan muhakemede milddea
leyhin • balen ikametgahı 
meçhul kaldıgındarı ilanen 
tebliğat icrasına karar ve 
rilmiı ve mahkemenin mu. 
allık bulunduğu 20 10·934 

Hayvan 
es'elesi 

Ankara 7 (A A) - Ziraat 
vekaletinin hayvan neslinin 
isJahı yolunda icap ed~n tet 
birlerin alınmasına devam 

\ 

olunmaktadır. Bu meyanda 
1934 senesi haziran başında 
kurulan Konya ve Çukurova 

haraları faaliyete geçmişler
dir. Çiftelere ait damızlık 
kısraklar Karacabey bara· 
sından gönderilmiş, Çukuro· 
va harasrna ait olanlarda ya· 
k&nda gönderileceklerdir. 
Uzun Yayla at yetiştiricili 
ğini:ı tekamülü için de ilk 
iş olmak üzere, burada~i 
hayvanlar kimileıa etüt edil
miş, ihz rı secereye kat mu· 
amelesi yapılmıştır. Kısrak· 
)arın evsafına göre, mınta~ 
kanın ayğır ihtiyacı tedrici 
surette telafi edilecektir. Bu 
suretle bu mıntaka at yetiş
tiriciliğine modern bir şe 
kilde orğanize edilecektir. 
-"'-"'-'"""""-"'-"'"'"'""""'"~"' 
tarihi olan Cumartesi saat 
10 da lımir uulh mahkeme
sinde huır bulunması lôzu-
mu ilin olunur. 4278 P. 781 

9 Teırlalevvel 1 

Adliye e terfiler 
~~~----~--~·~--·----~~-

T rf· eden hakimlerimi• 
Derece terfi eden hakim

lerimizin isimlerini neşre de
vam ediyoruz: 

Dördüncü derec~den be· 
şioci dereceye terfiye şayan 
hakimler: 

Bursa azası Hüseyin Neş 
et, Kırkl reli müddeii umu
misi Mustafa Akif, Samson 
azası Muhittin, lstanbul bi
rinci sınıf sulh hakimi Halil, 
Ankara asliye reisi Refik, 
Samson azası Ali Riza, Ada· 
pazarı asliye azası Ahmet 
Te~fik, ceza işleri baş mu· 
avioi Mustafa Bekir, Afyon 
azası Hasan Tahsin, Adana 
ağırceza azası Mustafa Ka
zım, lzmit azası Salahettin, 

zım, Erzurum miidd 
misi Kadri, temyiz 111 

mesi t emyiz raportör& 
tafa Enver, latanbul 
Mustafa Bürhanettin, 
raportörll lımail M 
Mehmet Zühtü, ibra 
tem Mehmet Nuri, 
Ferdi, Mehmet Halit, 
cü sınıf adliye Dl 

Şinasi, lstanbul mii• 
azası Muhit tin, Adan• • .1 
deiumumisi Ahmet r" 
üçüncü sınıf adliye 
tişi Mustafa Arif, 
reisi Ahmet Nasip, 
ceza h i kimi Abdülaıi• 
kirdağ reiıi Mehmef 
mP.ttin, Çorum ceza 
Ali Riza. Van ihtisas Istanbul azası Mehmet Reşat, 

lstanbul sulh hakimi Ahmet 
Şakir, Kırklareli reisi Meh· 
met S bri, Adana hukuk 
hakimi Ahmet Hamdi, ikin
ci sınıf adliye müfettişi Ferit, 
baş müddei umumilik birinci 
sınıf muavini Bedrittin, lstau 
bul asliye azası Mustafa Fa 
yık, Üsküdar müddei umu 
misi Ahmet Haydar, baş 
müddii umumi muaviqİ Ab
dülkadir, dördüncü sınıf ad· 
liye müfettişi Atıf, Kara köse 
reisi Muharrem Fe)zİ, Anka· 
ra hakimlerinden Abdurrah· 
man Talat, Vezirköpru reisi 
Ahmet Kamil, bnş müddei 
umumi muavini Bekir Niza
mettiu, temyiz raportörlerin
den Ali Ulvi, Istanbul üçün
cü hukuk reisi izzet Zeki, 

Hasan Hasbi, Ça•_. 
müddeiumumisi Abd~ yı 
Kadri, Adana jhti;aı l 
deiumumisi Mustab, 
bolu reisi Ali Kimil. ı·.-ı-
müddeiumumiıi lbralal' 
tem, Art vin milddeiu~ 
Ali Rıza , Siirt ihtiııı 
mi lbrahim, Karı aıJif' 
si Seyit Yahya, Siirt 
ıas müddeiumumisi 1 ..J 
Adana hukuk haki' 
Elbüstan reisi Abdullı~ 
liisi, baş müddeiumu~ A ' 
avini Muzaffer Remzı, 
latya hukuk ~hakimi. 
met Ali, baş mliddeı 
muavinlerinden Ömer 
Isparta asliye reisi 1 
Hakkı, Edirne miidd 
misi Mehmet Edip, A 

1 tanbul icra reisi Ali Kemal 
Elaziz reisi Mehmet Emin. Sa· 

mi, baş müddii umumi mua 
vinlerinden 1 rahim Nazif, 
Istcınbul azası lsmail Hakkı, 
Kastamoni müddeiumumisi 
Mustafa Nuri, Üsküdar hu· 
kuk hakimi irfan, üçüncü 
sı ıf adliye müfettişi Ali
cttio, baş müddeiumumi mu 
aviolerinden Ahmet Lütfi, 
AnKara uliye azası Meh
met, dördüncü sınıf adliye 
müfettişi Süleyman Faik, 
Trabzon müddeiumumisi Ah· 
met Remzi, Istanbul müd
deiumumisi baş mua,·ini Sa
lih Esat, Antalya reisi Sü 
leymau Servet, Bursa müd
deiumumisi Ahmet Cemil, 
Zonguldak reisi Ahmet Ki 

müddeiumumisi rA E 
Cemal, lst~n.bul ~B ınrn 
mumi muavını hm••!~ A 
Sivas ihti1aı müddeı~;, 
si Esat, lstanbul azı 
zimi Mehmet Hamdi, 
asliye reisi Mehmet 
Adana ceza bikimi 
Hamdi, Rize mllddeiO 
si hmail , Kayseri 
Hakimi Abdullah 
Kocaeli müddeiumudl 
Ji1 Hamdi, Siirt reisi 
fa Mes'ut, Ordu hukd 
kimi Mustafa, Antaly• 
deiumumisi Zeynel /. 
Bolu müddeiumumisi 
yin Fahr~ttin , Bursa 
bakimi Nuh T icettio, 
antep müddeiumumisi 
beyler. f 

- Dıevamı Y ati 

.:.~~~-----------------~~~~.·· 8're:-;riııiovYol Pazartesi giinkii iiziiın ve 
' 

satu;Jarnıuı Jıulfü:msı 

•• •• ' 83 Cevahirci 5 -Uzum 40 J. T aranto 6 
Çuval K. S. K. S. 34 Kohen 7 f1' 

91 Cevabi ci ~10 5Q 17 31 J. T. Mab. 6 6' 
91 Taranto 13 25 18 3 1 Kunyo 11 50 
25,5 8. K. zade 12 50 13 25 30 A. Muhtar 8 50 
22 F. Solari 11 25 11 25 27 Sadullah 1 
18 K. Kazım il 11 14 Franko : 6 ,,O 
14 1 K. 14 75 14 75 10 H. Besim 7 
11 E. Palimidis 13 13 SOJO Dünkii ıatııın 
4 ş. Riza 21 21 

276,5 Düokü satışın yükfınu 

Çuval 
2959 

441 
322 
299 
240 
207 
122 
140 

IDCİr Çuval 
151 Buğday 

K. S. K. S. 90 Arka 
• 5 12 Ş. Remzı 

5 12 
918 Bak la 

Alazraki 
6 7 

136 Kendir 
A. Haydar 

5 10 50 
139 Susam 

K. Kazım d 
Pacı 5 50 7 25 45 Kum arı 
H. Şeşbeş 5 50 7 75 101 B Pamuk 38 
Taranto 6 12 25 14H. " 38 
Malamo 6 75 6 75 1371Ken Pala. 273 

Bn .. ter satısların alwı ve satıcılarıu ı gos 
' liste y~1l'ınki u Uslıamızdadır 

.. 
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Doktor 
B. Fahretf n ,,,. 

İzmir Memleket H t . -
as anesı Rontken Mutebassııı = 

Her nevi Rontken 
lıJtra - v· 1 • muayeneleri -

. ıo e ve Elektrık t~davileri yürüyemiyen ve 
bılhaısa R •t •k = aşı 1 çocuklara tatbiki ve rontken ile 

Kel tedavileri yapılır. 
ikinci Beyi k k f 

fillllll er so a ırın karşısı No. 25 Telefon 2542 
ıııııııııııınıııııııııııııııııııııııınııuııııııııınıııınıınııııııınııınıınııımıuııırıı11111111111ıııııııııu11111mıınııııııııııfn 

S~n'~t - Yenilik - Ucuzluk 
Elbıscler1nizi ş k 1 . . 

lak 1 ' ap a arınızı, evınızdeki perdeleri oda 
un arını, rengi at k it k k ' 

lerini ve · mış 0 u ta ımlarınızın kadife· 
k . saır eşyalarınızı daima yeni bir halde .. 

mc ıs~eracniz İhsan beyin goı-

f~ ı~·tanbul istinı Boya l! ... abrikas1. 
ıiSı~ B na verip boyatmalısımz e! ~w oyasının güzel ve b'tt•w. 

IJr' zarafeti ancak . t k' 88 ı ıgı, eşya üzerine verdiği 
.t ış e ı mahareti v · t b• ferinin ameliyat .1 d' . e son sıs em makine-

n•~ ücret le bir ı ıf e ar. Bu ışlere mukabil aldığımız 
masra tır Çalışma ü t' l ati yeni gezdirmek . . ere ı mıyoruz. Herkesi 

• - 1 znı1"1·· ıre ıç]ın . bu hizmeti de esirgemiyoıum. 
~ • \c. nıer·t t ı .., d ı · ı ~ ' '1 A' e 1 \alı Ye kar~ısı N o. 8 

, ,fi ,---~~-------r~~ . 1 P. 757 

ab~ A 
::: nkara'da 
u,. H Ik 
rt .a iş idarehanesi . .., 
kl .... ı Polis noktası ka ·~ ı .ı . . ... · r.,ısıı.H a uaıreı ,nıalısusa 
,.~ 

1111 ~'elefoıı: 2037 
• . Ankarada: bilu rı; u k 

ıır ı~a vergiJeri t . m ve .iiletlerle Şurayıdevlet, kazanç ve 
i tısat daircle 'lemyızbkkomıs_yonları, gümrük ve inhisarlar ve 
• -~e b . rı e ma emeı temyi · d · · · eı~1 uıu11yedf. ·· .. 1 k h z ve eaır evnın resmıye 
r J1,. acaklar işleri g.oıku İce er hangi bir işi olan veya ileride 
Jbl"'~in ancak, nı o ayca ve ucuzca lcıkip ve intaç ettirmek 

d~ ANKA HA' da· . . Unlaz:anı te . ~· senel~rden beı 1 l u ı le nıeşgul olan ve 
A E~I e şlul~t~ malık bu!unr : l/\LK iŞ iDARE HA 
rd ı E ~ vcrmehdırler. · 
o~~ aılak ve emt' k - ~ 
1 tt"' uırnasil bil ıa. umusyoncull gu ) azı ve tercüme ve buna 

A umum ışlcr y h 
id; dresinıiı.e b'lh ~z:ı ane ı ızc.: yapılı·. 
a I 1 assa 1 ~ık~at t>clil l:'H Sİ rica olunur. 

1 

Ocabed . ARE HA:\ EMIZ, 
en ışlere garanti gösterir.) P. 678 

2 

1 ıii d--
k un nnıadınızsa 

hede 
ilk 

muha.k BPn Bu Kadar Latif 

l)}i' i\ı1 I" ~, knUanmamı.;tun 
;ı •'J ~ I\ r J•} N rr lll • 

l>J N ı~ :ı.ı.. -
JZI ALA~1J \y A-

CA KSI NJ,%; 

Çok Latif · 
ı Çok Sab•t 
hl'l' lı " -
1
. n u.ta, (;ok m ii-· 
'ClllHıp] ])' . J l 

25 
60 

il \o ony:ulı r 

75 LÜKS 
ıoo 
180 

a 1 
tecrÜ· 

k 
Koku 

ta kur şluk am-
31 balajları 

ntl'dn B' .~t .. . . 
•• 1 . , • H ecı·ube. sızıde perestiş'kffrları a.ı·a-

ıı,t sokar } eza "1 b· I•" ··t b · ·" :.ı ., ( cl,l ~11 RYlU RaJıeseri-
(lil' açıl J ı · ' 

'l'· 1 . < o aıra \ lıaşka .'erde Hatıhnaz. 
--tdıtlc•ri ·oJ· ::ı·ı· J.> ·ı '· \ ac,ıt n. \Ct ı e ı~'erit isim Ye 

etiketini g·<>rınedeıı alnıa) ınız. 
~ Hopo S.Peı·itı ~ifa Bczalıaı~·siclir 1 

Doktor ~~~~peratör 
Tahsin bey hastanesi 

f znıirin en liiks ve sı lı h1 ve emsalsiz husus] hast.a ııesi ol np 

bilhassa, kibar ailelerin Amellyal için ycga,ııe tercih 

eylcdikler1 hastanedir • 

Tahsin bay, hastanesinde 
Sa baltJeyin 9 elan 12 ye , ak~anı 14 f,cn 18 o k adaı· 

hususi hastaları nı kahu] eder 
Adres: lzmir Çivici hamamı civarında Müft ü sokağında Yemişçi Beylerin 

muazzam binasında 

Frengi 
VE 

Bel soğukluğu 

Gilıi hnlasık ha3-
' 

Kıymetli vücudunuzu yıka· 
mak için hnngi hamama" gide• 

ceğinizi düşünmeyiniz! 
Memleketin en temiz:, en 

sıhhi, en lüks bir hamamı 
olan Keçecilerde Lale sioew 
ması ittisalindeki 

Tevfı , aşa 
Ham mı 

na teşrif ediniz, herşeyini 
takdirle avdet edeceksiniz. 
P.659 'VIüsteciri: Ali Rı-:.a 

Yanımdan ay11Jan katibim 
Mehmet Ali efendi bade
"Da ticarelhnnem namına 

para tahsiline mezun olma· 
dığını ilan ederim. 
Abacı oğJu hanında Şa 

şal ve Istanbul menba su 
ları deposu sahibi Nail 

P. 761 

Tilkilikte 

tahk1ardan ko-
ır 2" çOteli 

r11ııınak için mut
laka yaınnJz<la 

Her yolcunun işine elverişli 
-"~~--~---"-'-..... --- f ve Basmahane ye yakın olan 

.. 

! bu otelden istifade ediniz . 
Fiatlar 50, 40, 25 kuruştur. PROFiL A N 

Müsteciri: ALI 
'fiiplerinden bulundurunuz, Heı ecz:ıııedo uujnuur. P. 67• P. 715 

- --------------- 1ııııııııııı1111111 ıııııııııııııııııııı nıııııı ıııımııııııııEııııııımi ıııı ;ıı. ıın~ıı~ııı~ı;ıııııııı ıı ·~ .rnıııı.!,ııııııııııuıı~ 
Sıtmadan §§ Do or .l za § 

KURTULUN üZ = = - -L Üf fj ~ Doğum Ve Oerralıi Kadııı Hastalıkları ~ 
§ Miitelıassısı 'l'elefoıı 2987 = 

Kinin 
Komprimelerin i 

Alınız 

Markaya 

Dikkat 

ŞAŞ AL 
ve hakiki 

Istanbul Memba Suları 
Yedi seneden beri muhterem lzmir halkın• hali 

ve taze Şaıal auyu temin eden ve Şaşal ıuyunu lzmire 
.~tanıtbrao m6e11esemiz ayni zamanda latanbulun Şeh

remaneti ve Evkafın miihr6 altında getirlen saf 
Taşdelen suyunu Muhterem miiştes.ilerimize tebşir ve 
tavsiye ederiz. 

Umumi deposu: Abacıoğlu hını 18 numarada 

NAİI~ 

Zeytin yağı fabrikalarının 
nazarı dikkatine: 

~ Kestelli caddesinde 62 numarada hergiin i 
= saat, 3 den sonra hastalarını kabul eder. §§ 

m11111111111111111111111111111111111 ııı ı ı ı ıı ı ıımııııınıııııııııııııııııııııııınıııııııım ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ıps29 -

Paza 
Hacı Süleyman 

1\1ahdun1u 
IBRAE-llM 

Hanım arın 
N azarıdi ka • e 
Mevsiın do1ayısiyle Tstan

bul Beyoğluuıın yiiksok 
terzilerine dik1,irnıis en son 

' 
ınoda üzerine manto par-

de~u vo roplarım1z gelmi~t, ir 

Meraklı ve ınenfaati ııi is-
i ti yon Lıanım]arın kuma,~ 

alnıadan ve terziye uğra

madan evvel bir defa nıa
ğazaıo1za nğraınaları kafidir 

111 

Tıcarcthanemizde yerli mamulitından her boyda A vrupa 
mallarından daha dayanıklı örülmlit ot yağ torbalarımız 
mevcuttur. Fiyatla11mız ini torbalardan daha ucuıdur. Arzu 

Adres: Odıııı pazaı ında 
ka.atç1 Nafiz l\'1ustafa ya
n1nda No. 3 
Flucı Siileyuı:uı mahdumu loralıim 

Telefon: 3276 P. 60~ edenle r nümuoesini ticarethanemizde görebilirler sabş şcra- 11 
·..;_~~~~~~~~~~~~~ 

itinde teshil11t gösterilir. • 
(zmirde Keten çartı No. 2 Karaoğlan zadeler -Ticarethanesi P . 682 ·-----------a.-lil Ağız tadı ile aabah k.hvalhsı ve yemek yimek iıter· 

mektep m a 
mHjde 

seniz mutlaka iri yapıh halis salamura 

Bayındır Zeytini 
Alma'ısınız. Bu yerli mahsul , rolus ayarında ve ona 

daha faik b ir derecededir 
Bu defaki 9 Eylül Panayuında takdİt' edilmiş ve bet 

yerde rağbe t bulmuı, hariç memleketler zeytinine ih ti 
tiyaç buakhrmamııtır. Halli nefaset ve sağlamlığı bü 
tün müesseselerce revaç bulmuıtur. 

H er bakkaliyede bulunur. Muamelemiz toptan 11 e p e
rakendedir. 

DEPOSU : lzmir Sandıkçılarda 3 numarada D edea-
ğaçh zade Mehmet Nuri. T 3224 P. 756 

YA VlfZ YJ~ MBK1'1~PLIJ>l~ 
Tarih ve Yurt bilgisi dahil olmak üzere 

ilk mektep kitaplarımız gelmiştir. 
lzmir ve mülhakatında toptan s tış hakkı münhasıran 

kütüphanelerimize verilmiştir. 
Satışta mümkün olduğu kadar sühulet gösterilmek-

tedir. Kitapla. mı la ruam almak istiyenlerin mücssese
tıize müracaatları. 

Ke111eı·alt,11Hla rn eldıevli ı iit liphaııe~d 
lkind be,) ler sokağ·ıutl;t 100 111111ı:1n]a 

Yav11z kütiip haııesi 
·. .. '·. ..~·-"' 
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lzmirin en iyi boyahanesidir 
42 ıenelik tecrübe ve ameliyat ile nihayet Avrupa· 

nın en büyük boyahanelerinde sekiz sene tahsil gürüp 
tabadetnameler almış olın boyahanemiı mutabaasııı 
muhterem müşterileri için teminattır. 

Bih1nıu ıntesh atım iz asl'1 ve ınjLa1ıilddir. 
Temizlenmiş boyanmış veJ ütülenmiş elbiseler, derin 

bir ihtisasla ve ıon ıiıtem makineler ile fenni şekilde 
yapılmaktadır. 

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

Al>RES Sarda boyaJıaııesi Saınaıı iskelesi 
1 Telefon şirketi kar~ısın: No. 21. P. 988 

E!ı ı ı ı ı ıııııı ıııııınnınnııınnıııınııııııııınııııııınınııınııııııııııınııııınıınııınıınnııııııııınıııııııınıııınıııııınııııuııııu~ 

1 Akşehir bankası ; 

1 Sermayesi: 1,000,000 Türk Lirası ~ 
.., IZMiR ŞUBESi ! 

~ 1 kinci kordonda Borsa Civarında Kendi Binasında _ 

1 
Telefon: 2363 ; 

Her tül'lii Banka Muamelatı ve Eıntea ~ 
Korniisyoııculuğu.. i 

-Müsait şeraitle mevduat kabul edilir;: = Hububat, Üıüm, incir, Pamuk, Yapak, Zeytinyağı a 
§ Afyon ve sair emtia komüsyonculuğu yapılır. Malların § 
§ vürudunda ıabiplerine en müsait ıeraitle avans ~ 
~ verilir P. 586 5 
ıııııııınııııııııııııııııııınıııııııııııııııınmnııım ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 111111ıııııı111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 11111111111111111111111 ı ı ı 

Pasaport karfl'ısında 

Cun1huriyet Salonu 
Salonumuz ıimdiye kadar yalnız kıraathane iken 

muhterem müıterilerimizden gördüğümüz rağbet üze 
rine bundan böyle hem kıraathane ve hem gazino 
halinde iıliyecektir. 

Her türlii metrubal gayet taze, 
fiatladır. Lütfen ziyaret edeneoiı 
nııdan eminiz. 

temiz ve m6aait 
memnun kalacağı-

Müdüriyet 

P. 723 

~ izmirde l~!.A:u yok mu 
:KOÇTAŞ SUYU VARDIR= 
~ Istanbul Menba sular1 ayarında derece (1 ,5) = = Satış ıneı·kezi: Ba~clnrak camii altında := 
=: No. (20) Telefon (~ 9G7) = -== P. 719 

mtl l l l l l l l l il l l l il l l l l l l l il l l l l l l l il il il l il l l l l l l l 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 l l l l l l \lllUlllllllllllllllllTinllli 

Mefruşat Mağazası 
A. Nihat Fesçi zade 

Telefon: 22.S4 
Mefruşata müteallik en son moda döşemeli< kadi~e 

gobelen, Ingiliz kretonları, file, cibinlik ve perdel.ık 
tüller, hasır Stor ve keten perdeler, bronz kornız, 
çocuk arabaları ve sandalyaları, taban, otomobil. masa 
muşambaları ve saire bulunur. 

İzmir - Yolbedestan 1Vumara 29 
P. 742 

Pulmo.siro - Esat 
En muannit öksürükler 

Grip . 
Bıonşit 

için çok müessir ve fayını tavsiyedir. 

1 ı ............. ".e•r .. e.cz•a•n•e•d .. ev•a•r•d•ır ......... (•P•7•6•7•) 

Muhterem Müşterilerime 

Balıkya2-ı yerine 

YAZ GÜNLERiNDE 
ıçc(.e''"iniz en ivi ku ,·vet, ü;;tiJ1a ve gençlik ~ " ~ t.ı ' 

Kina Lütfi dir 
Her eczanede 1mhnıur 

içilecek en lezzetli su 

Foça Suyu 
dur. Hazma kolayhk verir 
r çimi gayet leziı ve hafiftir 
Bu ıuya devam edenler 
vücutça çok fayda gör
mektedir. Bu bir hakikattır. 
Kemeralh caruii karşısında 

No. ı 

Telcfoo: 3190 
P. 712 

Bahçavanlara 
Selam! ..• 

Acele satıb 
R1\SMAHANE' M 
Büyük ve küçükSad 

otelleri ve kahvehaneıll 
ları azimet dolayısile d' 
ac~)e satılıktır, .~ 

Müracaatmahalli SadP: 
oteH müdüriyeti. P. 

1 GÖZ TABiBi 
Dr. İsmail Selfıh 
Fransanın Bordo tıp 
kültesi göz seririyab 
mezun askeri haıt 

göı hastalıkları müt 
1111 muayenehane: 
lkinci beyler a. No. 

• 


