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lta.lya. Mili tarizmı 
···················---~--·················· Mektep ihtiyacı . S· Vapur Alıyoruz 

J t . Ed'I . O ·ıd· D . il d 1 1,.. h 1 . B 8 y aşındaıı 55 
'~~~~ •. L~~L.~.!~,.~.. e!1ızyo ~rın a s ~ at çı eş Kadar Herkes 

Yaşına 
Asker ı:!::a~ü~:~~:~dı~y~;~~c~;~~:: 1 ~ılyon Lıralık Tahsısat istenecek 

•ıı. çocuk bu nimete kavuş- - Faşist Devleti Vatandaşlık Ve 
"~ktan mahrum kald. Çocuk- y • AJ k D 
'
1
•01 mektebe yerleştirem.yeo enı ınaca Vapurlardan D~rdü ış eferlere Askerlik Sıfatlarını Bir Tutuyor 

1

~;e~::ı':ri ::1~~i:e~ı:;es~:k:c Tahsis O i unacak - Edirnede Valiler Kongresi · . - . · >:.:'. ~ ., •ı .... ,,,.,. · - _. 
. . . ' ~ ~;?''fi:"'•" ~ata. gazetelere başvurdular . 1 nacaktır. Yeni alınacak vapur- , . :;.; "''" f.;;. .. 

~kikaten o günün en mü'.1im. !arın dördü yeni e'as!ar dahi· ' • , ; ,WA 
l~disesi bu, telakki edildi. Maa· I ~ tinde organize edilecek olan dış ~?t- "..~;f:· 
f idare > İ b;n beş yüze yııkın ' sefer1ere, mütcbakisi de liman· --~;ı~• 
0cuğun açıkta kalmasına sebep !arımız arasındaki seferleri tak· 1an bazı hfıd seleri saydı. Bazı 

viyeye tahsis o'unacaktır . 'v:ıiı tedbir.ere başvurdu Fakat 
Qe- birinci ne de ikinci hareket Edirne Kongresi 
d~anın eıasını ha'le kafi gel· ISTANBUL, 20 (HUSUSİ)-
:tdi. Şu veya bu sebep 'erden Trakyanın iktisadi işlerinin tan· 
olayı çocuk adedı artmıştır. zimi için Trakya umum müfet-
~'ktepler .a : amıyor. Ha l kın ve tişliğince alınan karar üzerine 
~•liyetın yardımı ile yukarı ma Edirnede bütün Trakya valileri-
-.ııatta iki mektep daha inşa nin işt ı rakile bir kongre topla-
Qluııacaktır. Bütün bunlar güzel · nacaktır. Kongreye lbrahim Ta· 
~~t. Lakin bugünün derdine hak li bey riyaset edecektir Kongre 
tle cevap teşkil edecek ameli ilk ce 'sesini cumartesi günü (ya· 
~'tarlar ve sözler değildir Biz Editneden Bit Manzara rın) aktede:ektir. iktisat veka 
•ııdi kendimize soruyoruz. ISTANBUL. 20 (HUSUSİ)- tadır. Projenin muvaffakiyetle Jeti namına koııgreye iştirak 
~çıkta kalan bin küsur çocuk Denizyol'an idaresinin faaliyeti tatbiki için beş milyon lira!ık edecek heyet buraya gelmiş olup 
~' oldu? Bunlar hangi mektep- ni genişletmesi için salahiyet- tahsisat istenecekt;r. Tahsisahn yarın Edirneye hareket ede 
re yerleştirildi? 1 b. . h ı k ·1 k' · • cektı·r. 

~· Kolaylikla tahmin edebiliriz 
tar arca ır proıe azır anma bir kısmı e se ız vapur ınşa o.u 

1 bu euallerin müsbet bir cevabı 
t•ktıır.Olan iş, aile reislerinin 
'tYlırdukları yerlerden ümidi 

rek çocuklarının mukadde· 
tilerine terkeylemiıt bu-

1-ııdııklarıdır Yani yavruların 
~ir aene tahıilden mahrum bıra · 
"'1ldıklarıdır. Belki bnnlar ara
~llda bu yüzden ebediyyen tah
•lie Yedi edecekler de buluna
~lı:tır Gösterilen hassasiyet ve 
1•ıaaaürün neticesi bu mu ola
~lı:tı? 
l Biz.im Maarif idaresinden 
:'tklediğimiz cevap şu olmalı 
1di· 

Adliye Vekili 
Dün izmir Vapur~e 

lstanbul~ Gitti 
., Bır müd 
j dettenberi 
şebrimizde bu 
lunmakta olan 
Adliye Vekili 
Saraçoğlu 
Şükrü B. dün 

- Açıkta kalan yavrular lzmir vapurile 
'rı11 husust sınıflar açlık. Bl· lstanbula git 
~Qaı müsait bıtlunmıyan falan miştir. Vekil 
be falan mektepler civarında Saıaçoğlu Şiikıii bey bey vapurda 
'"ler tedarik dtlk. lznıirde Vali Kazım paşa, Cumhuriyet 
llıektebe girmek için milracaat Halk Fırkası reisi Yozgat meb' · 
~~en çorukların hiç blrl.~lnln usu Avni Dorran bey, Belediye 
"debt reddedilmemiş kdflesı "' 
llıeküplere yerleştirilmiştir. reisi doktor Behçet Salih bey 

Yukarıda kaydettiğimiz gibi ve bazı meb'us beyler, adliye 
~;ı · b ı d erkanı ve birçok dostları tara-lı ziyet bu netıceye . ağ a~ama . •· 
'lllıtalığın sebeplerı teşrıh edıl fından teşyi oluıımuşlardır. 
llıtkle iktifa olundu. Bu sebep Vekil beye belediye tarafın
ı,, Üz•rinde bile Maarif idaresile dan bir buket takdim edilmiştir. 
~men müşterek kanaat sahibi b·;;·k~ç··~~~[J;;··;;~;;~··.j;i;~··~d~' 
lllunmıyoruz ileri sürülen iddia · rek koca koca salonları doldur

ı., bize vaziyeti mazur göster mıyoruz. Gazi mektebi binasında 
llıek için yapılan bir müdafaa henüz dolmamış salonlar varken 
lıİaaini veriyor. Halbuki matlup yavruları Maarif nurundan ne 
•l•ıı ihtiyacın neden doiduğunu için mahrum kalmağa mahküm 
1tfıir değil mekteplerin merdi· edelim. 
~'nlerinde bekliyen çocukların Biliyoruz cevap verilecek: Bu 
1
ttri alınmasıdır iş bütçe ve muallim meselesidir. 

Maarif idaresi diyor ki: Falan Amma bu mesele, okumak sev · 
llıtktep Jağvedilmış hariçten bir dasında bulunaıilara, çocuğunu 
~cık kimseler çocuklarını okut okutamamanın elim ıztırabını du
~alı: için lzmire gelmişlerdir yanlara bir cevap değildir. Alaka-
llndan dolayı mevcut mektep· darlar bütçe ve muallim imkan· 

1~ .h . t' 1 1 l d t ı tiyaca cevap \·erememış ır. arını ne o ursa o sun erpiş ey-

ilhamlar Çok J\ğır 
Fransa Arasındaki 

Gösteriyormuş •• 
Sovyetlerle. 
Sıkı Anlaşmayı 

Alman Matbua.tının 
Neura.th Ne 

Tefsirleri ... Von 
Diyor? 

Bir defa şu iddia meşru bir lem~e mecburdurlar. M. Litvinof Mil/etltt Cemiyetinde •. Aşa/ıda görülen M. Baıtu'dw 
llıaıeret teşkil edemez. ilk mek · Cumhuriyet çocukları oku- BERLIN, 20 (A.A) _ Havas yaya karşı yapılmış olan bu ha-
~tpte çocuğunu okutmak için mak istiyorlar. Ve rejim buk is Ajansı bildiriyor; reket ve Fransız politikasına ya· 
•lıilden hiç bir aile lzmire hic· tek karşısında aciz bir mev ide l k t'" müz h t p . 1 

k k k B·ıh Alman matbuatı M. Litvinof pı an a ı a ere arıs . e 
'eti go··ze aldıramaz Bununla be· kalma tan ço a:ı:a tır. 1 assa M k d k' • ·ı f 

dd • l • b 'h tarafından Mı'lletler cemı·ye•~ os ova arasın a ı ıh A ın esas 'ıı.ber bu iddiayı bir dakika için ma i ve manevı var ıgı u ı ... 
b k tiyaca cevap verecek mevkide Assamblesinde söylenen nutkun !arından birini teşkil ettiği .. an · 
• ikat olarak kabul eylemit ol la lmak-dır Nutkun bu mute 

' bulunan lzmir muhitinde •.• Bin çok ehemmiyetsiz bir hülisasını şı •• · -

• 

M. 111ussolini asketi teftişte 

Roma, 19 (A.A) - Deyli Tel kerlik sıfatlarının birbirinden 
jlraf muhabirinden: ayrılmaz oldugunu söylemiştir. 

M. Mussolini tarafından dün Kabine yeni kanunu ittifakla 
neşredilen bir kanun hükmünce taavip etmiştir. 

bundan böyle her ltalyan 8 ya. Matbuııt bunun Faşist rejimi 
şından 55 yaşına kadar aekerdir. tarafından şimdiye kadar alınan 

Ba~vekil bu hususta kabine tedbirlerin en ehemmiyetlilerin
ye Yerdiği izahat arasında Fa den biri oldaj.....,u yeıı:maL:t:adır. 
şiıt devleti Yatandaşlık ye as - Sonu 6 ıncı Sahnede -

Leh - Rus Münasebh.tı 
Ve Moskova Arasında Varşova 

Notalar 
Varşova, " 

19 (AA)-

Teati Edildi 

Agazet tıı 
Polska neş· 
retmiş ol 
duğn bir 
makale de 
Le his tanın 
Sovyet Rus 
yanın Millet 
ler Cemiye· 
tine girme 
ıinemuhale 

fet etmiş ol
duğu sure· 
tindeki iddi 
aları şiddet 
le protesto 
eylemekte 
ve Lehista· .... ....,...,.,... ..... ...._._ 

Lehistan haıiciye nazın Reck Ctntvıtde 

nın hiç bir ıuretle daimi azalık kümetleri ar_a~ı~d~ bir t~kı_m 
talebile Sovyet Rusyanın Mil notalar teatısını ıntaç ~tmıştır. 
Jetler cemiyetine girmesi ara· Bu notalarda Sovyetlerın cemı· 

d b. - ·· b t ·· yete girmesinden sonra da Leh 
sın a ır guna munase e gor . 

· d • · • kt d' Rus münasebatının ademı teca-
memıt ol ugunuılave etme e ır. vüz misakile mütecavizin tarifine 

Varşova, 19 (A.A) - Sovyet olan mukavelename dahil olmak 
Rusyanın milletler cemiyetine üzere mevcut itilaflara istinat 
girmesi meselesi on eylül tari- etmekte devam edeceği tebyin 
hinde Moskova ve Varşova hü· olunmuştur. 

(L 

Yeni Tefrikamız 

lımird" Ve l:latı Anadolada Kn Çok ÜKuıı""· en F .. zıa 
Tevecoübtı Mazhar Olan Gazet11mız :Saygılı Okurlarına 

PEK YAKINDA 

, ıı.lc Maarif idaresine şu şekilde b .. • t h ·ı · b k t kt d' M f'h K caviz tavrı her halde mühik gös 
Qit . . eş yuz çocugu a sı sız ıra neşre me e ·~· . ama ı . or- terecek hiç bir ~ebebe istinat , 

ap edemez mıyız? manın acısından kurtulmak isti · respondan Polıtık gazetesı buna t kt d' 

Çok dııha mlitekaruil bir ~ekilde ııörünecektir. Aynı za 
manda okurlarımızın merakl" Yt heyecaol:ı takıp ede · 

cekleri ıki güzel tııfrıkay" birden ba,lıyacaktır. 

Nizamettin Nazif beyin çok heyecanlı bir romanıdır . 
k .. n- ldd.ia.nı.z veçh_ ile .. çocuğu· yenler daha ameli tedbirler dü- l d e meme e ır. 
.... b 1 k dair uzun muta ea ermeyan B d 

00 
M F N ta sı ını temın ıçın uza şünmeğe mecburdurlar. Biz bu un an s ra on eu 

!~rlerden lzmire hicreti göze mecburiyetin yerine getirilmesini ederek diyo~ .ki: • rethin yollar koıı gresinde iradet· ' 
--dıranlar var ~u halk e~ ~a~ istiyoruz. Ve vali Kazım paıanın Nutuk~a~ı ılhamlar ~~~ ~gı~ tiği nutku ima cdeıek ayni ga- Dilferl ..•• 
, llıanınde Gazı mektebı gıbı azmile buna imkln oldupna dır. M. Eıtvınof kastettıgı huku :ı:ete mütalea1tna 111 ıuretle de Bunu daha aonra öğreneceksiniz•· • 
~taylar inşası fedakarlığını göze eminiz. mete isimlerini taarihten içtinap vam ediyor: hı:ı::;ı:uuzzı::z<!Zl======~=zrzzz. z ~.LJ'T///// 
'dıtınıştır. Ne için bu mektebe i:eoıat.ı :F.Iakk~ etmif olmakla beraber Almıın-1 - Sonu 6 ıncı Sahı/tdt -: "'~- / ~ "" "'"" r'"', -

BUNLARDAN BiRi : 



.·auıle t 

Nazillide Zirai Kredi 
Kooperatifleri 

...................... . ...................... . 
Ko-Gün Geç•ikçe Ortakların 

operatif e Kar{ı Duyi!'uları 
l\ uvvetlenmektedir ••• 

fenı Aııır 

ŞEDIB HA.BEBI"EBi 
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Mahrukat işi ı Almanya - Bulgaristan 
Kat'iyat Yapılacak Orman· Kliring Anlaşması 

.il KyHU UM! 

Mekteplerimizde 
Başmuallimler Ne Suretle 

Sec~ecektir 7 
Murıt v .. kAleııuden diiD 

a!Akadarlara gelen bir tamıınde 
ıobılal eden bıışmoallimlıkler• 

ların 1 esbiti B ne ıoretle müraoaat olnoacllf1 

ulgarlar Almanyaya 9,5 Milyon Lira göııerıımı,ur. 
Şı menıl ı !Hr ~ııııergıl hl 11 rı na Kıymetinde Tütün Gönderecekler ramııu birçok muarnrn••'ı 

aıııart fırnıı mf'tre lllH•at .. t111kı alAkadar ettıği cihetle aynın 

nrıııaıılarılan kaı'ıvat V1<pılnıa· Mnhtelıf ınalııol pıya11aları/1111tla bır lrliring anlaşmaaı ya- kOJoyoru>:: 
ııı&•ı lııı•u•ıı .,.,.,..,,. l..ıraat v,.. lıa~kııoda Almanyııdan Tfirkof11 pılmı~tır. Buna na•aran Bnlgl\• 1- A9ılan başmualllnıliğ• 

HılE1ıırıd~ıı a alıaıhr•uı '"''"~ ınııılıırtiiı?ıiııe ,n malftwat gel· rıııandırn Almanyaya bet •ene ne o mektepteki, ne de 'ohirıl•· 
edı.rııış ve n urtrı" lrnt' ıy"1 ı a !.{•'· ııı•ştıı: ı 9ınde 9,5 •uılyon Türk Jırtlll ki aıra mualliınlerden b!rinlıı 
ıır m .. mhalarııııız<laıı olaıı or- Acı K•yuı Qflkirdeki piyasa- kıyıııeliude tutiln eeYkıdıleoektir, ıeçılmeıı meşrut uyılmıyııcak 
manlarımızın lıo,~ nlıoşunR harııp sı eaf21aıııdır. Türkıyı mah .. nlle· Hu tiitiinlerın yeni neYıleri dıııt bn intıhap Tııa1et mııallimleri 

l edılıırnın1111 eııırolnnnınştıı rıne talep Tardır. Y11ni mabıul- rodan do~rııya takaa mnamol•· arasında yapılacaktır. 
1 .l\lolırnkat huınarıırıo ıneTtl•ıı d•n orta neYıler Ry iftl T& bırınoı ııoe tabi tuınlaoaktır. 2 - Namzetler daha .,,e 

'"rılııı.ın~•• ıçııı hıuır mınt•kH TP~ron t•bınılı eıf Hambnrıc o'. Tütün ıunkabılinde BnlgarİI• yapılacak bir tamim nıticeeınde 
oı nıaıı ıııii• lörlı•/2 " laıalıııdaıı nıak ıızer• yii~ kıloın takrıbeo tana ıtanayi malııemui göoderi· uıünhal başmnallimlijte tayinleri 
Vt•kiil~t 11ı · zolınde bazı ı~-.ehhi\ 350 lrıııı~ iizMırıd~n t11klıf edı· leoektır. l9ın müracaat eden Ti en az il9 

/'vaiiılli kasaMsından Bıı Manzaıa utta lııı oıınlar11 k hır kı•ıııı tı:ı-or l(alıfoınıya •• Qınd.,0 Al. Bn nınl takaı ualttne ben- ıene muallimlik •tmıt bulnn!lll 
~azıllı, 20 ( Hoeu•i) - lı.a-ıokkuı 8.5. 9 kıırnıt iken koo orıııanllltılan k•t'ıuıa ıııtieaıultı ıııııııyııy" !lOI layau çekırdeki zeyen bır u•nldür. lltekliler aruıodan ıeçilir. K•n· 

,.nın 86 parça köyünden 51; ta- peratif• borçlu olan ortakların ııılılmuı ıotenını,ıı. ıtbnlı nıötköldör, UuTıa mnaıne• Almanga11a Zahlrw llhaU diıi kahıliyetli olnua herhangi 
neıi kooperatill~tırilmi,tır.6erı pamukları kooperatif dflpoiaına Z•raRt Vekaleti ıon hir emir~ lelerı üzerınde mötl.üıat Tardır. Bundan ıonra Almau1aya bir ıebeple b-.mnıı.lhmlik lçiıı 
kalan köylöterın otoıs biri dat nakledılert!k pıya ... nm yükı~lme· le lon mütalea,yı ~ır •ırnırle hu Tiirkıyıden ıtbalat kolayca ya- her türlü zahıre Ye ııiral mab- kendiliğuıden müracaat etmiV 811 

köyüdür. Yedı parQa ofa köyü ııne ıntızaren ıaklanmı' ve hn miitaleRyı ınnbık frÖııııii~ '"' pılmakıadır. ıuller mabıolAt tıYai ofıılala Ye- muallimlerin iıimleri maarif id•• 
de hıı 1ene kooperatitlefıoektır. <(ÖD bunlarıo kılo•ıı U 5 kuro,a 1 kıı.ı'ırat rııruııtbıl".o~k orııı~n~ıırırı Badem Jçt Pıyat1aıı Sal}lamdır ~ıkalarlle 11erhHt9• girebilecek- rHi tarafından dogrudan <legrıı• 
Nazilli ks1111 dahilinde ilk ko .atılarak yüzde yüs kazan9tflmın1 bırer ke~lıııın _,güııdıırıtıııuaıııı 1 Jııııırılen fÜzlulo•n takrıben tır, Bu ın•b1Dller için döYia mü· ya iıtekliler liıleıinı konar. 
operatıt 930 11n11i ıon aylarıoa •dılmıttır. · Hn ka:r.anç ortakların ı11~mıştır, · 60 hlorın ÖHtinden •ıf Ham bor Hadeaı Yerıleoektir. S - Seçilişinde kidem n ıef• 
dojtrıt knrulmn, n erte.i Hn• yttzüııü a;öldürmiit; bazıları tea lüşıtı .. r ""kliletçe tudık tt!klıtler yapıl'llaktadır. K Bulgl\riıtanın bu Hnelı:l hu· ti, raporluına müıtenit ınovıf• 
kooperatif aded( alt1yı bolma,- lım ettıkleri muhsol bedelılı hem edııdıkı•n 11ınra k'at'ıyat~ ılıi!o11· fakıyet nazarı itibara alınır• 

""
·'e Aoı badıın 19ı yüa kilo111 4.7 bnbat ekıt aahuı 18 milyon bi 

tor. horoonn kapadıktan ıonra üate u oluoı&eak ... mahrnkRt d k d y 1 l" 1 d Bnod11n en·el de oldnıtn gl t ılorıodır. e ar ır. a nıa • mı yon e-
933 ıonıında kooperatif mik· para da Almışlardır. buhranına ula mey.lan hıralul· bn raporlar alakadarların t iti•' 

tarı oı bire nlatınıtlır. Bo •ene Pamoklarıoı koJperatıfe tea mı1ac,.ktır. Balmumu karlık bir ıahada buğday ekil- rlle birlikte inha kigıtlarıo• 
A !manya nl .. a1alıuında Bal· mi,tir. Bu miktar anoalc dahili b ,.1 dı daha üç koopttaatifln lı.nrul· llm etm11k1111ın paraya çev.rmek ' " • • "'" " 1 ••anır, 

d • 1 d 30 K 11 çw ., mnıııo moaroeleaı durgundur. lhtıyaoa tekıbiil edecektir. ~ N ti d ter• 
maaı Ü~ÜDÖ mette ır. ıoretıle borcunrı öd11miş olanlar oy ocunu "' - amze er araıın an 

l\oraıtaki kooperatiflerin ilk çok nadım olmakta, öniınıiitd.,kı ~ Haınlınrı;t antrepo t91lımi Izmir Bıılgarl11tamn Ytı1 oih nhıopleri miiıavi oldnjtn bal• 

~I 

kurolu~u her yerde oldogıı gibi eeoe 19ın bir kilo koıa dalıa kal· malı J70 mark üzerinden kote Ueilm lhracat4 lerdı batka Tıll\yetten 11hhi ~e"' 
öldokça mü,külıhlı olma,, 9if9i dırmakıızın dojtruoa kOO!JHllllfe Bur novada Okutturulacak edı lınıştır. Bn hatlara gümrük Bu Yaz menımıode Bnlga- ya aflnt dünöocıı Ye aarnretlıt 

,, 
köylühırin kooperatıfe gırmelerı tnlım edeceklerini ıöylemıtlaı-- reuıi de dıbıldır. riıtandan A.vrnpauııı muhtelif yüıüoden moallimlikle nakl•D 
içıo gııli atıkli.r propağandalar dir. llornov .. nın IL,ı:trıılere, Qaını91, Bulgaristan Almangaga 1erlerııe 297 Yagon yaf öaüm gelmıt olan müfıtti~ vı bataııı• 

Kayadıbı Daıt lr:üylerınde ınf'k- 1ütün Satıyor Te mühim miktarda .. ,. erik 1&illmler tercih edilir. 
yapılmıttır. Nazilli ınıntakaaınıfaki biitiin 

1 1 1 
tı 1 v 

M t~ıı n mac ıJ?ıııı an u kiivluıa Alman}'ft 8olgar11ten arıa- ihr•Q edilmittir. 5 - Yine tercih HbeplerinlD 
Mont on bir kooperatifin kredı kooporatıflerı obn.,ltk bı,y -1 çocııllarını ol<n••ıaktRrı mAbrnm mttsa·ıratı halinde başmoalllmlik 

ilk t•ş•kkölöndeki Taziyet törle etı uınnnııye topl11ntıhrını yap- K d ·ı 
bırakmanH•k içıo Vıılı Kih.ım a ına e· T .h bulnnaıı merk.,zdakl orta tahll 

idı: Ortak (14, ıbtiyat Hrmay• mıtlar Te bepıl de lıırhk ·~·kılı- paşa ha küylerdekl oınz kadar ır avz möeııeıindı yetittirılccık QOOll' 
lı 

2400, taahhütlü 88500, adi ıar- ai temenni etmek ~artı le Hrına· Tecavtiz Etmek Muteber caaeteaıain 20/9/93( ~u olan namzetler tercıhan ııı• 
may•d•n t•beilı\t 9600 lira. yelerinın yüzde yırıoıııni bn bir~ çoonıto yıyıp i9mel~ı ve yatak Istedı" t ·btl it b'f tıhap ve nakledilır. ,1 

ları kö1löler tarafından verm•k arı 1ay11ınıu a ıocı H 1 •· 
933 11neıi ıononda i111 ortak ı " • ı d ı 5 I t Ll'J ·1c· ö" t 1 .. e ya.ırma arı 19111 ı are ıey- k d 1 u L lkiçatm"lı'" lkıııcı· Sultani"• ıınde (Rii•ut a ırkın bir memur - M ea. ı er ı ı Teya Y 

d d 1050 h , t 9600 • ııT ı e narnoYa uıea.teplerınde v .. , • k d ,.. a • 1 , ı tıya Hrmaye •tlerını aalabiyet veruıışlerdı r. ı,ı olana aynen, çuk ol u .. • 
1 bh .,d 132"00 t b il 1 mahalle1ınde otnrarı lbun o"lu cürmü me,hot halinde yalı:aland1) 
ea 0 at ·:. liıayı bolmue Köy kredı kooperatıflırı Sumer / 8 

" 1 erını t 41 mın eııııı$tır. lor- ,; b t k d takdirde namzetler araııoda eıa 
b F Sıtıf ık, aynı maballede otur11n ba•lı"ı altındı ki en o uu u Te adi Hrmayeden tabıilat59100, , nova eledıye ,.,.. •bıni bey • " • ö" 

bank'ııı köyl\1 elbı8el .. rını getır-• M~bpı1re hınımıo eTıne ar• kıı.- t k"IA ılyacle rüçhan temıil eden " 
ortaklarR ikra.1 olunan paralar· ,, .. 

1
_, yerlerını ye yataklarını hasırla- ,_ k <l zmir TılAyetl ııhht tet ı • ki•ı' inha olonor. ( meye teşebböı eımışıır. .u.oy ıı p11ırıdan gırerea en ıaıne teca· 

dan yüzde 0 • hHabife kesilerek tnRl!'ll lıa~lıımıttır. Tözde boloomalt 11teını•tır. Mez- tında Mnıtata Nenat efendi lkinoi maddede yaaıldııtı ş_ı 
t Jı.l h b d k Te ortakların ınaddl ınenfatlarına • " ora ar •H ıoa mey uat ay• 'LJC7J72ZXZZT.~LJl!7.iZ'JO ' boreııın feryRdıoa etrat tan yı iıminde hi9 bir sıhhiye memu- kilde iıimlerl maarif ldare1i t•• 

d il d d , 0500 ı bn ıoretle dıı yardımı dü•üumii•- Evıenme Mer .. ııml j ·· ., d ı. k ı k •n en para an a ... ıra ,, v tı'ılnı11ı uııerıııı "'" ı... ı ımın rumn• yo tar. rafından Jiıteye .konmut olanl•tl 
t 1 lcırdir. DAVET • op anmıştır. ıaltıoda buıouao ıkı lirayı da Bahıolnnan Muıtafa N•T•at ayrı bir listeye alınır T• bo ııa 

Gön ge9tık91 ortak Adedi 90· Kooperııtıf itlerinde Nazilli 1 Jak Antebi ve refikası çalarak ka9mıttır. Zıı.bıtaoa hak- efendinin incir hanlarıadau bi· bil muallimlerin 1 ,.1181 da ü9it 
galmakta T• ortakların koopera- ziraat bankuı müdürü ltıean ı,' V ı kıııda tahkıkala defam olun. ge99r11 lçlerınd•n riiohan tenııil e Salamon Sa tiyel k d rinde t•mizlik kontrolörü. olduğu 
tıt• kartı dnygoları kuTntlen- beyın ciddi Ti dennılı ç•lıtma- ına tll ır. eden ü9 kitinin iımı ııteklil•t 
mektedır. Geçen HD• iıtıhRal ları kayda yığer. el•ndının çocukları anlatılmagıa keyfiyetin gasete- liıtHile birlikte bildirilir. 
mıYllmındı çekırdeklı pamnj?nn HulQsl LORA YB sı-nTO Gizli Ko.tusun oi&de neşrini rica ederim Ef. 

Tes9ili SJbhat Te içtimat muaTeııet 

Umumi Evler 
'l'eftif Ed.iliJ'OI" 

Hayvan Sergisi 
BornoTa zırau 

dört TeşrınievYelde 
mektebinde 

açılarak h•ş 

6ızlı dojtom, ölüm Te eflın
me Yak'alarıoın tee9illerine nü· 
fuı ıniidürlüğüoce defam edıl• 
mektedır. 

Şehrımıadekı umomi •Tinle 
hnınıt birletm• ıvlerı •ıhhat mü
dörlüjtüooı ııkı bir teftit Te 
•ilrakabıyı tıl.bi totnlınaktadır. 

Bn gibi H'lerclen temızlige riayet 
etmıyenler kapatılacaktır. 

Tışrıoı ıYnlde kapanacak olan 

ehli baynn 1ergisi için dünden 1 

itıbarın baytar miidiirlöğnnde 

lıayıt mııamele11ne başlanmıştır. 

nın ızd1Ta9ları miioa1ebe
tile doıtlarıuı 23 eyldl 984. 
paııar günü uat 16 da Sın 
to beyın Salhane mıkaıındıı. 
Manıoıal tPpe ıokagında 21 
numaral1 harıeııınde Toku bn
lacak evlenme meraaımınde 

hazır bnlnnmıya daY•t eder. 
ler. Uo ılan daTet makamı 
nt1t kaimdır. 

Vı llly•tt•n kaza kaymaka•o
lıklarıle nalııye ınüdürlülrlerlne 

yeni hır tamim ııönd1rilml• Ye 
15 TeerinieTel• kadar bu gi bı 

· gıali nüfn1ların behemehal kayde 
dılmeleri, bu tarıbten ıonra ya· 
pılacalt müracaatlar l9ıo ıahıp
luınden ceza alınacağı bildirll
mı~tır. 

lımlrde iki ~azo~ fabrikau 
tıştif edılmıştır, şarnp •liııını 

te•iHtında ••hhi noktadan bazı 

noksanlıor görülmöştiir. Bn nok
san lıı r tıuuaın la ttı rı im• k üzered ı r. 

m. Gormeza.no 
Uzun mtiddetıerıberi Avrn

pada bolnnmııkta olan Elektrık 

fiTk•ti müdürü - M. Gormezano 
şehrimize aYd•t etmıştır, 

Millı KlJ1lJPHANE SJ/\IEMAS/ 
ı~u~uu, ~ ııııynk \1 0 ~n~.,ı lıııu hırt.1t111 ıaktlıw etlıııtr. 

la lla~ar Darşı 
.\IAO Al:t ıııuaıkıaı ... .\lAOAR dansları ... MAOAR a~kı

uııı ilnlıi kudret ve mestısıni barıkulade bir mnuffakıyet
le Y"~"van ve ratatan miail~i~ eeer. 

Bafrollerde : 
Gusta.v Froe.hlioh - Ca.milla. Bora 

__ __,,.,.,....,_..-=----ı .. ......-............... iiiiiiiiii!--~ 

3 111 Artist, anı 
Jluuyauın tin büyük sırk ( üırıp·e Santı) nın ,ayanı 

h11yr~t nn,mau.ları aruınd~ çınilen M..EG LEMONNIER 
'''" '"'"""'~" FRAJl;RIZOA •ö?.li\ lıiivök tılmi 

~------------------------Settu"' ~•\at ıeı ı : 

MAOAR MARŞI: 15 - 18 - 21 de 
A..RTIST KA.SI : 16,30 - 19,30 - 2'.l,80 da 

n pertembe gönleri 13.30 da 

T eleıat adusl: Salanıon ızttıır 
-q.az= ZZ-/7".IUT.Ln 

ı e rııuı No. 54 l:.v•Uı 21 

Beni Seviyor Jln? 
l\.4111 harrtr~: ~eb:la .A..rl1 

- Bn kadar özünlü Te ku rtl düşüncelerle ynTuını yıkaca
ronlndan •onra, bo meı'nt netı - j?ını, anuını bilmlyen, (Ülkiiıü) 
ceyl ıkimızin araaında bn küçü ~ıbi ynroınna da babaeı~ bıra
cek Tulıgı bi9 beklemiyerdun kacıgını dötündü .. Şımdi bıı bü
galihal.. yiik snçun ağırlığı altıoda ezile. 

Bülent c.ınp Terıniyor karı. rek karı~ıodan af dilemek iıtedi: 
.,nı ııkı ııkı göğeiine bıltır- - Ben iae ... Dedi. ETet ın
makla heyoaoıoı gidıırmeye ça- gili Ülküm ıenin o neşeıizlijtlue, 
lıtıyordu. baygınlıklarına, yalınızlık ıeT~o 

Gerçek böyle, bir 111.adet om düşüncelerine bakıyor, kim bllir 
guondan o kadar uzaktı kL. ne gibi boş kalmış emellere ya. 

Bir ıın •Yvel beynini yakıın nıyor Y8 bana ıöyleyemiyor, di
(aeyiyor ıno benıT> şüphe11le yordum, Senin o asap boznklngn 
yanıp kül olduktan ıonra bir dedi,ıtin bu hallere kendimi mH• 
aoda yeniden dönya1a geldiğini, ol tota1or bazeo bn geo9 yıp.· 
Olkllnü kRninda yaşıyan Tarlı- ranmamı, duyguları doldnramı
gile 1atadığını dnydn. r•o benliğimi• çarpışıyorom, 

- Ya geç kalıaydıt demek belki baban yerine kodugum ka 
ba korke119 rüya, !tir ilham 90- rııı olmak gibi bir · hRt• itl•m~ 
cıığnn •lif•, babasına bayat ıa· oln peşimanllgı yiiregini ,takı1 or 
nau bir ı,.uettı; O Yakıt ne ka- aaurror11m.. 

müdürü Dr. OeTdıt •.... -
Murahhaslar Gittiler 
lıtanbolda beynelmllıl par

lamıotolar konferanıına ittirak 
edecek olan .Franııı heyeti mu
rahhııaaeı ile Irlaoda mnrabhaa
larıaı hamil olan Patriya Tapııra 
dön ıabab ıaat 9,5 ta limanı· 

mıııdan lılanbnla mütenooibın 
bıı.rAket ııfmi~ti •-

A ıı oeu ıhı '"' M:.SMp çıııuyur, 

ıeni meınt edttmediğime ııaaıl 

yanıyorum bilaeo!.. 
(:Jf,ııç kadın an lıyaıoadıjtı bir 

hayretle kooasına baktı, kolları 

goY,edi n biraı geri 9ekilei. 
Gözlerim Bülendin yüzünden 
ayırınıyarak: 

- Nasıl, Hn, Bülent böyle 
bir 'ey diişiiııt11inl Dünyada beni 
tın 9ok anlıyan, yabnt öyle un
dığım bir Bül•ndin ağzından 
ben böyle ıözler işitmeli miydim7 

- Hayır hepRI bn kadar de 
ğil, eT•t nna her dütüncemi 
ıôylımıliyim beni aftıt Ülkü, 
ben dab• ileri giderek ıeni ur
heet bırakmak, gönül iatıkle

rinı kendi ellerinle kurabilmek 
hakkını ~a nrmek iıfi1ord11m. 
Bıınnn i9in •• 

Geo9 kadın 'iddetı.ı k110•11· 
nıaı a&zını örttü,. 

- Obl Snı, y&IYarırım ıoı 
Bülent bu lı:adar diitünoelere na-
111 kapıldığını bilmek iıtemlyo 
rıım •. 

llabııın bir bab,la: 

Yeni Köyde 
Yeni Dla.denler 

Bulundu 
OomaoTatıoın yeniköyü cifi .. 

rında blr çok madenler holo•• 
mııttıır. Bnnlıtr linit. ılıın, Jı.ii" 
kürt, zimpara ve koronı madıll• 
Itridir. lktieat. Tıkiileti şetırl• 
mizdeki alakadar Jara gönderdiıtl 
bir emirlı bn mıoıakl\da teııııl 
hır ~ekildı maden arattırıu••1 

yapılmuını hildlrmietlr 

- Jı.vH• oen yo.ıııı, aııJatlıııl 
dııfil mi' Her yapkıaı ayni 11•• 
bet, her dii~iinoeııi en karanlı" 
çıkmazların çıkarıoı gö.tere• 
Bülent yüksele başınrb, ha l<•' 
ranlıklar içinde şaşırdıgın• 

inanmak iıtemeın Htık!. Yııl· 
nız kenılini clep;il demek ııe· 

ni ve QOCoJ?oınnzn da o uçaro• 
mon keııarına aiiröklirecektık! 

- Bilmiyorum Ülkü.. Bıl• 
mediğim için •eni her şeydtO 
a:ııak, ona yakin_ O! affet,, E~•1 

beu delırıuiştım, Seııi Halilkl~ 

ba,başıı varlıgıııııdıırı nzak pi' 
yaııoya, egılınış, komana s ınılııııf. 
gördükçe beyn ı mi gemı ren lıo r• 
dnn 1esinı duyuyor, <Sdviyor uı~ 
beni• ve ss~ıyor ına o. • 

- Sns! .. 
Soura acı lıir seal• dudaklar• 

ara11ndan: 
- Zavallı 

- 8iilent 
Halilk!. 
bu hafif doJ•lı 

01namuından aolıyarak: 

- ETet zavallı Haluk Oıkil! 
onu o kadar çok seTiyor f 1 

öyle lnaD!yornm ki... Fakatl. 
-.. Sonu v111 -....... . '..:..:... 

ti 

1 

1 
{ 
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A tinada. M u halifler Bir Muhtıra. Hazırladılar 
················· ········· · ··················· ················ · ·· ······· ····· ·· ··· ···· · ···~····· 

• Zaimis ula efe e Hü1 ômeti 
Mürahhaslarımız 

lstanbula Döndüler 
B t T t Ed• İitan hn l, 20 (H uıu i) - Bel 
arış ırmıya avas u ıyor gra tta toplanan pnrlaınentola 

- -'ltilfü,at Vıl anın tiçtiııcii 1 - l<ldıaııa ru ec1en anlıyorııo · - ticaret koni r an ı n a hukuuıetı 
t ında, kızımın odıt ınıl l\ vu naz ki 12 niırn n l fl24 t a rıhrnde K• ''D h•l" K J y mız namıırn. ı tırak eden mü 

kııhulac\lc. ışlenmış hı r cinnyet m ı"VZ llO ha· • a!dari İyor ı: a 1 1 avga ar eniden rabhRlları ını z lstaubola. dönmüş 
- le kılatımız tar tından hıetır. Anladıruz 1111 12 nı !'lan 8 •• • M ' ı• 8• • OJ k tt lorJır. 

llhl.iıın edılen hır şah ııı, tf.' rn:H le •. F aili meçhu l kalan ha aş~osterırse es u ıyet ızım mıyaca tır Şükrü Bey 
•l·ıt h ıracınd0 knlnn hıl' şahı la cınayct 12 ııiean 19:3~. tf'I, yani Atina 20 (Hususi) - Muha- 1baza teklifleri de vardır. Reisi·1 mel_e~idir. Hükumetin nazarı dik-
•11kaı111a m ü ırndo etmek t alı- hu gece yar11ında mu rara za lefet reislerinden Kafandaris cumhur hükumetle muhalefet katını çekmeye değer o kadar lstanbol, 20 ( Haıoai) - Ye 

- ad · · d ld ni •nınıyeti Urnomıye müdür' ı na nıem ıze ayk ı rı ı.liışer. man m u etını o ormoş ola- Papaanastasyo. Sofulis, Gona arasında . tevassut rolünü gör vahim meseleler ortada mevcut· Şükrü B•y Et.lirnıden geldi. 
- E.-et kızım teekıllita gır - oak n lıer tiirlii takıbat imkao- tas, Sofyanepo'os, Milonas, sa mekted ır Mamafi bir anlaşma ken siyası vaziyetteki kararsız Clj'li Tramvawla 

~i, d togı ld ır. ~ ırn f!Hll tıılıruKt · sız hale girec:•k. bık baıvekil M. Venizelos'un ümıdı zayiftir. Baıvekil M. Çal lığın daha faz.la uzaması caiz de 9t' ı 
l O V l' .. ·· cJ bi d · d- b tt b ı d H lıtanbor, 20 ( Ho~oei) - ~,., 'tnemız kadrıılaıa te., kı lfllımız- an aro un yoznn e r evinde toplanarak muhalefetle arıs un şu eyaoa a u un iiJ ir. ükümet çizdiği yolda .., " 
a, Y•r nrmiyor. Bomınlalına · iimıt IŞl~l yandı Yf\ ıön clii. bükümet fırkalara arasında bir muştur; H k yürüyecektir. Vaziyetini tayin tram•"ylarmıu Meoıdiye köy~ 
~ Oec• war a ·k· .. b'J ••- ü umet nol<tai nazarl· tm k ·r . ub 1 f d" ne kadar ontı1maıı t~karra r kısımın te kıl fltamız& n• ka· .J 

1 ına 1 ' 1aa. ı • anlaıma temini ıçin zaruri ~ör · . , e e vuı esı m a e ete uter. etmiştir. 
•ar faydaaı dokam.hgrnı, ne k"· kalmamııta. ~o kadarcık kü9ük clilkleri prt'ara ibti•a eden uzun nı sarıh o .arak n:ıey~ana ~oy Mevsuk haberlere göre M. 
••r büyük Lızm.,tlerde hulun- b•r zaman içında hayatıoao bii- bir muhbra bazırlamı•lardır. Bu muı.t~r. Yunan mılle_tı yemden Zaimia laveç Veliahtlmn AtiDa.. iktisat Vekili 
d l •• ) k dd t L "I • dahıJı kavagJara dllflllek bet • • d r• 
Utunu tim inkftr edebıhr' ı.;.. ur mo • ,.,. 1 oyoanaoaatı. muhtırayı Wuat M. Venızdoı - _ zıyuetin e Zapyon sarayında Ereğli~e &idi~er 

1ltımu:ıo vo~ona Takıf hulantı ' Alı boradan, bıı cehennemden reiaicumbar il Zaimiae teYdi ~bt~ıgına ugraraa bun~~ mau· yerilecek kabul resminde hük6 Zonıruldalr, 
20 

(A.A) _ lk 
'or. Tamamaıı tahıı· •·az• ••· bir kerr• 9ıllabilM ba1at arlık lm" t· il · driil b rt byetı baştanbaşa dabıh kayga metle muhalefet reialerini tema · " 

u • ' .. e 1f ıı en en u f& • lan talı.rık edenlere ait ola t11at nkih Oel&l bey Zafraa 
~ler buabile 9:l te mülftkatta ehedıyen gülecek, .,ıunm 80D· lar hik6met~e haxırlanan in caktır. u getirmek aiyetindedir. Hükü- loda ıetkiklerini bitirdaflten 808 
~ıı'••m'ayı iıtedıgıntteu kendiıi- miy~n lfll• 1ıkılmata meyyal tihabat kaam• daha timdiden Muhalefet rei.le.rine ye ga:ıe· met mebafilinde İ•e MuhaleJetJc ra refakatlerindeki xeYat ile '-ir 
'i tatmin etmemeık iubetli bir hen?.ı~erı 1aadet yn•aaının •ikan terkedilmeaiae. rejımin hiç bir telerine tavsiyem memlekette müzakerelerin ancak M. Zaimis'in tikte dön akpm otomobılle .. 
~rek•t olmıyacaktır. d" 1•0• püröa6a Ye gölge.is aaretJe sarsalmıyacağı hakkında aormaJ ıeraitın tekanaraaa yar tekrar Cumhur reialijiae intiba rimiH döomüttör. Vekll beJ 

IJQi elbiaeli adam ilin etti: parlıyacak. > Bir oimtek gibi lıa- teminat itua- mUtealliktir dım etmeleri Ye milleti mutat baaclan aoara yapdabileceii aly- tetkiklerin• deYam etmek iiaer• 
_ Jiatta tehlikeli olacaktır. faıırıdan geçen bu hayalde çok Muhalefetin idari mahiyette olaa tetkilıduile ainirlendirme· leaiyor. Enıliye gidecektir. 

- Zaten 93 ü onun aayeıin· dnarn etmedi. Re11ıo Mrt ... i • • • • • • • • • • • 1 

s~::7~::~;::~~~=:·~::::~ ;~~:~~:~~~~:~~~~~:::;: Baır;;~ı:::ı:!-~;~;;ları IRusy~
11

S~lbı~~d;~~;;h~·r-Mnıet1er 
tokt•r. Nihayet ben de itin höy. yu ti 

;,:';.~i~n:,:~;:::.·m. 'r•okilitın ::; ~:~k"~:::::i·~:·· ~:::;m:::~ Ruznameyi Hazırladılar Gurubunu Takviye Ediyor 
·-·-·-Un ıoo •özleri o ksdu "id- kornmak için biiyük g•1r•t ıar· 

d•tıe ıöyJeıui,ti ki tim1e a1tzanı tedıyordu: Akdeniz lWlisakına Bü-
'~ın.,. ce11aret edemedı. Siirekli - Tetıkılita111zıo b0 yn•lmi1el •• 

1. Littinofun Nuttııı Oinya Nizaı Ye Eııiyıtiıı 
bı .. •tikdt oıda. tıır i,, bir t•caret •e~k••aıı ofıla yuk Kıvmet Veriliyor 

- Yakıt g~9iyor. 9S li ge go ileri siirülcrek zerıcıre bal- Bağll Bulunan Bütün Mımlakıt~r Eyi larıllı11shr 
lır•ioler. kalandıRımı itiraf ederım . Fakat Atin•, 20 (Huıuıi)-Har ıc ye rede ~op!anan Balkan ~tanb Moskova, 19 (AA)- Tekmil,vinofun nutku ye biUıaua b• 

Paolo kapıyı açarak gözden bu teşktlAtın 8111 herlet anı, 8111 nazırından htikr.tmete gelen ba konseyı bdbassa Akdeoızde sa- Sovyet matbuatı Ruayaaın mil- nutkun aulh Ye emniyet pfalai 
~'Ybolda. Az ıonra ayc.Jet etti korkunç olan nıatı1,.etını daha berlere göre dört Balkan hari hiJ!eri ~ulun~n de•JetJe,i birbi~- letler cemiyetine ırırmeaini meY vaitleri Ye muslihane niyetlerle 
)e hab.,r Terdi: Hora ögreodıoı. 1ciye nazmnın görüşmelerinde28 lerı le bırleşhrecek olan Akdenız ıuu bahsederek Sovyetlerin de-ıtemin olunamu, Ye her devleti• 

- 93... Reis : ilk teırinde Ankarada vukubu- misakın~ kıymet atfe~.m~ştir Kon· r in ıulbperverliğini dünya sulhu komıulanndan müessir emniyet 
Cao Varol kapı etittincle gö· -- Bü tii o banlar riyakArhk Jacak top anlı nın ruzname"i de sey •~nı zamanda bulun Balkan nun hareket serbestliğini elde zamanları istemeye hakkı vardır,. 

•1ınd ü. Yetil uıaaa etrahnda otu tan ibaret sözler. Hızı hakıkı hazırlanmıştır Balkan antantına devletleri~in teır~k~ meaa.isıai etmek için milletler cemiyetin· kısımları Cenevre mebafilinin 
1'nJaı·ı görünce herteyi, kimle- lıüY i y~tıruızle gördükı.-o ve ta-

1 dahil bulunan devletler arasında kuvvetJeıtırmek ıçın yen.ad~n den kasten çekilen bazı devlet bütün dikkatını celbetmektedir. 
•ın eline dü,tügüoü anl adı. Bır aıdıktan sonra t.la ara ıu zda kal - An karada ikıncı b ı r mısak daha gayret aarfana karar vermışbr. ler tarafından Sovyetlerin sosya- Dün akşam milletler cemiyeti 
'dıı:n geriledi. madın m ı 7 · 1 - b kk d p · liu bakımdan Yugos'avya kralı· list fikirlerine temamile uymasa mehafiHnde her hangi bir Fran· 

'llıranıı· •e Paolo ileri ittiler. ımza 0 unacagı a ın a arıs nın Sofyayı ziyaretinde ehemmi- da M Stalinin dedig-i gibi ser sız harici1e nazinnın da M. Lit-~ ~ ., <Jan ba~Jnl ettdi. y ı llAI ca 01• ten gelen baberJer asılsız Skfl l' f J 1 • 1 • 
•pıyı eyice kapadılar. refioe to1l kondurmamak jnııı yet 1 ne ıce er a ınacagı umu · guzeşt arayıcılarına bir mania vinoftan baıka bir lisan kullana· 

"" Jıvor. M. Maksimos Cenevrede kt d 
Can kendi ü zerinde topla- çarpıoan büyük •• adaınının ç•h· . . , ma 8 ır. teşkil etliğini kaydetmekte itti· mtyacağı ıöylenmekte idi Yine 

~,n h~ımAn• bakı~lardan ii r- r .. ı oi bır hıcap örtüsü kapladığı ~u'gar barıcıye nazırı , Bato off Roma, 20 (A.A)-Arnavutluk fak eylemektedir. Gazeteler aynı mebatilde M. Litvinofun 
~erdı'. ıle Yunaoıstan ve Bu gar stanı ile Soı;yetler ırasında diploma· Rusyanıo milletler cemiyetıoe nutkunu dünya nizam ve emniye

hıısedilebilirdı. Sad•ıoo : 
Ôtedı, riyaaet meYkiinde ota- a lakadar eden bütün siyasi ve tik ve konsolosluk münasebetle girmekle sulh lehinde çalışa mil tine bağlı bütün memleketlerde 

1 - Do~rudor, coTalıını Ttrdi. iktisadi meselelera görüşmüştür. rinio tesiaioi tazammun eden Jetler aurubunu takviye etmiı ol iyi karıılanmıya liyık oldugu ve 
\n bi r nnmarayı gördü Te ta- B b k 1 • 
'ıcıı. 0 oeYapta inlıytm ir a • Atina ve Sofya arasında görüş notalar evelisi gün Romada duğuou tebarüz ettiriyorlar 19 eylüıün hakikaten harp son· 

İhtiyar reiı, maznuna emni
,~~ Yermek iıtly•• bakıtlarla 
'iiadü. Sonra a9ık balorıao yer-
1~tden biriai göı!t•r•n•k : 

hin aoılRre, miitlait bir uçurama meler devam edecektır. iki devlet mas abatgüzarları ara· Harp Sonruı TarUıinde rası tarihinde bir dönüm teşkil 
yoTarlanan adamın oradan çık- Atina, 20 (Husnsi) - Cenev ııoda teati edilıniştir. Cenevre, 19 (A.A) - M. Lit ettıği beyen olunmaktadır. 

- Otorunu~, dedı. 
iaoıodakil•rden biri ıeel•odi: 

mak imklnıızlııtı içinJe mokad 

derata boyun e~nıeeı nı giistMen 
manni bıtkınlık ıe:.-.ılıyordo. Y • · 
til maeaoın bayko,ıarı ha .IA"f. 

- Dag daaa kaYoşmaz inıan t"n iıtıfade ıtmeyı biliyorlardı. 
•lllt.oa ka•••or. Nıbayet yine Oamn itimfını alaylı tttbe11üm-
llhıetnk. ler, intikamcı bakışlar takip et-

..... e ..... 

Soiuklar 
Geliyor 

Ankara, 19 (A A)-Dön ~f>Cf'I 

b"Ta ıobnneti feTkal&d• olarak 
çok dütmöttür. Eıkitf'bir ,,,. 
Holnda ıafırın 6ıtön(lt hır der .. 

Enis Bey 
Şerehne Bir ZIJ'a

fet Verildi 

Gazi Hazretleri 
Refakatlerinde lsmetPş. VeŞük-

At•oa, 20 (U•ıuai) - Bat••· •• n•• d••ı 
kil _ .M. Qa141a~iı Tahran büyük ru Kaya B. le Ankara ya on u er 

'VaruJ kartulo' üm itlerinin ti. Oevabıoın ıon kıemıoı bot•· 
İr dak;ka i çınde ıörıc\ii~ünü lacakm1' gibi tamaml,.dı : oeye kadar Te Kötabyada ııflr 
~'1nınt tııbıydı. Ayakta dara- - Pakat o gönden ıonra yal- dan "şaıtı bire düşmiiftftr. BaYa 

el9ıhğ•n• tayın edılen T• lttrk•o Iıtanbal, 20 (Hoıoıt) - Gazi ha'6retfui ref"katleriode Baf
göndeaberl barada bal anan Eaiı Yelli lımet pa,. Te Dahtlf y• Vekili Şükrü Kaya bey oldaf11 
bey •er•fin• bir ~•da aiyafeti h•lde bagtı• alrpm &renın• baila•ao hoıatf Tagonla A.nkaraya 
Yeraınttir • .Kaiı bey reıııoomhar hareket etmftl•rdir. ~.... d ı kıldı nıs L 1· r •ndt"teın -ardı •• Sıaın IDbunetı SıTaata 11hrdao •t•~ı ,, arak aan a Y"'!e yı . o .. 

lleıaın doıgnn Nil dııyuldo : hıtmannıa, gadrınaaa uJtramadan 2 Karata ııfırdan ••"11 ftç M.. Zauaiıi ele aıyar.& ederek htaeyonda Hüyük Millet Meoliıi relıi KAzam pat•, .Nafıa 

- Zenoır yt1nıden bağlandı. te~kilAtıoıaı terketmek, çetenaz. dereceye inmtttir. nda etmifhr. VelıJli Ali bey, ••hriıniade bnhınan meb'aılar, aılleri ümera, Vali 

Dil Bayramı 
Vilayetlerde Tes'it 
Programı Hazırlanıyor 

Mabittia bey •• yöalero. laalk tarahndıaa teşyi olnnmnşlardır. 
Sükt\ı... den •Aakta'm-•k& ... nu "'01ın - Adan&.da 
lıtııe 98 e dönerek tekrar etti: , Tahsili için 
.. TAYYARE SINEMAS( 
19 ~yl'dl var,amba Günii Açılıyor 

iLK BUYUK FILl\1 

/Jtın Arayan Kızlar 
li'ra ıııı zca. Eı{izl ü ve şarkı lı 

ıı meşh ur sınema y ı ldı ~ ı Te 200 re• ii a r t iıtiıııo iştıra 

kile mohte~em dekorlar içi nde meydana gc tirıl en ıenenın 
biivii \c tılmı. 

Miikemmel ml1zlk, Bedlt danslar, Muhtelif numaralar 

il "' • c Me <tephler tıg ı e ııı y cıı , ave&.en: Şıl l'k ı lı, danalı k~me<lı 
Seans Saatleri 

Her gön: 15, 17, 19, 21,15 
Ouma g nnli: ı~ı te illhe ıean11 
Per,ewbo aüı..nl: 13 ve 15 te mektepJiler HIDH 

o ... o'oblaler teman •dılmittir. 

.Adana, 20 (.A.A) - S-.hıf' 

hatlarının ıoo gönlerd• gAyrı 

t:ı!>if bir ınretce yökaelmHi iiH· 

rin• boradak1 gazetelerle yapılan 
ne,riyat •• baıı f1fabi şıklyet 
ler dolayııiyle müddeiomumilik 
Yı!Ayet malıamıoa bir tezkere 
yolhyarak bu ışın tetklkıni Te 

ortada hakikaten bır ihtıkar o op 
olmadığının meydana çıkarıtmı. 
aım dılemıotır. VılAyet makamı 

ışe lüzaınlo ebemmıyetı vermış 

A UA.S A, 20 {A. A) - Hor• 
umı~ın kayıtlarına göre geçen 
A~oatoı ayı l9inde pamuk fah 
rıkalarıoda carcırlanan pamıık 

Avrupaya 9 Talete Gönderilecek 
lltanbol, 20 (Ha1oıf) - Hıı tene i9in haknk talııılıne Ankıua 

bnkak mektebıoden be~, lı1taobul iininuıteai hnknk kıanuodan 
d" dört talebe müsAbaka ile A nopaya ~önderi lec•k tir. 

yekdno 670,598 kilo Glmu9tur. 
Hu tahmın 011 onbe, göoltik bır Bulgar Trakya Komitesi 
yek tlnclor. • 

Ad1tna 20 (.A.A) - 26 Er- Kendi Kendini F eshettı •• 
ı tllda yapılaca ıc büyük dıl hay lıtanhul, 20 (Buıoıi) - Bulgar Makedonya ıht ılfH teokilah· 
ramı programını teıbif tıtmek nın Bu lgar hUktlınetınce da~ıtılmasından ıonra Bnlgar Trakya 
üv.e r• Halkna '" 1 •• edebıyal komiteaa de neşrettıği bar teblıgde kendt keodın i fe1hettiğmi bil
~ a heşı ncle bir toplautı yapıl 

dı rdi. 
ınıştır. • ParH, 20 ( H R ) _ Guıteler Mibailofl a karıamın lni9reyı 
111. Busvelt lstışa- gitmekt~n 11rfınazar ederek ltal1a nya Fraoııaya gıtmek i ıtedi· 

Amelesi Grev Yaoıyor reJ'8 Devam Ed.i~or tıni yazıyorlar. 
Ne•york, 20 (AA) - Haber Ha1dpark, 20 (A.A) - M. Mühlet BnaÜn Bitiyor 

verildiğine pre aan'i ipek itli· RuaY•lt meaaii haınıiıi Perkia• !119 • 
yen y&z kadar fabrika 1ana ale IA••••t komUMl reiıl il. lıtanbnl, 20 (HuıDıl) - Küçük Sanatlar kanuoon tatbik•IM 
greY yapmak lnre mlfterekea Vıaaadı ı..,öa ifia i9&tfll"J• •nam ol•••1or. Amelelık etlen 1•baae>1iara wenltD mühlıt 1•na 

harekete ıescceldcrdir. çatına11tar. bi&aıer. 
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j Bir Aşk • ----

~ Kahramanı 
Bir Türk Gencinin 
Heyec~nlı Maceraları 

M B r·;;:y•r ;:ıı;;T~~i k~a.dise. S Ih ihtilaf Vesikası 
• ~nes . ıyor ı: ur ı~er.aın ° Mançukola~·ye;i Meseleler 
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fehrin içine Girdiler. G,,ceyi Geçirmek 
için Bir Kervansaray Aradılar 

Sıyasetı Herkese Malumdur.,, Çıkarıyorlar .... , ____________________________ __ 

"Bu Bakımdan Türkiyenin Konsey Mesaisine lşti-
Harhııı, 19 (A. A) - Uoyter 

AjRnıı l\tuhılbirınılen: 

Mançuko harıoiye nezaretinill 
resmi hir h.,yanatı SoYyet koT" 
vetlerın1 Uı5uri f'e Amar nehri· 
nin birle~tıkleri yerd• Mançnko· 
ya :ııt hir :ıraı'.iyi işgal ederek 
tnlıkım etmekle iltıham etmMk· 

Babasmdan bu !'lözleri işiten Hanri - Bak şimdi aklıma 1. • B ., •• k Eh • • H B 1 
Niyama sevıncinden deli gibi geldi. Patnaya gidelim. Binbaş, ratf I UYU emmıyett 8 Z U UDUVOr.,, 
bir bale gelmişti. Valeryaodan yardım istiyelim Bu Cenevre 19 (AA) - Ana· 

- Ah! Meğer Fer itten hak adam hem cesur ve kahraman dolu ajansının hususi muhabiri 
•ız yere şüphelenmişiml Öyle bir asker, hem de çok mert ve bildiriyor: 
bir kahramanın yaıık yere gü· alicenap bir insandır Parasıleı M Benes Konseyin 62 inci 
nahına girmişim Hala beni se· kılıdle bize her yardımı vadet deı-resini açarken Konseyın yeni 
viyormuş hem evve kinden çok! mişti . Hayımdura~iyi, hile ve azalarma samimi surette beyanı 

Diye odası ıç nde adeta koş bud'alarını tanır. Bize fayda:ı I boşamedi eylemiştir. M. Benes 
mağa başladı. nimetler ver:r . Bir de Fil bul- Sovyet Rus-yanrn Konsey mesai-

Ve gfıya Ferit karşısında durur. sine iştirakini memnuniyetle 
:imiş gibi son derece bir mubab Raul - Hakkınız var Hanri, kaydettikten sonra bu iştırakin 
betle ondan, sevgili koca!mdan eğer buradan kurtulahiliuek sulhun tabkim·ne hadım olaca· 
af diliyordu doiruca Patnaya gitmeliyiz. ğını ilave eylemiştir. 

Bir az evvel yeis ve ümit· Beryen sö~e karıştı: M Benes ilk defa olarak Kon 
•izlikten öJmeği isterken şimdi - Demek o'uyor ki dümeni seye iştırak etm ş o'ao Tevfık 
yaşamak istiyordu. Elbette Ferit Patnaya kıracağız. Şu mundar Rüştü beye de sam"mi surelte 
gelecek, nerede mahpus ise onu yerden çıkalım da Amerıkaya hoşamedi beyan ederek Türki-
kurtaracak, muhakkak kurtara kadar gitsek razıyım . ı yenin su h siyaseti herke5e ma 
caktı. Artık buna şüphesi yoktu. Hanri - Lakin bizi buradan llım o'duğunu ve Türkiyenin 

., '\ çıkaracaklar m 1? Konsey mesauioe iştiraki büyük 
Feridi, Bahursencin adamla- Ahmet ağa atıldı: ehemmiyeti haiz bulunduğunu 

ıile uğraşırken bırakmıştık. - Ellerinde ise çıkarmasın söylemiştir. 
Mutlaka silinşörlerde hususi tar. Karşı ge1ecek o!ur arsa biz M.Litv.no:: şu ·urebe cevap 

bir emir Tardı ki Feridi öldür· de elimizden ge'eni yaparız. El vermiştir: 

tedı r. 
Mnnçıı ko hiikuuıttti Sof' yet 

Bo, korıeolÔRona bı r nota Yerrni~ 

ISGO dn Pekinde yapılım Qın 

l{ns muabedeıirıe iıtınaden baki· 
oııyetırı tanınmasını iıtedıgi bd 
arazının işgalıne karşı proteıto 

etmı~ıır. 

in gilizler Gene 
Galip Geldiler 

mediler. Yoksa bir tek adam bette Patna yo'una ayak atarız. Reisin söylediği güz~l sözlerA 
ne kadar yiğit olursa olsun o ka Rauf - Kardeşler! Şuna da den dolayı samimi te~ekkür!e· ı M.Benes Ve Zevcesi 
clar kalabalığa karşı gelemez. dikkat etmeliy.z ki biz burada rimi bildirmek ve onun şahsmda Rüştü beyle ayni zamana tesadüf leketimin ~imdiye kadar takip 

~EV Y01ıl(, 19 ( A.A ) -
Amerıka kupaıı için ynpılıaP 

ıkınci yarışta lnglliz han<ıırah 
Aıırleıuour yatı Aıuorıka ha.ndı· 
ralı H.aınhow yatını 45 1anıy•· 
tık hır farkla gene guçıniş t1• 

bırınci gelınittir. Hu delaki ya• 
ıı., 20 wılıik mü11ellea bir 1&h• 

içıo<le yRpılmııştır. Ingiliz yatı 

bu ıalıayı 170 dakika 40 11&ui· 
yede, ötekiıe 171 dakika 25 ı•· 

niyede dolaftDl~tır. 
Hanri ile Raul, ıu saatta F c Babursenç ile Hayımduraninin bütün Konsey azasma teşekkür etmesi de falilıayırdır. ettiği siyaset ve mmetlerin yak-

rit aleyhine yapılan hilelerin elindeyiz. Patnada olursak Ingi· etmek isterim. Aranızda bu un M Litviooftan sonra Tevfik taşması yolunda elde ettıği se 
hepsini aolamıılardı. Ferit Evveli Jiz hükümetınin elinde bulunmuş doğum ilk devreye M Benesin Rüştü bey aşagıdaki nutku söy mereli neticeler müştereken ta 

Aldıkları lfetioe 

esrar ile beyhuş bir hale geti- oluruz Vakıa üzerimizde bir Fil riyaset etmesi fıkrimce fatiha· !emiştir: 1 kip ettiğimiz eserin tahakkukuna 
rilmiş, yanına bir karı konulmuş, hırllzlığı_ ile bir kaç fakir:n ca : yardır, ~!linci yı:dönümünü ahi· Reis efendi! olan çözülmez rabıtaslnı göste 
Niyamaya bu suretle gösteril ntnı cebınnemc yo!laıı:.ış olmak ren tesbıt etmemış olsaydık ve bu Söylediğiniz sözlerden do1ayı ren en eyi delilidir. 

BJGHLlN, 19 ( A.A) - l:Ji .. 
ınalaya.ra gıden Alman heyeti· 
nin ta~ kalanları Münı be va1ıl 
ohnaşlardır. Hanlar aj?ranılaaıt 

olırn feoi nkibet.ı ra~m"n eld• 
edılmit \ııılanf\n ilmi netayıciD 

mişti. Yalnız bilmedikleri bir şey cür~ü v_arsa da Fili geri verdık. ı münasebetle her şey söy!enmiş siz~ teşekkür ederim. Keza gös Türkiye bu ruhtan derin bir 
'Tarsa 0 da Feridin koynuna vü Fakırlerı. ?e _:ın:ak c~?ım~zı kur 

1 
olsaydı kendisi hakkında çok terdikleri hüsnü kabulden do!ayı surette mülhem olarak Konsey 

cudunu teslim etmek mertebe- tar~ak ıçınboldurlmdegk• g<>Bze ba.l şeyJer-söyHyebilirdi . bütün Konsey azasına 1e ckkür mesaısıne iştirak edecektir. Bu 
maga mec ur o u . u ır A bl . d · T·· k" K • 1 k · b · 

çok miihinı oldu~nno beyan et· 
mi tt ır. 

aindeki bu alçaklığı gösteren h k 
0 

. . k k k ssam e ve onun ıcra organı e erım. ur ıye onse~ aza ı · miınase etle benımle aynı za 
a tır. nun ıçın or umuz yo • I K . - .. l d b" · ı·v · · ._ d h S kadının Ladi R;şmont olması tur. Her halde Patnada daha o an onseyın yapacagı mesaıyı arın au ırıne namzet ıgını KO· man a mu terem ovyet mü· Ba~ri Müzakereler 

idi! emniyette olduktan başka b:r de ve azasına terettüp eden mes'u· yarken hiç bir suretle boş bir messili dostum M Litvinofun da 
Silihşörler Feridi zaten mi· binbaşı dostumuz vardır ki on liyeti müdrikim Ve dostluk ve prestij endişesile hareket etme iştirakini görmekten hissettiğim TOKYO 20 (A.A) - Lond· 

f . tel - k"" k ··t·· - b" dan da güzel nasihatıar alabiliriz balisiuet münasebatı idame ede· miştir. Yegane emeli mHletler büyük sevinci beyan etmekle radaki bahri müzakerata iştirak 
•• ır o ugu oş e go urup ır 7 edecek olan amiral Yamamaoto 
kelime söylemeksizin bıraktılar. Hanri - Prense veda etmek 

1 
ceğimi ümit ediyoru~. Keza cemiyetinin hikmeti vücudu olan bahtiyarım. Ve hakkımda söyle· hareket etmiştir. Gelecek aynı 

Çekildiler. lazımge lmez mi? Konseye girişimin Türkıye mü büyük davaya mütevazi vesaiti diği güzel sözlerden dolayı ken - on yedisinde Londrada buluna· 
Arkadaşlar yalnız kalınca Raul - Sizin için belki la- messili çok eyi dostum Tevfik nisbetinde hizmet etmekti Mem disine hararetle teşekkür ederim caktır 

.aralarında bir meşveret meclisi zım~ır. Eğer kendısıni görebilir • M • , • a ... • • • a 
kurdular. En evvel Raul dadi ki: senız .. 

- Bunlar bize bir mel'unluk Hanri saraya doiru gitti Bir 

tertip ediyorlar diye her zaman 
hükmetmez miydik? işte başı· 

az sonra geri geldi. Meğer 
Prens kendisini huzuruna kabul 
etmemiş Yalnız: 

mıza gelen bal bundandır. Şimdi - Nereye isterlerse gide · 
ne yapacağn? Efkarınız nedir? bilirler! 

Hanri, evvelki hiddetini şimdi Cevabını vererek defetmiş. 
tam bir süküta tebdil etmişti. Oh! Arkadaşlar bundan çok 
Hali, mevkii icap ettiği kadar memnun oldular. Oyleya, bundan 
ehemmiyetle tetkika başladığın· güzel b r ruhsat olabilir miydi? 
dan dedi ki: işte bu ruh5attan istifade ile 

- Yapacak bir şey vardır. o gün akşam üzeri ( Saray Gü
Hemen, derhal kendimizi bura- lüstan } dan çıktılar. 
dan kurtarıp gitmek! Gras de - Sonu \'r>ı-
nilen hınzırın şerrinden kendi 
mizi kurtarmak! 

Raql - Lakin hangi tarafa 
gideceğimızı cv'Velce tesbit et· 
meliyiz. Patnaya gidecek olsak 
bu yortular bittikten sonra Ladi 
Rişmondun oraya geleceğini dü 
ıünmeliyiz 
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Hılal Eczanesinden 
l'ebliğ Ediliyor 

Muhterem lzmtrUler: 

Yeni Fransız istikrazı 
Vakayi Vahimleşirse Askeri 

Masraflar Artırılacak 
PAHIS, 19 (AA)- ~arııı 

yiizdo dört hııçu k faizli ve 97G 

frank itılıari kıymt•li yoııi hıızırıe 

bonoları 9ılrnrı l .1cl\ktır.Bu lınzıoe 
lıoııoları iiç ıeııo nıh:ıyetıııdo 

bin, nltı SPne nıhayetiııde 1,030 

ve 011 Aeııe nıhayetınde clo l,080 
U'rnıık olarnk ıodıye eılılrcflktir. 

Ba ietıkrnz harpten para çıka. 
rılmış olaıı bazı bonolarııı daimi 

tliiynna talıYil tdilmesıne medar 
olacak Te hu neTi bonolar yeni 

!.!ouoların satm alıomaeında ka

ba' edilecektir. r atik raz a;tnı za. 

manda \>irinci 1'eşrin 'e ıkinci 
toşrin aylarındn Tadeleri hnlt\I 

ueımılel vı•zıy~tinin aal{dı bul· 

mnş ol<lnguuu göıterecıginı Ye 
hu vnzıyotin :ırtık mii@takar bir 
vaziyete gtlınit oldnt:uıııı lıeyırn 

t1tmıştir . 

ru. Oerman ~artnin hn mü · 
nasebetlo Sovyet Rusyanın mil
letler cemi1etine girmesine t~l · 
ınib ctmi~ ve hunu mes'ut bir 
bıld11e diye tnnif ey!tnııştir. Ha 
tıp denıi,tir ki: 

Ferit - Evvela zavallı Niya· 
manın nereye götürüldüğünü bil
meliyiz. Bunu öğreninceye kadar 
Bahar şehri etrafında dolaşırız 
Vakıa vahşiler gibi sahralarda 
dolaşmak güçtür. Amma ne ya 
palım? Sizden utanmnğa başla 
dım. Darılmıyacağınızı bilsem 
beni bırakmanızı rica cderdtm. 

17.mirde uzun senelerdeııberi 
)'apmnkta olduğumuz kolonya ve 
esansçılığı gerek şah ,.,ınııza ve ge
rek se müeıısesemize şeref verecek 
derecede nefis ynpll~ımızı yine 
sizlerin kadirşıııa!'llı~mdan işitiyor 
ve gOrüyoru1. 

Ru defa; zevk, san'at ve becla
yli bir arada tophyan ve bütün 
Awupay1 kaplayan yeni ve fe,·ka
l!tde b"r kokuyu 

• eden ort1' Tl\dtJi" lıorçlıırın kar~ı
lığınl da temin edecektir. 

Biit~ı .. arnimi bir ııırette mii 
tnazın hır hale getirilmiş ol. 
dtı.(?undan mal'i iılab:ıt eaeı ini 
ikmal etmektedir: lıtikrazııı mn· 

ntrakiyt1ti daha biiyilk lıir nıRli 

r6fıthın mnkad<lemeıi olacak n 
Franunıu krıdiıi ıaglarulaşa. 

oaktır. Hütç• nrnTazenQıinin ıani 

hayal olmsyip hakiki n kat'ı 

oldnğuna teyit eden nazır :ukı 
rt maauitin btynelmılel Takayi 
nhaıutt kt1ıbettiği takdirde ha-

F eridin son sözJerinden Hanri 
de, Raul de, hatta Beryen ve 

yambo da çok müteeısir oldalar 
Ölünceye kadar Feritten ayral
mıyacaklarını ve bundan sonra 
l"eritten buna benzer bir söz 
iıitirlerie işte o vakıt gücene
ceklerini bildirdiler. Ferit hep 
ıin~ ayrı ayrı teşekkür etti: 

- Hepiniz başka birer kah 
rama.osıoız sevgili dostlarım Ya· 
nımda siı:in gibi hakiki dostlar 
Tarken muvaffak olacaiımıza 
<-minim. 

··Gönül •• 
kolonyası ismıle [zmire t:ıkdım 

etmi~ bulunuyoruz.. lzmirde her 
yaptıgımız kokuyu ta" lit etmeğe, 
isimlerine yakın isimlerle satmaya 
kalkanların, nihayet kokularımızııı 
k!ı.hına varamamaları r·ı;ı:ünden 
oldukları yerde kaldıklarını görfı
yoru:ı:. Uu deJa yem çıkan (Gönill) 
kolonyaınıza 17.mirde yalnız llıliıl 
eczanesinin yaptıgını ışaret ediyor 
taklide yelteneceklerin yine ayni 
mevkilerde kalacaklarına emin 
bulunuyoruz. Aziz İzmirlilerin (Gô· 
nül) i~mile Kemal Ktımil iımini 
yan yana aramalanııı tavziha lüzum 
görüyoruz efendim. 

HiJal Eczanesi 
15 - 1 

Bn muamelenin ııe m\ktar 
iizeriotlnn yapılıcaı?ı Te d~nmı 
ıniiddetinio ne kadar olaca~ı 
te bit eclilmiıt ılet?ildir. Un ci
hetleri ınn rafık gi>rdüğü zaman 
da tesbit etmek lıllkkl mall;Tt-
nazırına hırakılmı~tır. 

Bn iıtikrazııı aktedilecegini 

haber uren maliye nazın M. 
Gerınan l\hrtaln ınatlınnt mii

meuillerine ijeyarıattH lrnlunmn' 
vo hu htıyanalın<.11' y0pılacak 

olaıı Ullllltll.,)~rıi n UIHl 1 iMİ hBk
kında izahı\t Yerıni~ Ye bu me
ulenin eıhamın yükselıuHint 

ııırını olmakıızın manaaı.z :Jer• 

para hiriktirınenin öniiue ge9 

megı matııt bnlnoduğaoa ıöyle

mittir. Mumaileyh eıbamın yük
ael11111ini Fraa1anın m~li T• ber· 

ıaıi lıir hHHp il• arttırılacağrnı 

n banuo en iJİ bir hiitı;e nıu . 
lii ol<lııguna ı<>v lımi.~tı r. 

• 11 1 ••••• 

Yu'nanistanda 
Mısır Kralını is
tikbal Hazırlığı 
Atına, 20 ( Hunai) - .Mııur 

kralı FoRt'in Ynnanlıtaııd• hn 

luoaoaJll müddetçe tetrifat9ılıgı
oa tayin edilen ikinci kolordu 

kumlndanı otneral Marıttaı lıar· 
biye nazırı oıneral Kotıdiliıi 

zi1aret ederek basi t~lımat al· 
mıttır. 

Bir Harp Olursa 
Almanya, Varşova Ve Bel~radın 
Bitaraf lığın Temine Çalışıyor 

--~~----.... ·~·--·~ 
PARl.S, 19 (A.A) - ~oyyet patla muabtılelerin yenidttı tet-

Hoey.rnın Milletler cemiyetine kikini teshil için Frımaa - lngil
~irme11 münaaebetilt Elueloıior tere Te Hnıyayı Aıyada atil 
gauteııi (liyor ki: bırakınıya. matuf olan entrika)•• 

Homa, Loudra Tt Pnris Ja- ra ııilıayet vermi• olaoakttr. Ro•· 

ponya il• Ha8ya arıuındl\ hir ya ile Japonya l\UBında teeuü• 

mulrnrenet 'Tiioodt gelmoeini lıer edecek bir sulh Viyaul\ Te Ba• 

iki memleketin m•nfaat Te nii- dnpo..,tenin miişareketinı Te Var• 

fazıırıu gözetmek .ırnretil• teıhile ~ova ıle BelgraJm bitaratlıgıo1 

\"alıtmışlardır • .Zua. Uzak Şark eld• "tmege <;alıtan bazı Al· 

ta uzlaşma Yukuu Anupadaki ıuan zimaındarlarınrn ıiyaıe· 

gergınligin t.tvali ıçin \ıirirıcı tine J_. nihayet TtrilnıiH, ol•' 
Rıuttu· . lı'ı I nki ha ıuret le Ay cı.ktı r. 
~ .............................••..........•...............•.••.......••••.• ···········• 

Koda Gazeteleri 
1936 Kışı ile Sonbahar lWlevsiml içi• 

Büyük l\loda l\lecmuaları Paris Revüleri 
GRANDE REVUE PARISIENE FEMME ELEGANTE 
REVUE PARISIENE MODE DE PARlS 
SAISON PARISlENE PERFECTION 
LA PARISIENE COSTUME ET MANTEAUX 
VOTRE GOUT L'ENF ANT ELEGANT 
ASTRA JEUNESSE PARISIENE 
JUNO LA COQUETTE 
SPLENDID REVUE DES MODES 
STELLE LA FEMME CHIC 
TOUTE LA MODE LA BELLE PARISIENE 
STAR LA BELLE LINGERIE 
SMART REVUE DES CHAPEAUX 
ELiTE JARDIN DE MODE 
MODES D'HlVER MODES ET TRASAUX 

BDtDn bu mecmualar ı. ABAJOLI kDtDphaneslnde satıı
maktad1r. 

lzmir - Saman iıktl11indı : Kardi9eli haııwJa •iparişler d•t 
hal ııöoderılir. 16-18-20-22 C'7S) 
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SiNEMA VE SANAT SAYFASI 

n,, • 11 1~1~1 ··ııı~!~:~· ı.nıııl~lııı • 11~11 ,,, ,ııf~ıııııııı• 1il~l!11ıı ı!!ll~ııınıııııll~llııın,ınııl~ ııın:ııı!ll~ıını~ııı~ıı!r~."111~1" ı 

Cinsi Cazibe 
Mae West Ye Harlow' a 

Göre Değişiyor 
.:'llaı "'•ıt cııı•İ cazılı ı· nııı 

kıınnn'Arırıı kuran lrndındır . 8 •· x 
App r aı'ııı ı üzıle ılıık•arı z"k:"ıv>l: 

yü?. I~ "" •ii cut g-üzellıQıne ıl:L· 

1arıdıjtıııı Hlılıa ~.ı.,r. 

Gii~el Jeıııııı" llarlnW,-' !{tı· 

Jın ce o, hu bu~u't~ llHZar ye 
knıoıu~ tlt•,a-1ldır nınına yapı .. ,,. 

harııııthl .,· aıallıQı Cirn .. kler vıtr• 

dır Yaıı ~'lı l ak halı "' k"k •e 
yırcılf'rı rıaııl huvıil u ını~sM k :ı

dın •~fırc ılHre de "rk.,.klerı t.ıi 

riileıllt\ Mırrını i ; ?rt'lllll~lır. 

.Je:ıno flarluw, Hollyvonıl'a 

kar ~ ı lwparı patırdrdan H ı ııır» 

olacak, • yiizde yiiz ~al • :ııllı 

bir 1 ılıııı rl•lrn çHvırırı ~j?e l ı a~ 

larnı ştı ı . I• ~- v .. lk ıl t~ r ı ı ı 1.ı c bl111a 

. ı eaıı f/mıov 

olıı.ral., g- uzel .Jeanne bu f ıliıııde 

çok kapalıdır. !'le baldırl1&rını, 

ne de ılekoltuıııı ~örıueg• im· 
kıi.n yoktur. Vaktıle hiiyük an· 
nelerııniz ne kaılar k~pa l: f{iyi· 
nirlnı~, .J eaıııı• H ıH lnw'ıın el
biHlerı o kadar kapalı olmu•· 
ı or. Onıın oiıı•i cazılmrleki ııııı· 

Yaffakıyetini hilen, takılir eden· 
haaımlar, 'iiphe edileme?. ki lıu 

ıefer de kflpali tnvaletleriudeo 
örntkler el'eceklerdir. Erkek-

' 
lere gelincR onlar da, tıpkı 

btiyilk babaları gıbi, dlijtııı& ilik
lerı ara11ndaa parlıyaıı tenlerı 

,hanetle gürıuek ı~tiyakındao da· 
lııı az zerk doyacak tlegillerdir. 

Kara Çaylak 
Anıer . kalılar Büyük Bir 

Hava ~luharebesi 
Filnıi YatJtılar 

lhinnal t ilim şirktti ~n o•· 
•ııı ıııyy:ıre pilotlarını bir araya 
toplıyarak ın mııazHm hava 
llluhaıtbHi filmıni yapmı,ıardır. 

Fılınııı ~ok ıniikenııııel oldoıtunu 
,\ n upa ~azıtıılerı yazııı:ıktadır. 

• 

So Bahar Ve Kış llevsi· 
ıninin Kürk Jlodaları 

J\larlen~ Dıetrıclı, Seyah~tlıı ın<le ok•erivı• çok 
uıla g•yinmttyı ı•ıver, l!'.tkat hır kerr• ::s' •w Yorlc'a 
ayak lıaatı mı lıaştanba'" dejtişir. 8ırılh ~ıh i •eaı 

koyn kırmızı le1.ar ı:antlnrı ve be~ riiııar arj ·ın f A 

ile ıarılı olarak <;Rlıres nin rn•nidar Qiiz o llııtıııi 
artırır. 

Kenılısın e çok Yunş~n "" lelıj?i ne ılen hırak
tıgı· ıorolacak oı.,. 1.ısa bir cevap •erecektır: 

- Reklam ihtıyaoı .. 
Zıbı;lıııler, R iinarlar k •ltl ı n ı n sii~ la-ıııııt in ı 

artırır •• erk~k kalh1 iir.t·r nde z:lferlor ArıTarı 

giizel, daima çok giizel güniııınek day~ııil!na 
yaıdım ed e ı·. 

• • • 
Beyaz perdonin taııınıııış y ıldızı l\lılrcBllö 

Olıaııtl\l gi bi eıın e r ını11niz'I l'ıtyyiir ıin iizii ~ıh e r. 
yalıların caketl e ıı g ı bi b ır kii rk handıl:> SHac·ık 

11nı z. Aynı kürkten bır here yapmaktan çokın 
mıyeoeksınız . i::lıııeıııanın ıııo ı la iizerındakı t1111rıne 

ıırnnanlar Malen Dıetrıolı ' ıu • Koteriııa • fılıııııı . 
dekı tnva ! et l e r ıııııı burada yayptığı t ed ırı g-iirelıı· 
lırler. 

i::larışııı l ıı.r geııış biikl eli giimüşi renkte a~tra · 

ga ıılarla ca k o tl e r ı ııı ve fı1ta n larını ıüıleınelıdir · 

, 

!er. Ho aen e n i ıı ~on h :thıı.r ve kıt ın o d.uırıa l(İi re l d t 
Tamamen kiirk maatolar ve kaplar anollk kışıu btişaınla tRşıdıgı ü zerın e sıyalı banekler bu n· 
çok so!l nk g iinl erine münhsır k ıdacaktır. nan kar renkle kiirkler bu yıl kış meniıninin 

.*,. kaplar, ınanwonlar ve toklu için en renota mu• 

(·hata Oarhoıı ıın Kra lı çe Kıriıtin'de o kadar ıl a ~ı ola caktır . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hollyvood'ta. isyan Var 

Filim Tacirleri Amerikanın Bir Film 
Sansörü ihdasından Korkuyorlar 
Hollywt1od 

filim nbıple· 

rl kara giin · 
ler yaşamak

tadırlar. Kri?. 
yüzünıfen ~iir

diikleri biiyiik 
ziyan! ardlln 
başka •imtli ıle 
gittik9e şiddet
lenen h><lkın 
bayajtılıjta ve ablak · 
sızlıjta karşı olan 
isyanlle ogra,ıyor
lar. EYvelil. katolik kilıı• -

•inde ba,lıyan bu iayan, ıon 

zamanlarda yabodi n pro

teetan gruplarına da 11ra· 

Tayyare Sineması 
"Altın Arayan 

Parlak Bir 
Kızlar,, 

8aştangıç 
Fil mile 
Yaptı 

Çarşamba günü açı· 
lan cTayyare 11neuıa11. 
ilk programı hakikaten 
cŞabeaer> deonıege lı\ 
yık bır fılımle yaptı, 

•Altın arayan kız· 

laro iıimli fılım şim

diye kadar bn ıınıden 
ğiiıdligüıuüz fılımlerin 

en ııı ü kemmelid i r. 
Fılınıde çok kuy. 

vetlı bir teknik, çok 
güzel tanzim edilmiş 

Hhhnaler, mobteşeııı de
korlar, bilbaua aan'at ı 

yiikeekligı nazarı dik· 
kati celbetıoektedir. 

Hayattan alınnn bir 
ınennn bu kadu ıüı
ltımek ve biç t• tabii
likten ayrılmadan onv. 
baıik u l:1de bır giizellık 

vermek herhalde her· 
halde her rejiıör'ün barnı de· 
ğildır. hiç şüphe1iz nıilyonlar 

earfı ile vücnde getirilen bir 
filmi herkHi, bir defa değil, 

tekrar tekrar görebilir. 

Çok knYntli bir mnzik, çok 
1an'atkAran11 rt'f'n ları i h ti.,.. eılen 

ve iki yüz genç n ıözel kızın 

YRzife aldıgı bir filmin mevım· 
unu k11aoa yazalım. 

a YUk&tı 1'i nyorka gelirler, Genci 
hulurlar. Ona Hlzımgelen ihta-

ratta bulıınnrlar. Brad onun çok 
müteeHir oldoguna fakat bu 
buyı.ttan vaz geçireceği hatta 

daha ileri cidtrek Palr il• • .,.. 

leneceJ:ini ıle ıöyler. 

Ağabeği ile avukat afendi 
Rradı kurtarmak i9iıı kızlarla 

görüşürler Fakat fettan kızların 
Bıuney isminde bir ıı:ııt bü· kurdukları dolaba kendileri de 

yük lıir revü hazırlamaktadır. diit•rler. Onlar ıla bırer kı7.& 
I~sız bir halde olan ü9 revü kızı a,ık olurlur. 

(Oarol), (Polly) ve (TrıX~) ı.ıı ~·•ticede knrl•lut imkanı ol
rnüde it alabilmek i9in Haroey't- madıgıoı anlıyarak Brad ile 
müracaat ederler, lş başlar, fa- Pally'nin nlenm .. in• 'razı olur· 
kat aksi bir teeadüf icra memur- lar • 
ları gelerek Hıuney'in her şeyini Bn kadar 11de bir mtvıu 

bacztderler, Tabii reYÜ kalır. bilbusa hır revii ile alAkadar 
Runonla beraber yüzlerce kız da 
işuz kalır. Bu ıırada Polly'yi 

çılgınca ıeven Brad iıminde hır 
genç Barney ile tanışır ve üna 

revüyii yapabilmeei için 1500 
rlolıır verir. Bu zengin genç ayni 

zamanda bısl•klirdır, Revii için 
bizzat keııdısi bir 81er hazırlar. 

Polly'y• de bu reYilde en büyiik 
rolün nrilmeeinl ,art kotar. 

Rnü hazırlanır. Sahneye 
çıkmaktan imtina ettijti için 

her kee Brad'tan tüphelenmek 
tedir. Fakat ilk temıil a:.,anıı 

göstırildiıti içiıı o kadar iyi 
ıüslenmiştir ki, inean filmi tam 

bir znkle sonona kadar Hyr•t· 
mektedir. 

Ba• rollarde olan ean'atkAr· 

lar vazifelerini bihakkın yapmış· 
lır, güzel mesleril• biitiin kızlar 

filme bı,ka bir canlılık nrm.i•· 
!erdir. 

Diyebiliriz ki Izmirde timdi· 

ye kadar gilrünea filimlıriıı en 
yükHgi •Altın arıyan kızlandır. 

Sinemada 
geu9 erkek rolünü oyniyacak olan 
aktör hutaıandıgındau utıne1e Bombalar Patladı 
bizzat Brad çıkar, trteıi günkü il.leksiko şehrinin büyük si· 
gazetelerde Boıton tehriııin en nemall\rından birinde haydut Vil· 
asil bir AılHinden bir ınilyooe · lanın tekı.nt hayatını canl"odı

rin oğla olan Hrad'ın Hbneye ran fılm AÖ•terilirken ıııyirciler 

çıktıglnı yazarlar. ara11ndaa iki bomba atılmıştır. 
Bradıu alleei gazttelöri oku· Bır kRdıu yaralanmıt. müthiı 

yunol\ çocuklarını bu hayattan l•ir panik ba~~öıtermi,tir. Hii· 
knrtarmak için teşıbbii•e giri· kftmet çok zamanlar bn f ilmın 
~irler . Rradın agaberıi il• 1tile ı:il•ferilme1inı vAsok ~tınişti. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ıahıhtir. 

Rıı propagandada eıı hüyük 
ıimil sintmanın 9ooııklar üzerine 
ol.ı.n tesiridir. Amerikan baya· 
tını tımıil edtn büyük müesme· 
aelerden biri sinemanııı çocnk
lar iizerlndı pıikolojık tesiri 
hakkında büyük bir etüt yap· 
tırmıştır. Neticede fllmlırin ço· 
onk turbiyeeinde çok tehlikeli 
bir rol oynadığını bir çok 11er· 
teri• iıpat ıtmı,ur. 

Hu etütle meşgol olanlar, 
çoonklarııı mühim bit k11rnının 
•Gaugpt•r> lere hayran olcink· 
(arını, cinat Ti kanlı 'f'&k1alarda 

,ndıır: Qoonk ~n yakııı 11nemaya 
montazaınao gider. Halbuki ehe· 
uyni o giinii ne filim oynandı

gıni n~ bilir, ıı• de meralı: eder, 

Filim tacirleriniıı en fazla 
korktukları fey, Birle,ik Arn•· 
rika dnletlerin reımi bir filim 
ıanıörlügii ıhdu etıne.idir. 

yet etmiştır. Bazı yMrlerde 
kiliıeoiu tuiri altındn sintınaya 
rağbet yüzde kırka diişmüştür. 

Taıııamile Ttya kıımen hazır· 
lanmı' lilimlerin bazıları m•o· 
huri 111rett• degiştirilmi,, nıüea 
UHler birkaç yii:ı bin dolHr ııl· 

yıın etmişlerdir. Katolik reiıleri 

bir c Ahlakı korııma blrllgi • 
teşkil ederek, açık ııa9ık filim 
ı;:öıteren ııntmalara kar•ı müoa· 

delı ı.ı,ımışlardır. tır. Buna rağmen film yapanlar ılnemada ıördlikltrindın daha 

Hali hazırda müteaddit •e· 
biride 111nıörler mnouttur Fakat 
bunlarla anlaşmak ve fılıni iıte· 

nildigi tekilde kabal ettirmek 
kolaydır. Resmi makam hir 
filmi menetmekle ve yııbnt de
gi,ti ri 1 mHi ni iıteınekle şi r k"tt 

biiyük ziyan lar tövlit edebilır. 

Amerikan fılim Hnıiirlerioın 

müuaaeb~hizllkleri mı,hurdor. 

Bu münuebetıizliklu o kadııı 

çoktur ki, bir arRya ıetirilere~ 
bir kitııp yapılabilir. 

KillH Alemi eansörlök etme- giııll bir boykottan korkarak ileri gltmtge 9aiıştıklarını ıöylli· 
dıgini; eaaa.n azalarının çok kU· pllnlarıuı dtJti,tirmıktedirlır. yorlar. Nazarı itibara alınacak 

çük hlr akalliyet te,lı:il ıtti~in- Yarı ıiyaet katolik ,ahıiyetltrin nokta, Amtrikada ıiuımaya gl· 
den dolayı katlytn böylı bir işe de taniye olunan vı olunmıyan denlerln ttçte birini çocukların 

ılrlşmi7eotfini itfatla aulatmıt· tilmltr llıtHi tanzim tttllderl tt,kll ıttitldlr. H•lı:lkt 'f'&:ıiyet 



t.ı ~arıife 

Ekonomi : 

Hububat Piyasası -·-
Hamburgdan Odalara 
Gelen Rapor 

l,.r fı i111 ıloncı Lnftası lıuhu 

lıat pıyrıiatıı hakkında Hnmbarg

darı ı;dırımız :ı ıcaret odasına 

a ;;oa~ı<!:,ld ınalfıınat !{6lmi,tır: 

\ H 1' A : Son lıafta 11/9/934. 
aqıa fı,,ılerı: 

P ıı. p. ( vaısati olarak iyi 
~ın~, ;\lf\tsııı yüzde 3 47 frank. 

liıtG:~ kılo Meraın yiizJe üç 
) U,:)O lıank 

ti-1 iti[> k1'o A n ıu) olu yiizde üç 
51 lı a ıık 

t'6ı6 j' k ilo Meram y üzde İİQ 

51,50 f lS\Ok. 
Heyttz olmaları cl olayııile 

/\ rıadolu arpaları tercıh edıl· 

mek tedır. Bonon için arzedilecek 
nıal ıarıo oıoılerioi t&1rıh etmek 
lazımdır. 

DARI: Türk JarıJarı 76177 
frank, Tuna '1,16-20 florin, Faı 
mabaolü 78179 franktır. iyi 
einı beyaz m1'bıol •• mıktarda 
ıatı lahilm•ktedir. 

ZABITA VUKUATI 
Denize DOştu V e Kurtanldı 

Alaıuıca.kta Z ıyı\ Oiik Alp ~o 

lrn.ıında otoma Hasan ofenc1ınirı 

o~lu Emıo Kordonıfa. Şehir gn

ıı ııo·a ciniirıden geçerken ka;.ı·ıen 
denı?. <liişınii~ iso lle etraltaıı 

yetışenler tarnfınduıı dnlınl kur 
t ııı ı 1 mı ı;ı t ı r. 

Kama Taşıyanlar 

l kiçe':'melıkte l ırnıaıl o~.ıı 
Feyzı, SRlıh oğlu i\lP.bmette hı 

rer bıçfl k ve Al ı o~ıu Bayramla 

Recep oğlıı Yusuf hl lnrer kama 
ve K o rdonda H aşı m oglu $ııh. 

r in in iizeri nde lı ı r tahacı oa. gct· 

riilerek alınmı_ş ve ha ldaranda 
kannui mmuneleye hllşlanmış tı r. 

Bu da Oyle 
Maliye şubesi memwlarından 

Abdullah efendi şube koridoruna 
asbğı ceketi ile bir saat. dört 
liralık zinet altını, iki lira para· 
sınan Ali oğJu Mehmet tarafın
dan çahndığını iddia etmiştir. 
Zabıtaca tahkikata başlanmıştır . 

Yangın Çıkıyordu 

Y eoi '.l'urkıye sok.ıgrn<l" 3{ 
numaralı hanede otoı ao Şahın 

baoımıu çamatır rıkamak üzere 
ocakta yaktıj:tı ateşten bacasının 

Ankara Türkofiıind•n ••hri- koromları atef almıt ıııede etrafa 
mis ticaret oda1ına gelen bir yayılmaııoa meydan nrif wedeo 

h 
. F· ı· . h '·k.t. • ıöodiirülmii~tör. 

ta rıratta ı 11tın u umetıoce Bir Tlrkat iddiası 

i' eni A~tr 

ilhamlar Çok Ağır --------..... ---~..-... ----------
- Baş 7 010/1 Bmncı Salu/eae - demııtır kı : 

Almanya Avrupada sulhu Hitferin Almanya ıç1n büyük 
kuvvetlendirmek için yaptığı ve tasavvurları vardır. Bu keodiıi 
yapılmasıni teklif ettiği bütün için silahla elde edile-cek her 
mesailden sonra kendisine bas· hangi bir muvaffakıyetten 
mane p an takibetmetmek İsna daha ziyade ehemmiyetlidir. 
dını ancak fena niyetlerin bir Hitler kendi milleti ve dolayısile 
mahsulü addedebil'r. bütün dünya lehinde harsi eaha 

Mılletler cemiyeti, cemiyet da büyük şeyler yapmak istiyor 
po:ıtikksı namını taşıyan heyu- Bunu tahakkuk ettirmek için 
layı böyle vasıtalarla takip ede Alman milJeti sulh ve huzura 
cel<se ancak kendi sukutunu muhtaçtır Fransa ile anlaşma 

tacile hizmet ctmış olur karşılıklı hüsnü niyet ile elde 
Hltlerin Büyük edılebilir. Alman mille tini bu 

Tasauvurları \lar dlr anlaşmayı İ!tcdiği meydandadır. 
Berfin, 20 (AA) - Parasfe Ve Fransız millet inin ek ııı eriye 

çıkan Eotransıjan gazetesi Nu t i d e bunu istemektedir. Ancak 
remben~ t e m1Hi sosyal ist kon· Fransa hükfimetininde Alman 
gresindeki mubabirimn fırka hükômrti g ibi açıkça an laşma 

ikinci reisi M. Hes ile yaptığı siyaseti lehinde balunmasıoı arzu 
mülakatı neşretmekted r. M. Hes ederim. ........... ' 

Moskovada Türk Sanayi Heyeti 
Şerefine Bir Ziyafet 

Moskn••. 20 t A. A) - Sanayı 
ko•rnMr .,. .. kıh M. l{a~no'f'tÇ 

Moskonda hnluoan TiiTk ıan•yı 
heyeti prefrne hır zıyalet t'tır · 

mı~tır. Bo zsratette Türkıye bü· 
yük elçı•i Vaaeıf bey, Ji~lçihk er
kanı barıcty• komıaer ~ektli M. 
Kr•.teuıtu barıci tıcarel komı · 

aeri M. K lyavıı M. Sııriç •e So.,. 
ret lthhadı hökdmet baokıaıı 

re11i M. Maryaiıu hazır huloo· 
mo,ıarchr. Zıyafet ıononda M. 
Ka~•D•l'•9 ve l{rHtinakioio nu· 
toklarına büyük elçi. Vaaıf be7 
Ye ~urollah Eut bey muk•bete 
etmişlerdır. 

arpaoın beher kiloıondan alınan Keçeoı lerde liRcı bey ıo'ıal!m- R V B } t 
bir milim itballt reıminin 28 da oturan Bekir o~lo Oıınaoın OID a e e gra 
•l••toı 193, taıibiaden itibaren Şerif h•JID mattu;ıuı önünden Arasındaki Hadise 
üç milim• 9ıkarıldığı biltliril· geçerken dükkanda kıml!lenın 
mektedir. olmadıgını görf\rek içerıye gır· ıı Xtalya.n &a.zetelerinia Yugoslav:vaya 

Lehtnanla Tlr.aret di~i ·n kAlip Moıtafa "feoılının Btlcamları.na. Sebep Ne imiş ? 
Muahedeml• Halı buluean cekıtl cebmden 3 R mn, ~O { A A ) - Belgratts dır . 

Ankara 'rörkofiıinden t•hri- lhayı aoırdı~ı . iddıa edı l mıetır. çıkan Vreın~ gazcst~ıunın İtalyayı Rom" mabaflJınde kRydıdil 
uıiz t&<saret odıHma gelen bir Zabıtac11. tabkıkata haşlanmıttır. tehzıl edtın •e ltalyanm geçen dig ı n8 gfüe bötiin Yngoıla'f' ga · 

tahriratta Lehiıtan ile 29/8/1934 • 1 
• • • lfHde Belgratta toplBnmhı oları ıeteoılerının ba makaleyi iktibat 

tArih inde imzalaomıt olan tıoaret Lokantalar Ve iıtt \· ıı ~ tınıtel t ı oaret kont .. ra1ına etm11leri iize rıo edır kr, İtalyan 
·n HyriHfain moahıdeıi taa~ık Gazı·noiarda ı~tırı\ k•en imtınaıJJa ıttbep olırn gazeteleri Yagoeıa,.yaya hüonm 
nameleri otuz agoıtos 1934: te yazı•ını proı~aıo ıçın h iikfiınet etmeye ba~larnıelardır. Rir ay. 
Varşol'ada teati edildıgi ve Dlekli.lat Listele- rPsıni tfl,flhhiiaa tta hzln n ııın1$lnr. Janher i ikı tarat ruathoatrnda 

· b · d Hıı ft>şehhii,.ıürı ıkı mem leket mat· ktH .. ıl ı klı h ii cuınlıu: darmnskt1n 
teatı tarı ın en otuz g ön aoora rinde Te zili.t T • D h uı tını b11bırı n0 d ii şii ı en batl ı - hu baJ ııwnırı çıkını~ o l ınaı:Hoa 
bir Hne müddeti• mer'lyıt m•Y· Lokaıııa ve ~llzıııu ı:trtillkı f i . seyı kapayaca l! ı ~ırnıı ,,ctılınfl k l e- tf'e!4~ii f ed ıl mektedır. 
)nine gireceği bildirıJmi~ f'e ışbo atları o pahalı bolnnması hak k ı n · I 
mnabedeoin bir ıureti de odaya da l'nka balan ~lkayet l er iizorı 
gönılerilmi~tir. ıı• beledıyede teeek kiil aden ko

miıvon tetkı kah na de vam ev le-Mı81ra ihracat 
~ebrimiz tioaret oda1ma (8· m•ktectir. Koımıyon dün de (Hi

len maldmata nazaran Mısıra zelyRlıdak i ~ fı ll'I gııı 11ıosn ıı un 

iki aıtnıtoıtan itıbıuen kıymet- hat lıateaıni tetkik eylem ış ve 
)eri üzerıoden yüzde 00 ithalat mektllıh vtt rue~ruhat fı atl a rı nın 

rearui alıuan •••~ıdaki mıı.clclelı· bır k11mım yüzde el lı l'e b ır 
k11mıoı da yüzde yırmi beş teıı · 
zı l attan ıton ra tıudık etmıştır. ran ~ümrük reıumleri 'o ınretlı 

değişmıltır: 

Sa lep yüz kiloda yüz 
kora~o. 

Mı11r Esnafın Dlu&J'enesi 

SPOR 
Bugunkü K.oagre 

V ae Ma.ç 
o.,çen ı!Ü ıı d e y a~d J ~ J lll l?l g ı hı 

lıogii ıı tta hı. h l~yı n Halk eTınd~ 

ıu ı ıııakı\ .ı e ıı elık spor k ongıHı 

toplırnaoo k tı r. 

M. Hul 
Tah~idatln Kontenjanlann 

Kaldınlmasını istiyor 
Vatnıgton, 20 ( A.A) - M. 

Üı?l .ı . len s,,n rıt el a A 1 Mllıcak Hol kartıhklı ticaret anlaşmaları 
eahasuıda b6y ı cıı. n lı hır maç ll+'Y 
reJece~ ız • .J\l ııç ı A ltıı.y - Altınor

do tak ını lan yapacaklardır . Her 
ikı tarafta hazırlıkla formand". 

programının başlıca gayeıi za. 

mania i mka n baıul olduk9a l'e 

dıger dtıYletlerın de i9tirakıle 

dır. Lık 1118çh rından sonra AJ. her törlii bhdıd :,hn ve kon ten-Meyan kökü yüz kltoda 12 
Mısır knru,a. 

Kabak çekirdeği yüz kiloda 

16 M111 r koru~u. 

h.ıualıau bır kuıınmın mua
yenelere gıtnıemekte olduıtn sıb 
hat. müdü ı· lüttüo ün nazara dık· 
katini celbetmıst ır . Hu lı ıısu ııa tınorda .al\unuı ı n ıp netıoeler jan uıolüniin kıldırılması lAzam 

ald ıt?ını itf'lrı ye iiirerek bu m1toı oldo1tonn il'öylemt•tir. 

Mezuniyet Vesi/taları 
Kambıyo mildörlügönden •eh· 

rimiz ticaret oda11na bildırildi -

m üd ürıyetçı tet.kı kılta baş ı an• "' -v 
kıorn rıao>'t?ın ı ııı<i y 1 ii ven le r çok tor. 

GeLİ mı~tır. Maaytmı l11re uıootaZi41ll Yanan 
Baırnlanı kını kazanao •k J 

gitmedıklerı anlaşılan l ar leczıye 

olunacakl"r • l ır -···. Beledi ve 
intihabatı 
HeJedıye intıhabatı fuHy.,ti. 

ne dnaın oloomak iadJT. llılahal-

latta poluı karaknllaran• Ha l mıt 

o lan e111mt hıte1ini bı1Yi defter. 

Çarkqıbaşıaıaıa 
ifadeleri 

Nevzork 20 (A A) - Yanan 
Morrocastle vapurunun çarkçı· 

b•şısı kaptan güvertesinden 

makina dairesinden ıon olarak 

Japonlar 
u. ... -· 

Rekabet Sahasında 
Muzaffer Ol muslar 

JJondrn, 20 (A.A)- Deniz 
aşırı tıoaret nezal'eti tarafındnn 

Fasrn 1932 l'6 933 iktiıadi Ta 
ziyeti hakkında neşredilen bir 

r aporda Ingilterenin Fransız 
mıntakasına ynptıgı parnnkla 
ılıracatın Japon rekabeti karşı 

aında tamamen dardngu bildıril· 
mtıktedır. J .tponlar yüzde ellı 

nısbetinde daha ucuz ıatış yap
maktadırJar. 

Ma :ıceıter, 20 (A.A) - Bo
rada meTco t kanaate ıörı meıı -

socat pıya1alarında Japon reka

betıne kartı mücadele edebilmek 

için yegAoe oıol hır tröıt t .. iı 

ederek ı, tarzııun gençıe,tiril

meaioi, me1ainin teyhidioi Te 

malzemenin teodidini temio ey· 

l•mektir. Tıtrifeler ailıilHinin 

yeramadığı l'e ancak kıaa hir 

müddet kullanılabileceği ih\ye 

edılmektedir. 

'retli.iş Bejialae 
Kartı 

NeYyork, 20 {A.A) - Sar 

Statakoıonu müdafaa için mah

telif NAsi aleyhtarı Am•rikan 

teşekkülleri tarafından bir ko

mite tHi" oloamaıtnr. Bn ko

mitenin kanaatin• göre Barın 

milli ıosyaliıt Almanyaya aYdıti 

binlfl?ce iıçiyl btr tethit rejımi

n• tabi kılacak Ye dünya ıoJho

nu tehdit edecektir. 

Italya Militarizmi _ .. .,, 
- &ş ta1a/1 b11me1 sahi/tde -

2 l ~yUll 1U3.! 

Tashih 
Dtiııü 20 tarihli gazete mfzd• 

2 incı memorln~n denecek yf!Tde 
Rehven unutnldu1tundan l'e birirı· 
ci artmuı 18/10/93..i. d•ne<·el' 

yenle •ehven 8/10/934: sazıJıntŞ 

old .u~uııdan taEıhılı olunur. 

Doktor 

mal 
1 

Memleket Hastanesi 
Dahlltye Mütehassısı 

M nayenehane Birıocı Bey

ler sokal?'ı numara 36 Tele· 
fon 3956 
Evi Karantina tramvay ca(l 

desi karakol karşısıncla N o. 690 
Tel eton N o. 2545 

(363) 

Dr. Ali Rıza 
Oogum Ye Cerrahi Kadın 
Hastalıktan Mütehassts1 

•• 

~aşturak Kestelli cadde· 
sinde 62 numaralı muayeııe- · 
hanesinde her gün saat Sten 
sonra baetalarmı kabul eder. 

Telefon: 298'1 
s 'l (248) 

DOK.TOB 

Hatip Oğ. Esat 
Dahili Ha11talıltlar 

Mlltehaasuı 
Hastalannı Her gön 01tleden 
ıonra Beyler - Hacı lmam· 

Jar eokagrnda 
No. t2 • Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder 
TFLEFON No. 333t 

JıstzUkıe Mll.eadele 1 -tô 71 0 s.'i 

Roma, 19 (A. A) - ltalya bir .,;:===========~ 
müddeuenberi işs izlerin mikt• · Göz abioı 
rıni azaltmak için bir takım tet 

birler a lmakla meşguldür. Fe· Lu· tf u· Kır~ar derasyon erkim hafta Jstiraha· 

tini kat'i bir takam n zamata 

rapetmekJe işe başlamıştır. Ahi

ren iş haftasını kırk saate io 

dirmek Ye mun2am mesa\ saat· 

lerini menetmek için patronlarla 

ameln arasmda bir itilaf vücude 
getirmittir. Bu tedbirler saye 

ıınde aagari 200 bin kişilik iı 

bulacakları tahmin edilmektedir. 

Muhasip Aramyor 
Yüz hra ücretle KOOPE

R A. T l F ÖDEMİŞ lNOlR 
M 08 l'AHSlLLKRt Ortaklıfı -
nıo, Odemiete M erkezd.-, moha-
1ebeoi1• lüzum l'ardır. Tahplerin 
tabrıren, Ye bon11rl'11 .,.., ıaır Te· 
eaik Ti referularil• Kooperatifıo 
Otlemıt Markezın• müraoa:ıtı. 

S 6 (1 • 2) (6U) 

Kirahk 

Memleket hastanesi giiz 
hastalıkları miltehasauı: 

lkmoi Beyler sokagı No. 65 

Telefon: 8055 
26-1 s. 7 746 

~ .................. . 
azmlr Beledlyeslnden: 
63 adanan yırmi Nomarah 

ar11anın mülkiyeti kapalı zartlf\ 

2/10/93( dtı 1aat 16 da ibal• 
edilecektir. 

Talipleri f&rtnameyi görmek 

üzere baokatiplıg• ve müııayede· 

ye itt irak edeoek lerin depozit 

makbnzl:uile birliikt• aöyleoen 

gün Te 11atta eocümentı mürı& 

caatları. 12-22 3835 ((4.6) 
iin• ~öre A iman ya ile Tör kiye 

araaında hır l{ l erıng mokaTele1i 

meToot olda~onclan, Almanyada 

ecnebi memleketler emtia"• ıtba
Jatçılarrnrn hoıu&i bir meııonı1et 

·n11kHını hıuz olmaları bakkan-

.Jaki yen1 dHYtz ıahmatnBmHioin 

m~ntei Tiirkıye olan emtia itha 
lalin• tatili k eıhlmi.,.floektir. 

Sıhhi Vanyette 
Endiseyi Mucip Bir 

Hal Yoktur l k 
e •• dd t . k 1 d 1 Yerilen emrin iakele cihetinden ar anonı mu e ı ma e ı • Göztıpede tramT"ay oadd11in• 

Ştılarımızıu ıılıhi vazıyeti lı11.k- dııti içın dön akt•m iodirilmtş · FuUispit Tornehet ve sa~caktan ye l'apur iıkel11ine jkl dakrka 

kında dünkü gazetemizde yı•z• - lerdır. tornist•n fulhıpit olduğunu •• m.ııafed11t ,;ayet ha•adar .,... bü
Janlara ııhbat n içtimai moa· Dün ek,-.m farka ocakları re. geminin bu suretle buvona deli 1ök bah9«-yi ha'f'i bir lıamı ki . 

venet mticlüıii cloktor Ott.,det iıleri ~ılayet idare b~yeti rei11 cesine döndüğünü söylemiıtir. ralıktır. Boru ıarayında Fehmi 

Karşıyak B medeniyet sokatıı 

nan 'di döşemeııile t~frişi ıt 
2/10/9:.14 le 1aat 16 da 1tapah 

zarf la ihRle edilmek üzere mü 

nonkaeaya çıkarıtmı,tır. Tal!p• 
lerin izahat almak iizeti batki .. 

tabete Te yüzde 7,50 teminatı 

movakkate makbnzil• birlikte 

söylenen gön ve saatta heledıye 

encümenine milraMatları ilan 

. ..... . 
1ramvay 

Kaptı Kaçt\ ile 
Ça,rpı,tı 

D ii n ö~Jederı ıonra Karanli · 
nada hır trım'l'ay ile bir kaptı 

kaçı. arat1ırula m üudeme Toka 
bu ı muı:;tur . 

Ü !!l•ıclMn ıonra 1aat 15 te G ii 
zelya ı ıdan Lı:m ı re gelmek ttt olan 

l'atman HM.tan efendinin ida re · 
ain°lek ı 13 numaralı tramvay 
arahall J{arantrna San'atlar mek-

tehı önünde şoför llyaa efenclı
nio ıdıueaındeki yüz üç nama 
rah kaptı kaçtı ile çarpıtmıştır. 

Kaptı kaçtıoıo 9 .. murhıkları 
kopmuştur. Yolcolara birşey ol 
mamıttır. Zahıtaea tahk.ıkata 

el nam td ı l rnekted ı r. 

bey atıdeki L~alıatı ilaTe etmış · Avnı Doj?ıan hflyl• fırka bina- Bir az sonra da tahammül Sım1aroıtlo beye müracaat. 
IMdır: ıında bır müdd et gfüüşmöşl•rdır. d"J b" h 1 ld.... . •1.. Tttlıfon: 3039 e ı mez ır a e ge ıgını ı ave 

c Vıtayf't dnbilinde hırka9 Yarın akşam 11aat yırmi buçukta . t' 1-16 (S 6) olunur. 12·22 3833 (44.7 ) 

l k 1 h b 1 .. r etmış ır. ..-
e e ı umma mu~a ı • mun e· l'Sabrıbaba Halke'f'i aalononda -

rıt hır bal de tek tük kara ham- uın•m' yok lamanın ,.pıtac•l?• Parlamentolar Arası 
ma gör iilm ü~ tiir. Haıtalığı mü - haber ahnmıştır. 

Kongresinde Ingi
liz Dlura.hhasla.rı 
LO~DB.A, 20 (A.A) - Js. 

taıı bo l da top lanacak olan parlA· 

tt1madıyen tak ip etm (ıkte ve ik 
ttza f'cltm tedlıı r le r a lma ktRy ız . 

V ı liıyet ch b ı lın ıle sa lg ın balınıle 

hnlıiş ıoı hastalık yoktur. Lekelı 

humma ds bu ıon g ii nl tı rde gö 

r iil wemifl· r. S ıhhi nziyet iyı
dı r Eu<lışeyi muoı p bir bal yok-

tur. • 

---Aln anyada 
Hücum Kı ta.larının 

Takviyesi 
Berlin 20 (A.A) _ Resmen mentolar arAıı ittrhadı knnferan 

bildirildiğine göre bu ay içinde ınna iştirak edecek olan logiliz 
ve kısa bir müddet için hücum murabbaı heyetin• Sir Park Goff 

Tayin kıtalarına girmek yasağı kaldı mtıbap edilmi,hr. Bu heyet Bri-

Mıntaka jandarma kamı.odan rılacaktır. Alınacaklarin 18 23 tanya ittihadı fahri k1tibi M. 

lık mülhakı binbafı Refık bey yaşında bulunmaları sıhhatlarının Bo11om ile Geoffrey Pıto Filip 
Mojtla TilAyeti j•ndarma ko· yerinde ve boylarının asgari bir DaYIOD 'Ye Gtoffre1 lılaDdtr a.u 
maodanJıQıDa f8J'lD tdllmittir. metre 70 l&Dtİm ohG&ll faftbr. mihekkep&ir. ~ • - " .. y" • J, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• IL.A.C:: 
Hamdi Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdorak Büyük Salepoiojtla ban karşısında 

• • • • • • . 
• • . . . . . 
• . . . . 
• .. . . 
• . . . . . . . . • . . . . . 
• ....................................................................... 
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~ 
Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 

En ıon aıatem mide, tarın, baj?ırsak, böbrek ~ dojtom 

netıceai liizom göıhırilen pllotlo, pilotsuz kançulı: koraalar, 

kaaık ba~ları, diiztabanlar için taban koruları g&yri tabıi 

dojtan çoouklarıo TÖCntlarındııki i~rilıklerı dojtrollm11 oi
hazl11rı, kemik but11lıkl,.rı oetıoeıu hıısnle g.-leıı kamhor-
lokları dogroltmak içın koreal11r ve kendı ıhtırKıınız oıan 

müteharrik el ve ayakl .. r, talebelerın çalışına esna•ınıla fır· 

!ayan kiirek kemiklerıoin gayri tabııl6~mesıoe mı<ni olmak 
içıo konalar 

1 ürkigenin qeqdna müessl!fPBl ııe esPrlerlie ratJbet 
tttmat kazanan sun 'f aza dmıl ve mütehassısı 

• 
ıza Fahri 

Boy tarıılındao yapılır 

Kıılıul sııatıarı: 10 il:\ 12,30 öj?led~n sııııra 14 - 16 ya 
kaclu. 

Adres : /zmtr Aaymakar.ı f\.jhat beq caddPsl /\ıo. 20 
2v-.ıo (:i;,5) :-.; ı 

Eczahanesi 
Müstahzeratı 

Yaz 
Geldi Diye T e
liş Etmeyiniz 

.Artık ıstedi· 
jtiniz kadar ıte

zebilir Te dıtnse
debl irAinız Bo · 
rosallna Kan
zuk aayeai nde ne 
kadar gH,eniz 

riııe en tık ellıi
eenizi Te en 9ot 
HTdijtınİz ÇO• 

raplarıoııu oııoa 

müddet muhafa
za edebilinıniz. 

Borosallna 
Kanzuk koltuk 
l\nı ve ayak ter
lerıoe karşı en 
mükemmel bir podradır. Kokuyu alır Te tanı wanı oıı.r. 

Arayınız. Her Eczaneden 

lzmır Abkllml l:Şabıiye Sulh 
Aiahlı:eınHinden : 

1 - Terekeıl tadiye edil· 
llıelı:te olan ölü arabaci N ııri 
Çl\To•a ait Y apıoı oı:tluoda Y oıof 
dede o"ddt1inde tf.ln 1/181 nu 
llıaralı 1 oepheai 8125 Te derloligl 
lcıaınen ıs,so t11men 16,5 metre 
iri oımııı 27' metre mnrabb•ı 
•raa üzerinde mebni zemın ka· 
tında bir odarı Te birinoi katta 
U9 oda Tll bir lı:ı•ma hımamı Te 
llç edayı, ü9ünoii katta dört 
Oda Te bir bılkonu Te anuıoın 

~tka kıamında ifraz olnna<ıak 
bir miktar bahçeliği baTi 5,500 
l'r• kıymet takdir edılen lılr 
bap k!irgır lıanının tamamı ile, 

2 - Yıne ölü Nori çaTu,nn 
kendı11odan 6'fHI Tefat eden 
l•Yoeai l!'ıtna t hanımdan münta
lciı Kpelpa~atla Snltaoıye ma 
haıı .. ınde Hacı Ali efendı oad· 
de11nde kAın 37' numaralı n 

22,75 metre murabbaı arH üze 
rıııde melıııı ıkı oda, bir ıofa, 

bir wuthlj.lı n derooonda bır 
hela butnnan bir mıkla bahçe 
ile dış dunrları kargır To ıç 
böımelerı ı; .. tına T• tamamına 
iiç yüz lııa kırne& takılır tdıleıı 
hır lııtp hKııeuiu tamamı on altı 
lııı•t ıtıharıle dört hı11t-11 yanı 
'"'•ıı diirtte bi rı . 

;j - K.,z,.lık iilü Nurı ça· 
"'ıı,un ke11d111nden ..... ı Talat 
•den ~ .. ce•ı lfıtnat lıanınıdao 
111ünıakıl Uaınlaoıkta Mehmet 
ag;" ookaıtııııla 88 numaralı 48.85 
11 •eıre ıııurnlıbaı arll\ üzerıne 
•oetıııı :ışaj?ı tatta bır ıola, bir 
ltıııtbalı iki oda Ta bir aandık 
"~a ı yukarı katta iki oıl• n 
11 rıuayı lıaYi tamamına yedi yüz 
~ıra loyınet takdir •dilf'n hir 
v•ıı haneoın tam"mı 16 hi11e 
•tıbarıle dört biaaeai yani eTİn 
ıl . 
llrtte hirı arttırmaya çılı:arıl · 

numaralı hane tupusnııa merbut 
ıkeo allı parçaya ifraz ettırileo 

blrtıi nio ittiıRlinde ve Yoanl 
dede oaddeıine nazır oeplıeai 5,20 
metre, k11men dar Te kıem~o ga
ni' bir halde olarak k~:ııalık 

26,60 metre derlnligınde Tt! ehlı 
Tokııfça takdır edılen beher 
metre ıooralıbaı iki lira kıyme
ti ode Tt dı,:ıer üç ti eTın arka 
cihetinde cepheleri hlllen park 
halıne kalbadılınelrte olan e1kı 
mezarlık: oadduı li:ııarınde bulu
nan her hır~rlerinın o•pht1IM1 
7125 Te darinlıkleri on dokuzar 
metre olan Te beher metre nıu 
rahbaıoa ıkioer lira kıym•t tak
dir tdıleu ii9 area miizl\yede ile 
utılaoaktır 

5 - Arttırma günü Tema
halli ynkarıda yazılı 

gayri menkule lzrnlr 
~ahıiye hlikimligioo• 

9ıkattlmı' olup ille arltırmuı 
yırmi t ~rinıevnl tarihıne ınüaa . 
ılıt cnınarteıi güııii 1Bat 14 le 
Beyin ıokagında oaıni karoıaında 
kilin Ahk:lını oalı 11 ye lılikimli
~ınde yRpılaoaktır. 

Birınoi arttırmada Terilen 
fiyatlar takdir edıltn kıymetle
rin yüzde yotmi' b~,ini balma
dıJ:?ı takd~rde arıtırma on beş 
ı.:i i n tehir edilerek 5 te~rinİsaııi 

93i tnrıhıne müaadıf pazarteıi 

gunıı ıaat on dörtte .Ahkamı 

şahıiye bakimfiğınde yıpılacak

tır T& eıı çok lıyat Terenin üze• 
rinde bımkılaoaktır, 

Pey ıürmek fazla malftmat 
almıılı: haneleri iÖrmek Te ııatıo 
almak iıtıyenlerin her gün öjtle
den aoora .Ahkamı tahaiye hl
kimligine nya taafiyı memurn 
aTuk1&t Nahit Hilmi lıeyia Büyük 
Kardiçalı han 13 - 14. numaralı 

!11 ı•tır. 
t - Bunlardan baeka 

r•zthanıll ne 

bir ılan olnnnr. 
müracaat etıoeltri 

4.000 (519) 

f'enl AAt1' 

Onu senelerden beri tanır, a\1nlarda ve s~uk 
al9ınlı!)ındaki çabuk tesirini bilirsin.iz. 
ffi markasının tekeffül etli\1i AS~IRIN, sfzi bun• 

dan sonra dahi memnun edecektır. 

Sahibinin Sesi 
, 

EN f ON ÇIKAN PLAKLAR LiSIESi 

~ 

8u~İn8k lak.tUlll, '"' 131 Utıtıe 

Hii,~ııı 'l'•ksını KlıtrnPtle 

HlJllAT HA:-0.I\f 

t:'(Jın lJ1111>okıaııJakı Jittıutaltır 

ıı iizıııu ::;nn ı. 1\1 ızrnhı o .. zındır 
f:: F \ Y •\ ' H .\ ~ l\l 

Kelehek ,, 11111 ıı .ı 

lfalı:ır Çıçe.;,ı 

~~· vı'ı HA~IU 
" 

I<ııroıjtar ı;>aıı,, llayıu ts~uı Aldattın 

Aıııaıı Aıuaıı .-luı Kız 

\llf~T . ..\fl'~ 

Hii&rıruı ~"ı ~' .ı~, - ıı . ıuutt A'ia&l("O 

Oiigriiııutleıı Kaçıp Uıttın 

'.\ tı:ol \1 ~; HA '.\I\f 

Kn•elctı "'"'"w 
Hen A ıtlarkıııı 

RÜ1t1<:rr.A RRORIY~ HAl\I\l 

' - . • .. . · .... 'f . .._ 

' Makine Ve Jn~aatı Bahrige Matehassısı 

ETUP UEllAL 
Makine Jmalathanesi 

lli uınara 50 

lll üe~ıeseml n 
mamulatı 

olsrnk 

ruakıoe 

Izınirr1e 
fea!iy.,ttedir. 

Alllkadarla -
rın bu maki ne

faal ıyet 
tarz Is rı IJA kkındıı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lçin 
}atJhane 
lıilnmom 

Ve İ.Jn DetJırmenlerl 
all\t Te ed11vııt imal edilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gaz11zgen Btlumum Deniz Jıürl 

Benimsenen Söhret ., 

-Azizım, şöhretin benimsenmesine aklınız eriyor mu 1' 
-Çok şaşılacak bir şey amma, t?u hal Frigidaire'in başınıt 
geliyor, ve şöhretin benimsiyenlerden adeta müteurrır 
oluyor. 

l'rlalda.lre o derece bir ılhret kazandı ki, pek çok kimseler herhaRsf 

bir soiuk hava dolabını Frltıldalra zannedlror. Halbukl haklkd 
bOsbOtıln ba•kadır. Frla:ldalre General Motors tarafından sureti 

• mahsus.ada imal edllen a:arantlU •oluk ha•• dotabınn• ismidir. 

Bir FRIGIDAIRF. soiuk hava llolalu ah1orum, dlra aİel&de bir alet 
alanlar eksik deilfdlr. isim lltlbasından, \fe mOtabehetlnden 

sakınınız. Bir tek FRIGIDAIRE vardır. Soiuk hava dolabı salın 
al;tk~n FRIGIDAIRE markasını ta,ıdıiını teabıt edl"la. 

BOURLA BiRADERLER ve Ssı 

PLATT 
.Makıoa .Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRiu-1 

1 Qrkl.ge l.ımuml Acentesı 

G. O. GIRAS 
lZMlR 

Yeni Maoıfatoraoılar çarşısı Saffet 
ııokagı .llio. 3 1ele/on No. 2413 

P. K. No. 234 

ISTANBUL 
.Aaır eteodı oaddeai 

Baker hanı 
Poata kutuao : '16 

- - ·~ - , . . .. ., 

Her boyda ve her kuTvet 

te her ctnı mahrnk&t üzerine 

Dorbinler1 tnlumbalar Te Radyolin mt'ocat 
teıieatı mihanilı:iye aaamıör Te ÇIJultl terkibi aıhhl 

dlf macıınlarınm en mükemmellılrJ. 

temiz ve /enntdlr. Bir defa tecrübe 
vinçler Te aair ı,ın derııhtel ' 
'Fil kabul edlllr. ı ediniz. 

Bir tecrllbe bin 1laslhattan tutdlr • 

• 



Fratelli Sperco 
Acentası 

lf. v. 
W. F. R. Va.n Der 

Zee & Co. 
Rogale Neerlandals Deutsc/w Levante Linie 

Kumpanyası SOFJA motörü halen li-
OHESTE~ Tapum 20 eylülden d 

16 1 
.. 

1 
k d 

.. , ıaanımız a. ey u a a ar 
2ö eylıılo l<adardogru ANVERS ANVERS ROTERDAM, HAM-

R0'.1.'ERDAM AMSTERDAM llURG ve, RH.EMEN limauları
ve HAMBURG için · bamııle na yük alacaktır. 
Rlncaktır SESORTfS vapnrn balen 

CER.ES vapura 20 eylülde limanda olap on yedi Ey-

Olivier Ve Şü. 
LJMJ1E1 

Vapur Acentesi 
Cendelt han Birinci Kordon 

1el. 244J 
Dhe Ellerman Ltnes Ltd. 
1 ahmll için beklenilen 

vapurlar 
Londra Hattı 

YVONNE vapnrn 25 Eylfilde 
LONDRA ve LElTB'e. 

hekeıımekıe olup bamıılesini le kııdar Rotterdam, Hamborg 
tahlıye ettikten ıonra ROUR- Te Bremeo için yük alaoaktır. 
GAS, VA RNA Te KOSTENOE THESSALfA Tapnru l8 Ey- GRODNO 6 T. evvel LON-
ic;ın yük alacaktır. tülde bekleniyor, DÜNKERK, ORA ve BULL'e. 

. TRLLA vapnrıı 20 eyluldeıı ve DlREKT ve BRE- ADJUTANT Tapurn 16 bi-
25 eylftle kadar doııru ANVERS MEN için yük alacaktır. rinci te~rinde LONDRA'ya 
Te Al\ISTERDAl\l için yiik NlEDIHVALD vapnru 27 ey- Llverpool Hattı 
alacaktır. lftlde hekleuiyor 2 bırınci teşrine OlTY Ol!' LAJliOAASTER. 

OJ<~R.ES vapurn 3 teşrinieT- kadar ANVERS ROTTERDAM. vapuru 27 Eyinle kadar Ll-..er
"l'tılden 8 teşrioievnle kadar HAMRUitG RREMEN için yfik pool ve badehu 29 eylfi!6 kadar 
A.ıl'l'en, Rotterdam, Amsterdam alat'aktır. Dahlin Te Glu~ow için. 
Te Haınbnrg içiıı yiik alaoaktır. FRlESLAND Tapnru 9 1 oi EGYTlAN vapuru 11 birinci 

RERKULES Tııpurn 5 leş- teşrmde bekleniyor. 15 1 inci teşrınde Liverpool ve Glugowa. 
rinieTulde beklenmekte olup teşrine kadar ANVERS, ROT- BrlsloJ Hattı 
h•mııleeini tabliye ederek Bonr- ERDAM HA \tBURG ve BRE- PENTUSKER vat•ıırn 20 
ıııa~, Varna •e Kiiıtence ıçin Eylftlde HJtİSTOL -..e AV AN-

MEN lı"manl.•rına h 1 1 yü!i: alacaktır. .. ama e a a- MOUTH'a. 

Sven&ka Ortent Linten ca k 11 r · 1 rıhllue için beklenilen 
VlKlNGLAND motörü on A M!ılON •purn 24 birinci vapurlar 

yed; eyliildeo 20 eylüle kadar teşrinde hekleniyor. 28 birinci EGYPTlAN vnpuru 2:.l •v-
ROTTERDAM,HAMBURG 00 teşrine kadıır ANVER.S, RO'P- 1-ilde LlVERPOOL ve SV AN-
PENHAGE DA.NTZlG GDY- TERDAM, HAMBURG ve S!<:A'dan 
::NIA GOTEBERG Te ISOAN- BRE!llEN'e yiik alacaktır. GRODSI<; vaparıı yirmi beş 
DIJli A \YA limanları için yük GANDfAN PAOllNO STEA M Eı·lı1lde A1'i VEJ{S, HULL Te 
rılacaktır. SIJIP AND RAILwAY OfES LONflR.A'dan. 

HF.:MLAND motörü 2 terini Lıverpal, Montreal, 8t. John THURSO vapurn tPşrin ba,. 
eTnle beklenmekte olup ROT- Te Halifakı tı.rikile KANADA langıcında ANVERS, HULL ve 
TERDAM, HAMBURG, KO- LO.NDRA'ı.lıuı. 

nın tekmil şehirleri •e tran~at
PR.NHAGE, DANTZfG, GDY· 
};IA GOTEBORG ve SKANDI. !antik Tapnrlarla şimendıferler 

l\AVYA limanları 
alacaktır. 

için yük arasında miirettPp eeferler. 

cNEPTUN> SEAN AVIGATI-
Not/ona' Steam Naulgatlon 

{o. Ltd. Of. Greece. 
PiRE 

ON OOMPANY Ltd lludapest 

DUNA Tapııru 24 eylO.le 

dogru loekleoıyor. DOGRU O 
l:;lıınalı Amerikaya 

muntazam ıefer LARAK VARNA, GALATZ 
'l'AJliSATLANTIK BYRON BELGRAD, MOHAOS, BUDA

Tapurıı 30/9/98( te beklenmekte PEŞl'E Te ViYANA için yük 
olnp 1 re,riuieTyelde doğra NEV alııoaktır. 

NOT: Vilrut tarihleri ve va 
purların isımleri üzerine mes'u. 
lıyet kabul edilmez 

T. Boven Rees 
ve Şu. Limited 

Vapur Acentesi 
1he Cunard Steam Shıp 

Company Ltd. 

leni Asır 

Iıtanbul Sürat Yolu 

BAK&B YA vapuru 

Her pazar 

-;::::::::::~ günü saat on 
1 altıda limanı-

mızdan hare
keti" dogrn 
1 •tan bu la gi
der. 

Fazla malfimat almak isti· 

venll'lr Hfrinoi kordonda VA

PUROULUK şirketi ac.,nteli
?ıne müracaat. 

Yolcu Navlonlarında 

~lühinı Tenzilat 
Panayır miinnsebetile 1 z. 

mir - Tetaııhul ıtrasıııda her 

mevkide yiizde kırk tenzilat 
yapılacagı muhterem müşte

rilerimize ilıln olunur. 
Telefon 3658 

-JARDANSKA 
PLOVIDBA O. O. Susak 
Jzmlr, Pire 1 rl11Pste ue Susak 

için muntazam haftalık Postası 
SeyRbıttın ıniiıldeti fzmir 

Triye•te 5,112 giindiir 
Jler pazarte•ı günü mnvıı•a· 

lııt edMek çarşamh" günleri ög
leyin hareket edecektır. 

İlk bnreketler: 
19 Eylftl : Bf,ED 
26 .lı:ylftl : Sl-tBIN 
3 'l'eşrınıevvelde Heogrııt 

10 Te,rınie•velde : Bldd 
Garbi Akdeniz Hrıllı 

Ol L.rA Dl Hl<:l-tOA.\10 va· 
pnru :lO eylı11 saat 18 de Malta, 
Marsılya, OeııoVıl, .Napoli, Livor• 
no,Mesııına, Oatane ve Palerıııoya 
tıareket edecekıı r. 

Pıre -..e Trıyeste yolcular için 

fiyatlarda tenzilli.t yapılmıştır. 

Yolcn ve navlun için taf8ilat 
J. PUSSlOH acentesine ınürn. 
cııat ediniz 

Kordonda Oemal Oenıleli ban 
N•ı. 13/H 

(189) Telefıın : 25l8 

lzniirliler Size Burada 
Bir Şey Söyliyecegim 

? • 

Mefruşat 

Telefon 2264 
Mefruşata müteallık en eon moda dö•tınelik kadife . ' 

Oohelen, fn:;:iliz kretonları, file, cibinlik V<' penlelik tüller, 
ha•ır Sl<>r ve keten perdeler, hroıız korniz, çocuk arabaları 
ve sandalyoleri, tahan, otomobil, masa mn•ambaları ye 

·saıre hnlıınıır. 

Izmir - Yol Bedesten Nu. 29 

lşıldak :.~ 1:~ 
cila 101.u ıııuealıne faık 

T" dalıa uco1. olmasına 

ragmeıı iki türlü hizıuet 

ifa tıler. h'. uıuıa yirmi 
kurnştur. Sarış merkezi 
depomuzdar.Toptıın alan
lara iskonto yapılır. 

Asker markalı hakiki 
flit, Fayda, Kilsekt, Ati

la, Blak l!'Ja~, l!'layozen 
sinek ilaçlarının her hoy

da kapalı katn ları vıı.r

dır. Dökm~siııin litresi 
y:ılnız 100 kııraştnr. Son 

YOR.KA hareket edecektir. ARMEMENT DEPPE 

BAOTHlA 28 eytulden dört 
tefrinieTvele kadar Ll V ERPO 
OL ve GLASGOV linıaııları 

:.!O teşrinieTnlde NEVORKta GlRONDE •aparn :.!5 eylO. için ytik aacııktır. 
fzmir Bıriııci lora Memur· parti naftRlin geldi henüz 

'" ı k B08N lA Te•rinievvel ba•-uu nnaca tır. ' le dogrn bekleniyor. DÜNKERK ' ' 
lngoııdao: tedarik e<lemiycnler biraz 

Bir borçtan dolayı ınabcnz 

tal.minen baş bin kilo u heber 

kilosu altı boçnk kuruş kıyme 

tinde razakı üzümler ruahallin

•Je n killükte teılım şı.rtile Işık
lar köyiinüa v .. rit mevkiinde 
Molla Bü~eyın efendının bagıoda 
24/Eylftl/914 Pazarteai giinii ıaat 
17 de &atılacaktır. Talip elanla
rın ınezkftr mahalle zelmıleri 

acele etsinle<. 
\olca ye yük: kabul ıılnmır. langıcındll Ll VERPOOL ve 

Serulce MarlUm Roumaln Te .ANVERS için yiik alacaktır. GLASGOW dan gelıp tahlıyede ART• kamaş hoyalıırımızın teerübe ini yapınıya n k• 
1 matlı 15 krıruşla r.mgini &tıBıŞ ipekli pamuklu 

yiinlü elbiseleriııi~i istediginiz renkte boyarsınız. .\LBA JULIA Vapuru oıı Armemenl H. Schuldl bulunacak ve ayni zamanda 
aekız tetrınieTvlede gelecek .AUGUS1' LEO.SHARD va VARNA, BOURGA"S Te KÖS- Reımi roh~atnameyi haiz LEYLEK markalı raetık saç boyı .. 

sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz . .Kınat i9in toptnn satış mer 
kezi depomuzdor. 

Te aynı günde MAL'l.A puro 22 eylülde A.NVERS ,.8 TENOE içın yük alRoaktır. 
BAROELONE MARSlLYA, Te HAMBUR<:t ı NOT: Vnrat tarıbleri ve imanlarından yiik 
OENOVA'ya bar .. ket edecektir. çıkarmak üzere beklenıyor. AN· 

Yolca ye hamule kaba 1 eder. 
VERS ROTTERDA~l -..e HAM-SUOEA VA vapuru Otus 

eylftlde gelıp Te aynı giinde BURG'a da yiik alaoaktır. 
1&at on sekizde PiRE MALTA, 1HEEXPOR1 S1EAMSHJP 
OEZAlR, VALENSIYA,!ılAR· CURP0RA1JON 
SlLYA, ve OENOVAYA hare· .EXIRA Vapuru 18 ey-
.ket edecektir. Yolon ve hamule Jülde bekeniyor. 

kabul t1der. • NEVYORK,BOSTON ve FI 
Holtand Austalta Llno 

ALM l<ERK Vapuru 21 ey- LA DELl!'I YA için yiik alacak. 

lülıle beklenmekte olup ROBAY .KXIJ,ONA vaparn 30 ey
A VU81'ALYA ve YENl ZE- lülde bekleniyor. NEV YORK 
LA~DA için yük alacaktır. 80STON ve FlLADELFIY .A 

IJandakı hareket tariblerıode- limanlarına bamnle alacaktır. 
.ki ı.le~ı~ı k lık lerderı acen ta meM'n· 
Jiyet kabnl etmez. 

Ifazla tafsilat ıçin lkinci Kor
donda 'l'ııbmıl Tablıye Şirketi 

binası arkasıodıı FRA TELLI 
SPEROO acenteligine müra1Jaat 
edilmesi rica olunur. 

'.l'elelon: 200.l-2005 

Ödemiş Saib Hnknk Hakim
liğıııden: 

ARME.NT D/S/A/S 
SPANSKELlNJEN 

SEVILLA Tapum 8 eylüdlde 
bekleniyor. .NORVEÇ limanla
rına hamule alacaktır. 
JOHNS10N LJNE LJMJ1ED 

QERNMORE Vapnrn AN
V Eı.-tS ve L lVERPUL'dan yük 
çıkarmak için 10 eylülde bek
lenıyor. BURGAZ, V ARN A, 
KuSTENOE, GALAS ve BRA
lLA limanlınıaa da hamule ala
caktır. 

Varnt tarilılerı Te vaparlı.rııı 
ısimlerı üzerıoe mesnliyet kabul 
edilmez. 

N. V. \V. F. Hanri Van Der 
Zee & Oo . 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Aydın Demlryolu Umum MO
dUrıoaonden: 

Örlemı,ın Zeybekler mabal· 
Je11nde Nez .. fet ıokagında mu
kime Haıniz aga kerime1i Ha
dıce bıuıııu tarafından Sökenin 
Konak M. 8 Nu. bane~e mukim 
haııuırndar Emııı çaTu' otlu 
.Abın<ıl efendi aleyhine ikame 
olunan nafaka da•aıının cari 
do rueıııaaı ııruınd>< müddeıaley
hın ıkaın~tgabınıo mı9haliyeti 

hoHbıle ıli\nen tebligat ifaıına 
karar •~riluek muhakeme 20 

Münıleri Taı:oolara fazla kıı· 
'l'eşrınie•el 934. tarihine müıaılif ru ot unıan yükliyebilmeierini 
Oonınrteıi günü ıaat 10 a talik 

temin için herhangi bir yagona 
kılınıııı~ oldugundan yevmi Te bacını iıtiabiıiııin yaruından 
"faktı muktlrda miiddeialeyhin fula ot veya Hman yüldendigi 
Odemış. ırıltı hukuk mahkeme- takdirde ngon haomının yüzde 
11nd• hızzat hazır lıulanmuı 

1 
k "kt 

. ellliıinden faza onan mı ar Teyahnt maeaddak aenetle hır . . 
nkıl göndermui akıi takdirde içıo tarifeainden on tenzı!At ya. 
hakkında mnam•lei gıyabiye pılacaktır .. 
icra kılınacağı ilan olnnıır. Bn tarıfe 23/9/934. tarihiode• 

3992 (516) it'arı ahire kadar mııteb11riir. 

/ 

vapurların iaımlıırı üııerınde mee
nlıyet kabn 1 edilmez. 

T. BOWRN REES 'l'e R"' .,.u. 
Ltd. Hırıııcı Kordon TeJ.,fon 

.No. 2353 ilı\n olunur. 3993 (515) 

CEBBAR ZADE 

Yorgancı Muharrem 
Usta. Dla.hdum.la.rı 

Hlsarönll Yorgancılar çarıısı No. 7 - 9 - 11 
TELEFON: 3755 IZMIR 

Kaştüyü paınuk Te yün ile her model üzerin• el ve ma
kintt dıkışler ıon moda fantazi yorganlar n karyola takım
ları, aüs yaatıkları ve teferrn11tı, kordonla yataklar, tül ci
binlikler kııdıfe ye kamaş üzerine farbalaboı T• güneşlik 
perdeler, kanapıı sandalye kılıf Jarı, şark oda takımları Te 
aaire magazamızda imal edildiğinden ucuz fiyatla tedarik 
edebilinıniz. Toptan Te perakende ıipari' kabul edilir. 
Pamuk iizeriııe de iş yapılır. 9-18 (4{0) 

-cr,-rru~ ,r,ı'i.~v:'"x&aarı 
Resmi Liselere Muadelet Hakkını Haizdır 

KJZ F eyziati Liseleri ERKEK 

Arnııvutköy • tramvay caddeBinde - Çifteaaraylardr. 
Kız ve erkekler için ayrı teşkil&ta malik, ana sıaıfı ile 

ilk, orta Te lise kısımlarını havidir. 
Terbiye usulleri ve tedrisatındaki mnvaffakiyetile 

nınmıştır. 

Iıtiyenlere mııktep tarifnanıeıi göııderilir. 

ta-

Taran ıunlet sabunu ECE Tim toza, Kaol Rraeso, pire tozu, 
kıırpıt, çay, kına, ıakız, diş macunları, kııkao, kolonya, kola, tnt· 
kal, demir hindi, limon tozu, her neTi asit, lastikten maşammıt, 
mastarda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaşır için soda, tnrç••• 
leke tozn, !abnn tozu, lüks ~abnnıı, fare zııbiri v.s . 

Depomuzda satılmakta olan Merainli kola fabrikasınıo hoş ko• 
la paketlerinden on adet getirene bir dola pllket Tııriyornz. Fır· 

uttıuı istifade ediniz . 
TELEFON: 

1 
İzmir Esnef 

Bankasından: 
Ve 

3882 

Ahali 

Baukaınızıa nama mubarrer Hıa•e ıenetlerinden hedelleri ta
mamen ödenmiş olanları cari ayın on betinden ltıbaren deği,tır· 
mego ba,lıyacağız. Alakadar hi11e eahiplerinin bedeli tam ödeooııt 
muvakkat hisı.ı Heı;etlerile birlikte Merkezimize •• 'nbelerimiz• 
müracaatlarını rica ederiz. 9-16 (440) 

Cumhuriyet Kız Enstitüsü Mü
dürlüğünden: 

.Maarif Vekaletinden yeni aiınan talimatname mucibince hıJ 
ıene mektebimize ilk orta Te Liıe tahsili görıniiş kız talebe kabul 

1 olunur. Talebenin dereoeıine göre ayrı programlı eınıflar hazır• 
lanmıştır. . 

llk mektep mezunlarına tam orta mektep dereoMinde tabııl 
yerilir. 1/10/934. tarıbine kadar talebe kaydıoa dMam oıdilecektir 

Fazla malftmat almak iıtiyenler 3902 namarııya telefonl" 
miiracRat edebilirler. 

7-10-12-14-17-19-21 3771 (4.23) 

On. H 1 (251) 6-8 , 
~'LL.ilL~7"':.c...:ı;cA11rzı"2ZZZill~~~~~izrz.i..ı:2zz. Türkiye Ziraat Bankası lzmır 
Hilaliahmer Merkez Umumı- Şubesinden: . 

sinden: 19/9/934. tarihinde ihaleleri yapılacağı 25/8/93.L de Halkıııat~ 1 
Eıki,ebir Hi!Aliahmer . anbarında. huta nakliye arabuı, arpa 3018/934 Ticaret 4./9/934 de Yeni Aıır ye 9/9/93( Milli Bırli,k 

kırma hayTan kırpma makınaları çtıkı ~ayışları T• kolırnları hal~t gazetelerinde llı\u edilen Yanaalı emTalinin miizayedeleri h~r 
Te eaire 22 illetik kaynak Te tenekeoı kordon maklnaları de~ır hafta müddethı temdit edil mi.tir. Iha!• 26/9/9a4. Qar,amba günıı• 
deıt~re, planya, torna. zımpara ta~ı, makkap .t~zglhları ·n Hır~ dür Malın ıatıldıjtı eeneye ait DeTlet Te beledıye nrgi -..e re1111ı• 
23 kapalı ,., açık Vokıol marka lıınek otomobılı Te lı:am,.onetlerı • i 
n ayrıca motörleri 2( pn1e1 torna, şerit deıtre, makkap sımpara ~·~il• ı~ir ına1raflar mütteriyı altti.r. Kıy~et.i . mabamın~.n~~. 
taşı teaglbları n tranımiıyon. milleri 2ö demir T&nller eıkl ıiı· ıkı bin !ıradan fazla olan emTalln ıh&lelerı 11tızırnıı. tı\bıd 

t F d tomobllleri T• binek karoıerilerl ,.. niıe ~7 Eylül 934. Talipluin kıymeti muhammeuin yüzde yedi buçugn niebetiad• 
t:~hı::ı.~e ıatılıoafıadan talipleri• mürıoaatlırı. teminati'arile birlikte ihale günü uat 14. - 30 da Ziraat Banlı:a11ııtt 

_ -· 21-23-24.-25_:.26-27 39116 (518) müracaatları. ~ •v• . , . 3997 (617) 


