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Belediye intihabatı : Yıldız ~a ,yın a 
~emse~rilerden Alaka Ve 1 B. P. Konferansı ·oün Toplandı 

Hass!siyet Bekliyoruz 
Be ed ı ye ıotıhabatı ııazır·ık· \ Kabinede Bazı De~işikliklerden Bahsoiunuyor 

Fırka Reisi Avni Doğan Beyin Belediye 
intihabatı Hakkında Gazetemize izahatı 

Namzetlerden En fazla Rey Alanların Otuz Yedisi 
Aza Geri Kalanlar Yedek Aza Olacaklardır ~:~7a~ı~aşı::~1!~iğ~:ker;: :::.~:- Maarif Vekili istifa Mı Ediyor? ••. 

lerinı a"aka ile yerı:ıe getırme · İstanbul 24 (Hususi) - Bey rahhaslar Do mabalıçe sarayın- Cumhuriyet Halk Fırkası be · 
1 k f ne'milel Parlamento'ar konfe- da B. M Meclisi reısi tarafın · lediye intihabatında •ehir mec· crı lüzumu üzer nr:le tevak u ., 
tyıem ş bu husu•taKı düşü ıce , ransı umumi heyetı ilk top.an- dan kabul edılmı1lerdır. !isi için gösterecegi namzetleri 
ler;mızı ızab etmıştık. tısını bugün saat on beşte Yıl- Kabine azil/ar' arasınde değt tesbit eylemiştir. Bu namzetler 

Hakikaten Fırka yokla mala dız sara;ında akdetmiştir. B. M. flklk mı? Fırkanın yoklama talimatname· 
rında barız bır alaka hisso un Meclisi reısı Kazım Paşa Hz lstanbul, 24 (Husuıi) Kabine sine tevfikan tamamen serbest 
tııuştur. Namzetıerı tayinde rey Türkiye namına bır nutuk irat aza arı arasında bazı değişiklik bir intıhapla seçilmiştir . İki gün 
ıahibi bulunanlar azami kıskanç· ederek azaları selamlamışlar ve ler vukubulacağından bahsolu- evvel Halkevinde, evvelki gün de 
1 ff k nuyor. Maarıf Vekili Zeynela Karşıyakada yoklamalar hitama 
ıkla reyler.ni kullanm'i ardır mesailerinde muva a iyetler te-
B bidin beyin istıfasını vereceaı ermiştir. Dün bir muharririmiz 
İr çok val3ndaş·ar beledıye . mennı etmişlerdir. Katibi umu- °' 

ve verine ya Adliye Vekili Sa- Fırka vilayet idare heyeti reisi 
tııeclisinde yer alabilmek için mı raporunun müzakeresinden y 

racoğlu Şükrü, yahut da Ke· ozgat meb'usu Avni Doğan 
Çalışmışlac, bunlardan bir kısmı sonra celse kapatılmış ve par· mal Zaim beyin getirileceği söy- beyi makamında ziyaret ederek 
listeye girebilmiş bir kısmı d~ lamentolar konseyin içtimaı leniyor. Maamafih bu şayialar belediye intihabatı etrafında dü-
bariçte kalmıştır baş'.amıştır kaydı ıhtiyatla karşılanmalıdır. şüncelerini ve yoklama neticele -

Reye dayanan meseleler üze Konferansının açılış celse- Ankara, 24 ( Hususi) _ Zi- rini sormuştur Mumaileyh mu- Avni Doğan bey 
tinde muvaffak olmak zevk ve sinden evvel saat 13 te Parla· raat Bankası Umum Müdürü harririmizio sualler:ne cevaben emelimizdir İki aydanberi Fır· 

' · b" · d 1 b ı kamızın İzmir te•kilitı bu vazi-ııeı e verıci ır netıce ir. Amma mento ar ir iği Türk gurubu Kemal Zaim beyın münhal meb· demiştir ki: ., 
feyi itina ile yapmıştır. 

llıağlubiyet te asla şeref ve hay reısı tarafından Parlanıenlo ! ar Mııa111 Vekilı Zeynellibıdin bey us.uklardan birine intıhap olu " Biz mevkii iktidarda bulu- El" . d b k 
ımız e ir yo lama talimat• 

ıiyete halel getiremez. Demok- birliai konseyi azaları •erefıne mi•tır narak Maarif Vekiletıne gele· nan inkılapçı bir fırka sıfatile .. .. ., namesi vardır. Bu talimatname· 
rasiye inanmış olan insanların, perapalasta bir ziyafet veril Akşam saat 21.30 da mu- ceği rivayet olunuyor. memlekette vatandaşların ihti- nin hükümleri belediye, Halk 
halkın reyi önünde, mücadele yaçlarına cevap verecek halk Fırkall namzetleri olan arkadaı· 
ıııuvaffakıyetle yeya mağlübiyetle ~ "W-r .... • J-r ' y • müesseselerinde memleketin sev· !arın seçimini nahiye, ocak reİ• 
ııeticelenmit olsun boyun eğme- ~ar .ft lf •]@ili,. .ft_ 1 e rJ ll e diği, bilgısi, haysiyeti, görgüsü ve azalarına bırakmıştır. İzmir 
Itri bir vazifedir. Bir çok defalar , itibarile üstün olanları seçmek - Sonu ,kinci sahifede -

ıııağlüp olanların bet on sene 
Zarfında en büyük galebeleri elde 

ettikleri görülmemiş hadiseler 
den değildir. Bu itibarla birinci 

hamlede, Fırka yoklamalarında 
görülen hareket ve al ikanın ,id · 
deti bizi çok memnun etmıştir . 

Gerçi bu mücadelenin matbuattı;, 
umumi efkir önünde cereyan 
etmesini de iıtiyenler de vardır. 
Netekim yazdığım bir makaleye 

hu yolda cevap veren bir karii
ıııize haber verebiliriz ki Fırka 

Türkiye - Yunanisi~nın lştirakile 
C. Şarki Iv.:isal.ı aim Olacaktır .. 

yoklamalarında istedikleri hare
ket pek canlı bir şekilde 
tecelli etmiştir. O kadar ki yüz· 

lerce rey ıahipleri neticeyi öğ
renmek için sabahın beşine ka
dar toplantı mahallini terkeyle. 

memişlerdir. Tasnifin neticesini, 
reylerinin tecelliyatını görmek 
için beklemişlerdir. 

Türk vatanında şehircilik 

tlarttıounun Sovyetler Hariciye 
" komiseri M. Lıtvınofla mülaka

tından sonra Paris ve Moskova 
nın Şark m sakı yerme kaim ol 

, mıık üzere bir nevi tedafüi itti· 
fak muahedesi aktedeceklerin · 
den bahsedildi. Fransız - Rus 
devlet adamlarının samimi mü
lakatlarınıı verilen bu tefsir tar 
zı hayali olmaktan kurtu'amaz. 

Şurası muhakkaktır ki şark 

misakı fikrine Bazı Akdeniz un 
surlarının ihivesıle zamana uy· 
gun bir şekil vermek mevzuu 
bahstır. Bugün üzerinde çalıtı 
lan bu projede Küçük ltilif dev
letleri ilk salta gelmektedir. 

mefhumunu yaratan Cumhurıye· 

tin belediye kanunu pek yenı· 
dir Bu kanuna tevfika yapılan 

intihabat henüz ıkincidir Mü 
teakip senelerde görülen bu can 
!ılığın artacağında şüphe yoktur. 

Tedricen siyasi terb4'emızin in 
kiıaf ederek Cumburıyetın is 
tihdaf eylediği ülküye varacağı 

muhakkaktır. Şımdi istedığimiz, 

vatandaşların kadın ve erkek 
seçme taahyetine heyecanla iı

tiriklerıdir. Cumhurıyet Halk 
Fırkası teşekkülleri şehir ışlerin. 

de çalışmak istiyenlerden otuz 
yedi aza yerine bize yetmiş dört 

M. Bartu u M. litvinoı 

Türkiye ve belki Yunanistan 
da bu mısaka iştırak edecekler· 
dir. Bu suretle Şark mısakı bir 
Cenubi Şarki Avrupa misakı ha· 
!ine gelecektir. Bununla bera· 
ber bütün bunlar henüz proje 
halinde olup bu projelerin ta· 
hakkuku içın daha çok görüı
melere ihtiyaç olacaktır.,, 

Paris 23 ( Hususi) - Petitlprojesinden bahsederken diyor 
Parisien gazetesi "Şark misakı,, ki: "Fransız Hariciye Nazırı M. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cumhuriyet rejiminin en büyük 
vasfı halk müessesatında halkın 
reyini hikim kılmaktır. Belediye 
müesııesesi halka en yakın olan 

bir teşekküldür. Her gün ve her 
an hemşehriler. bu teşekkülün 

kararları, hizmetleri ile alaka 
dardır Kendi işlerine, kendi 
huzur ve sıhhatlarına hikim bu-

namzet seçmış öoiımüze koymuş· lunan bu müesseseyi idare ede· 
tur. Binaenaıeyb bu lıstenın mıı cek elleri seçmekte ne kadar 
vaffak o . acağında şüphe etmiyo- hassas davranırsa o nisbette 
tu:ı: Ancak bu yetmiş dört namzet hem nefislerine hem de memle
ten otuz yedısini filen iş başına kete hizmet eylemiş bulunur. 
getirmek halkın reylerine bağlıdır Kayıtsızlık idari zafın başlıca 
Her vatandaş listeyi ehemmiyetle amilidir. Bundan zarar görecek 
ıröz önünde tutmalı ve bunlar memleket ve bizzat hemşehri
üzerinde tetkikat yaparak en Jerdır. Çok ümit ediyoruz ki 
fa:ıla iş görmek kabiliyetinde şahsi ve milli menfaatlerini çok 
bulunanlara reyini vermelidir. eyi takdir eden Egeliler k.endi-

Sandık. baıına ııtmeği bir !erinden beklenen hassasiyet ve 
külfet de&-il1 bir inlulip vazif.,i, lalakayı gö~termekte ula geç 
ıehrini en mühim iıi tellkki ey- kalmıyacaklardır. 
!emelidir. Hakikatte de böyledir. Xaoıaı..ı. ~aklır..1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
YEiii TEFB.iKALAB.IMIZ 

Batıaı Gazi 
Bizans 

-Yazan.; 

Saraylarında 
Akıncıları 

Türk 

:N"iz:a.o:ı.e1;1;:1.ıı :N"a.z:t.f 

Battal Gazi hakkında Türkçede bir çok eserler yazıl · 
mıştır. Fakat bunlardan hiç biri Battal Gazınin Bizanstaki 
efsanevi kahramanlıklarını Nizamettın Nazıf beyin kudretli 

• kalemi kadar canlandırmamıştır. Pek yakında gazetemizde 
tefrikasına başlıyacağımız bu eser okurlarımızı heyecandan 
heyecana ıürükliyecektir 

--==..,,,,,....,_...,,=_ ~ 

YALNIZ JKIMiZ 
Ya.zan. ; :Fl.ebia. .A.ri:C 

Milli mücadele tarihinin kahramanlıklarla dolu sahifelerini 
yaıatan bu inkılap romanına yannki •ayımızda baılıyoruz. 

Betenecek, Takdir Edeceksiniz .•• 

• 
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........................................................................................ 

-· 

ita/yan Kralı ile Başvekil Mussolini son manevralaıaa 
Yazısı Telgraf Haberlerlmlzdedlr 

........................... ···~···················································· .... 
Uzak Şarkta. Yolculuk B6yle Olur · 

Hanımlar •. Beyler btletl"rlnlz .• 
' . 
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Ticaret Odasın~ 
••••• 

Fırka Reisi Avni Doğan Beyin Belediye 
intihabatı Hakkında Gazetemize izahatı 

Namzetlerden En fazla Rey Alanların Otuz Yedisi 
Aza Geri Kalanlar Yedek Aza Olacatlardır 

Mahmut Esat B, Şark Halı Kumpanyası
lzmir Binek Arabacılar nın Şayalr F abrikasırJlda 

Dünkü içtima Yapılama 
Ticaret odaaı reıaı Halcı 

de Hakkı bey dün şebrımiz<l 
tüccarları ve zenginleri bır b 
bıbalde bnlonınak üzere tio• 
edatı salonunda içtim11a da 
eyleıuıttı. Tahmin edıldığin• 
re bu loplantLda Ergani da 
latilcraııı na ait tahYillerin •• 
otrafında fıkir tf'ati olonac• 
Dante yalnız Halim Oa•d 
DaTiçon Gabay .... Danoo b•1 
icabet ııylemı' diğerleri gel 
miştır. 

......................................................... 
Baş 1aJa/ı Bıtına Sahı/ede - Hilmi bey aabık Resne kadısı 

İçin lzmir evlitları arasında ca· 24 - Halim bey Aliiyeli tüccar Cemiyetinde 
mıaya hizmet görmiye kadir ve 25 - Hasan Kemal bey doktor Jzmir tıınek arabacılar ctıni 
kanuni vaııfları müsait olan ze 26 - Hikmet bey Tabak zade yeti bir mf'ktupla fzmirıu kıy 
Yatı seçmek üzere Fırka teşki· 27 - Hasan Fehmi bey Akseki metli ıueb'oını Mahmut lteat 

Grev Şeklinde Yüz Be.ş Amele Ne 
için işler ni Bırakmışlardır ? 

litınıız batkın efkarı umumiye bankaaı meclisi idare reisi b•y•tend•y• müracaat ederek Amelenin Ve Fabrikanın Rokta.inazarı 
•İni aylardanberi yakından tetkik 28 - Haaan bey Akseki ban lütfen birfiklerınin fahri rıya. Şark halı kump•nya8ına aıtl fır Yıpııgımız tecrübf'ler netı
etti. Son iki gün zarfında da kaaı müdürü 29 - Hamdi bey 111tioi kalın! eımuı içın ricada Şayıtk fabrikuı nınelelerinden cHinde ha şekilde amel•uıo iic 
liem lzmir, hem Karşıyaka yok E•naf bankaaı meclisi idare reisi balonmu,ııudır. lsroir hinek yüz be' kioi üoretlerınin lrnzıll retlerı artırılmakta Te fabrikK 
lamasını yaparak Fırka namzet 30 - Hasan bey Topçu oğlu arl\bacıları e1nalı namın" es n• teıeblıüı adılecegi haherı iize- nın ıatıbealatı tla tozayiit eyle 
!erini tesbit etti. Bu namzetleri 31 - Hüaeyin bey Hoca zade miyoıtlerl tarafından yapılan ha rlne ıolerint terk.,tmiol•r n lab. roekteılır. 
alfabe sırasile size bildiriyorum 32 - Halit Tevfik bey avukat teklıli mohtereoı ıneb'aıomna rika ılahillndan syrılmak ıete Sıze küçilk bir mital göıt•· 
Fırka teşkilatımız bu listeyi seç· 33 - Hafız Hayri b.,y Bakırcı kıtlml ederek bugün binek ara· ruitlerılı. z~bıtsnın miidabaleaı reyıın . .lfabrıkamıııda allı balta 
mek için seçımde rey sahibi olan zade tüccar34-Hacı Hüseyinbey bacılar cemiyeti merkezıai zi ıle ruü~n•ıkhtrdf'n be' kı'i aıl çıııı,mak •oretile i,çilijti ögrenen 
arkadafiar her türlü müdahale· •abık meb'us 35 _Hamdi Nüz yaret •yltmişlerdır. Mahııuıı lıyey• nrılıoıo Te di,:ter amele de hir g•nç, ılı.i günde '50 karat 
den uzak olarak reylerini kullan- bet bey eczacı 35 - Hu:üsi bey Kı"t lı11yıo brnek arabacılsr oe labrıksdan çıkarılmıştı almı,tır. Çıkarılan iş nıapet.nde 
mışlar Ye memleket için faydalı doktor 37 - lsmail Hakin bey mıyatı merkı.zıoi ı.ıyaret ettik- BinaenRl•yh aftıyii:ıı amele yeTınıye almak dıtıma amelenin 
gördükleri hem,ehrilerini seç Tireli boru tüccarı 38 _ Ismail lerıni haber alan bir _çok lıırlık me..-codnndan yiizh•şi giinlerden lebın•dır. Ba kıırıırımıll' da lıeniiz 
mekte memleketin ihtiyacından Hakkı bey Derviş oğlu doktor re11lerı de mtız~fir Cllmiy•t bi- lıari çalı,mamsktadır. Ho ıonıale ıaıbık mnkııne ~ırm•miştir. Bi· 
ba,ka kendilerinde hiç bir en 39 - Kemal Salih bey doktor nuıoda melı'uılnrını zıyaret gnrohandan bır heyet gazete rıncı Teşrinin ıptiduıada t 11 tb(. 
dife hikim olmamıftır. 40 - Kemal Talat bey Anadolu •derele beyanı bot amedı eyle ıoize gelerek Fırkaya, amele kıne ba~lıyacajtııı: . Fskat ned•nH 

Bir aralık Vsli Kaıımn P 
da tıcaret odaııoa uıtraıııı,ı 

" Yalnız üç ki~i geldi&indeo i9 
nıa yapılsmKmıştır. 

Bugün alikaılarlarla tek 
tenıa1lar temin olonacai: ııel 
yarın bu içtimaın 
ediltıc1tktir. 

Bu liateyi Halk Fırkası lzmi gazetesi neşriyat müdürü 41 _ mıtler Ye ıleı?erli ınelı'u•larıle birliğıııe miiıscaat elfıklerını ışı hırakıtn nınele lebltırinı olırn 
rin şehir meclisinde görülecek Mehmet bey Akosmao zade kıyıntıtli muhslıaeelerde bulun Ye ücretlerınin yiiz yırmi kn- hu harekotı aleyhlerine zannet 
vazifeleri tamamca yapmağa ki· 42 - Muzaffer bey sabık noter ıouflıtrdır. Bütiin lzmır araba ruşlan ıekıen kura~a ındıril ınışhır, karar fılıyat aabaaıoa gir
fayet ve iktidarları müsait bir 43 - Mitat bey göz doktoru cılaıı Mnbnınt Eı11t beyin bu mek iıtanıldigını aöylenıışler. ıued•ıı ışı bırakmışlardır. 
namzat listesi olarak lzmir hal· 44 - Muammer bey Nalbant alakHını biiy iik h1r &eTıoı;le dir. Teozılı\tı icap eıtiren 8 ,.. ı,ı bırak arı işçilerin yarine 
kına taktim ediyor. Halk fırkaıı zade balı tüccarı 45 _ Mustafa karşılamıolardır. Mahmut EHt b .. plerı öjtrennıek iizore diiıı yenılerinı almaktayız. Fakıtt eı 
memlekette çok kısa bir zaman· Sıtkı be}" Kereste tüccarı 46 _ bey· l•ndı hirlık hinıuından ay. fabrikaya müracaat ettık. Sa- kı ıtçılarımızdeo •uçlu olmadı· 
da çok büyük işler yapmlf bir Mustafa bey Buldanlı tüccar rılırken tezabiirat f11pllınışıır. lfıbıyetıar bir zat Btıllllerımize gına ılaır polıaten bir veaıka ge 

Jandarmada 
Kumandanlıklar Aarasuul 

Degişitlikler Oldu 
Vılayetimiz jandarma 

kumandanları aruında bazı t 
btddiiliit iora •dılmiştir. 

Mtııemeo jandarma bülii 
komandaalığına Petrek 
jandarma kumandanı yüııb~ 

Hüınü lıay, Foça jandarma k 
mandanlıgına Emirdagı jand• 
ına kumandanı yüzbatı Y•t 
bey, Dıkili jandarma komand• 
lıgıoa Koçhiaar jandarma Bil 
hey, Hargama jandarma ka11111 
daofıgına Foçs jandarma k 
mandanı _yü:ııbatı Alıdolkadi 
Torbalı jandarm" komaoılllnl 
gına eitajıuı yeni bitiren Sabr 
Ksrabarnn jandarma knmandaP 
lığına ıiıajını yeni hitir•o .Ari 
beyler t"yin edilmitl.rdir. 

· hrkadır. Onun başında dünyanın 47 - Memduh bey doktor ve cenhen dedı ki: tı rea leri de derhal ışlarıoe bat 
· .en büyük adamı olan Ga~~ .va~ kimyager 48 - Mustafa Münir Danyal Bey clşi terkedeu yüz lı•ş arn•le ı~tacagııı. Eg•r çıkan amıole mü 
dır. Halk fırkasının meYkıı ıktı· bey avukat 49 - Naci bey Bili! IA k Gı•ttıe kendılerıni, ücretlerının indiri- racaatta g•ç kalırsl\ kadromuz 

·darda bulunan baıvekili ve hü oğlu 50 - Nazif bey tüccar D araya ıecııgi "nrlışnin• kapıııınışlardır . lıarıçt•ıı ılolilorwuş bnlıınacak 
kümeli memleket için lazım olan 51 - Nuri bey Çolak zade mısır l:lan'atl•r ıooktehi uıiidürü Halhoki böyle bırşey ula varıl ve billi.lıaro vııknbolacak miira. 

: h~r şeyi vakıt ve zamanında im tüccarı 52- Osıı:an Behçet bey ılıen Ankara San'atıar ın~kteloi dej!ıldır. llirçok ıanıı_vı ın~rkez racantlari da n~zara alamamak 
· kanları göz önüne alarak takip doktor 53 - Ömer Lütfi bey ıniidiirliii!;iiıı• ıerlıan tayın ofu. lernıde oludnj!u gıbi fabrikamız ıstırarındt• kalacagız . > 

~ etmektedir. Bu hakikatları ya· Alsancakta eczacı 54-0mer bey naıı Dııııyal bey dün Afyon ıla iicrelli amelenin meta isine D ıgn laraltan haber aldığı 
kından bilen millet bizimle be· Maralı komısyoncu 55 - Rahmi trcınıle Aııkaraya hareket etmi• uyıron bır şekılıle tayiıı ııııza güre amele loirliklari te• 
raberdir. Bu kanaatteyiz.lzmirde bey Filiheli hacı Süleyman zade tir. Danı al bpy ısla•yonda idari ıçio çıkarılıın i< uma,ıarııı kilıi.tı da meı'ele ile alakadar 
listemizin ittifakla intıbap edi- uncu 56 - Reşat bey Lebleb'ci kıeım reısı l'uşar b~y, maarıl motroen iizerırıe tesbıt etmek olmuş t•kr11r işçılerio nzifale
leceii bizce muhakkaktır. lzmi· zade 57 - Rasim bey terziler ınüdür ıuoavıni Hakkı bey, kız kararındadır. Çok çalışan aıoe- rıoe başlattırılma11 için fabrika 
rin ba11as ve yükıek duygulu cemiyeti reisi 58 - Ruşen Meh en•lıtiiıü miidlirii Huıp, mek- leye daha fazla ücret vermek nezdınde teşa!)biintta bolan· 
halkından bu alakayı beklemekte met bey tabak 59 - Saada ha l•p lalını heyeti Te yüz kadar imkanını temıoa •avaşıyoıcz, mo,ıor. Bir iki gün zartında 
her zaman hakkım vardır. nım doktor 60 - Sabire Yunus talehe taınfıııdıın ıı1?ıırlanmıştır. Bıdayalte amele m..ıro iizeııne amelenin tekrar işlırın• avdet 

lzmir hanımlarının bu intihap hanım 61 - Sami Salih bey Tren hareket ederknn talalıeler ücr•t TerilmeMinin l•hlerine bır •ylemı' lıalonacagıoa mnhak· 
devreıinde kendi ıiyasi hakla doktor 62 - Suphi emin bey bir agızılaıı iiç defa şa ta dı,ro hareket olıia1?uo11 aıılıyaııı:ııııış- kak ııazarıle bakılmaktadır. 
rını kullanacaklarını ve müntebip tüccar 63 - Sabri bey tüccar baıtırarn k Ç"k ıevdı k !eri n az o o 
hanımların büyük mikyasta reye Cevahirci zade 64 - Suat bey ıaliıldaıtır hır arada yaşadıkları 
!tti~ik edecekl•rini umuyorum. Bayraklıdan 65 - Şeref Kazım ıniidürloriııi uıııımi ınretı~ teş· 
lzmır, kendi hakkı siyasisini bey avukat 66 - Tahsin bey tüc yi •ylemışlerılır. 'l'ııleheler hir 
kullanmağı çok eyi takdir eden car sı·vaslı zade b k 

olgun bir muhittir. Kazalar ve Karfıyaka Nahiyesi 
•air belediyesi bulunan mıntaka- Namzetleri 
!ardaki teşkilatımızın faaliyeti 67 C ·ı b k t 68 - emı ey avu a 
devam ediyor. Cevdet Akömer bey avukat 

Sıra ile hunların yoklamaları 69 - Cemal Şabingeri bey tüccar 
da yapılacak ve namzetlerimiz 70 F t b p ı t · k · 
·ı · ı k - ua ey a amu şır etı 
~an o unaca tır. '"d'" ·· 71 H"' ·· b ş b mu uru - usnu ey ey 

Asıl ve yedek azalar nasıl d 
tefrik edilecektir? oğlu Ma enci 72 - Kasım bey 

Darülfünun Mezunlarından. 
- Asıl ve yedek meselesi 

ııelediye kanununun 42 inci mad 37 - Sabri bey üzüm simsarı 
desinin yedinci fıkrası ahkamına 74 - Sadi bey sigorta memur 

larıodan. tabidir. Bu fıkra da şöyledir: En 
'{'Y //h' ///// .// ./7 L.// ./ ./ .//./7 //LA 

çok rey kazanandan itibaren J · t T 1 fi 
adedi mürettep miktarı azaiığa. azıma e ura arına 
~;:u:y~'.~r. mıslı de yedek aza Gelen Cevaplar 

Nanızetler Şunlardır: .Mıotaka ıpor kon~reıi do-

!ı ~t te Yerınışlerdır· 

Ankaı·alı Gençlerin 
Teşekkdrii. 

Gazi terlııye eoıtıtüıii ta1ebeıin

daa altı ki~ilik lıir ıporcu grubu 
menılek~t d•lıııinde lıir b11iklet 
taıona çıkını'; ho nıeyan<Ja 'elı 

rınıized• gelmı~tı. 

Q3zi lerlıiye erıetıtiiıiimüdiiıii 
~izaınetıııı Hılat beydoiı "rali 

Kazım pafaya golen bir mırktupla 
ıporco g~nçlere fzmirde giiıteri· 
len mıaalırperverlikten dolayı 

te,ekkiır edılıııiştır. 

lzmirden 
lstanbula 

Ruam Mücadelesi 
························~~~························ 

Şehirdeki 
Etrafına 

Hayvan Pazarları 
Dıvar Çekilecektir 

'.l'eşrinienelın ilk lıaftuınıla ~ekılde temizlik yaptırılacaktır. 

yııpılacak olan Ruam wiicadelaai Akıi halde buralarda pazar ku-
lıazırlıkları ikmsl edilnııştır. rulmızacaktır. 

Hergama Te Ödemiş kazalarında 
da ruam ruiicadelesı yapılııcak 

Te rnezkftr kRzalar baytarları 

orada işlerini bitirdıkıen sonra 
merkeze gelerek Raaıo ıniicade

luine yudıriı eıleceklerdır. 

ihracat d•v•mı ıııünasehttıle 
şimdilık yiik araba h:ıy .. anlarına 
msllaiıı tatbik edilemıyedektir. 

Bu gıbi bayuıılara 'l'aşrirıi 

•anide mallain tatlıık olunacaktır. 

Zıraat Vekılletinio hazırladı· 

gı talimatnamtıye göre ıuam ıııü. 
cadel~ıi üç senede bitecektir. 
Birinı-i •~ne içinde Tilayet mer
ke~i u merke~e bağlı köyler, 

baytarı olan kaza merkezleri n 
hu kazalı.rın kiiyleri, ikinci se· 
ne Tİ l:ty~t ın•ı kez kazaeıııa hag
lı nahiyeler T8 baytarı olan ka· 
zalara baJtlı nahiyeler, iiçiincü 
s~neıle mütebaki kazA T• nahi · 
yelerda rııaıo mticadeleıi yapı 

lscaktır. 

Dikili jandarma komandaP 
y Ü zbıı'ı H üeıı ii bey Karacabt 
kazaaı jandarma kumandanlıgıo 
t•yin e:li lmitıir. 

Sıtma kursu 
Rowada toplıınan beynelrıı} 

lal Sıtma konana Sıhhat nk:J 
Jeti namıoa i'tirak eden }l.e 

nemen 8ıhbiye doktoru NaO 
bay aTdet 11tmıttir. · 

Kış Saatı 
Birinci teşrinin ılk güniiod• 

itib:ıren r~ımi dairelerde ki 
mMai u ·ıtıoın tatbikia• bati• 
ııncaktır. Booa göre memurioi 
nıe1aiıi aabalı eaat dokuzdan o 
ikiye TC iiı'.lleden sonra da 111•1 

mı üçten on yediye kadıtr dn*ııı 
ıd•cektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bı rınde l.ıı&~lanaoak Te sonuoM 
nibayel •erilecektir. 

Belediyece ruam muayeo• 
iıtHyonları u tecrithaneftr 
derlıl\I IHpit edilecek Te Tili.· 
yete hilıli rilecektir. Herkeı haf" 
vanını bo moayeııehanalıre gii• 
tiirecek Te orada malleia taıbifl: l - Aziz bey mühendis layisile biiyiiklari miz• çe~i-

2 - Ahmet bey Aydınlı Sarı len tazimat telgraf lan na aşa- 14 Saatta Gidilecek 

lzmir rnallein taıbık edı-
1.ecelı: olan t•k tırnaklı hay
noluın miktarı 30621 adet· 
tir. Ruam kom11yorııı ııırafınılaıı 
hazırlanan bir progıama göre: 

.M ücadeley• Birinci teşrin in ettirecek t.i r . 

yörük zade 3 - Atıf bey Esnaf ğıdaki c•nplar gelmi~tir: Nafıa V•kaletı, Izmirin ik· 
Ehali bankası müdürü 4 - Ali Kazım ~aşa H azretl~ri tisadf hayatınilaki mühim lneT 
Riza bey Kereste tüccarı ince Spor mıotaka kongre reiıi kiiai dikkat nazarına alarak 
Alemdar zade 5 - Ahmet bey İzmir İzmir· I.tanbol yolnnn. on kıae 

Kongrıı ıniinaaebeti le bak 
Ali moıla zade deri tüccarı bir hale koyaıa4a karar Termit· 
6 kımöa giiaterılen duygulara 

- Ali Halim bey diş doktoru tir. 
7 - Ali bey Çelebi o<rlu t•~•kkiir ederim elendim. 1 Tetrininnldan itibar1<0 !ıı. 
8 

6 Reiıicnmbor 
- Ahmet Şükrü bey avukat mir · l@tanbnl yolu tren •e •apar 

Gazi Mustafa Kemal 9 - Ahmet Ramib bey doktor * yolcolup;o da dahi 1 oldoğ• halde 
10 - Adnan bey Yusuf Ri:ı:a Kongr•nin* loygolarıoa l•· ı meula 14. .,.ata indirılmi.tir. 
mektebi müdürü 11 - Benal şekkür eder, montfakıyetler Hu batta Pazar n Çarşamba 
Nevzat haııım 12 - Behçet Sa- dilerim efendim. güof.,ri Handırwa ekıprHleri H· 

lib bey doktor 13 - Demir Ba,vekll ismet at 13 te Izmirdaa har11k.ıt •de· 

Şevki bey tayyare piyango mü ı:rzMr,cz.eV';m'L7nU:zır'Z7/)A//.L;r=a7.L7.D· z;IY=O?'}f:r...ııı 101e1ıc0t1 ~0m1 k1t,ır.iaatıa ı.ıaııbuıa •a· 
dürü 14 - Enver bey tüccar • 
15 - Etem bey doktor Taşlı oğlu 
19 - Ekrem bey avukat 17-Fe· Taoıumı' bir mii••seH için Vilayet inzibat 
rit bey Şıfa eczahanesi sahibi •n az orta tabıilini bitirmit bir komi•yonunda 
18 - Ferruh bey mühendis 19- hanım iıteniliyor, iıteklilario Vılayet memorın inzibat ko· 
Fahrettın Ali hey mühendis gazet•mi:111 Teya IAbriren 6 on ıoı•1oııu düa üileden ıoora Tali 
20-Faik bey Tilkilik eczahanesi maralı p, ıta k11tnıo atlrHin• moaTını Tekili Faat beyi o ri 
sahibi 21 - Galip bey bakkallar müracaat ela•muı. yantirıde içtima etmiş bazı me-
cemiyeti reisi 22 - Hakkı bey Lilıtn 1'ilenler ternih edilir. morlar hakkında icap ıden ka· 
Balcı zad~ tüccar 23 - Halil S. 2 1-2 (531) rarları vermıstir. 

\ 

• 

Ştbirde bolonan havnn ahırları 
belediye tarafından en kıea bir 
:aamandJL teıpit ıdilacek n bunun 
için biitün abırl~rın uhipleri 
birer bıyannı.me nrecektir. 

Şehirde bay .. arıların ıu i9m ... 
ıioe mahıoı 111 yalakları tı.brip 

edilecek; ta' yalaklar ıa birik 
miyecek tekle konacaktır. Har 
yük •• binık arabacıM hay•ao
larıııı solamak loin ~ıııko nya 
bezden koya ta~ımaga mecbur 
tutalaoaktır. 

Haynn nakline ınabsııe t'A · 
gon, vapur, şat n emıııli haynn 
tahli.rHıoden ıonra fenııi bir 
••kilde temhdenmedikçe tekrar 
k11llanılmıyacaktı r. 

Şehirdeki hay•an pazarları 
etrafıca doTar Q•kilecektir. Bu· 
na i•kan olmadığı takdirde de· 
mir •eya telle ihata •dilecek, 
burada her ııama• adi Ye fenni 

MILLJ KU1UPHANE SJNEMASJ 
Haguıı, :..! biıyük n giizel tılm bırdea ıakdım eder. 

l • Iflaf'ar Itlarşı 
:MAOAR oıu~ıkıaı,,. .MAOAR dansları ••• MAOAR aşkı· 

nın il5hi kodret ve mestiıioi bırikolıide bir uıunffakiyet· 
le ya,syaa ve ya~atan miıilNiz eHr. 

Bafrollerde : 

Gustav Fro&hlich - Camilla Bora 

Kanı 
Dünyaoın an büyiik ııırk ( Oırq•• ~antı) nıo şayanı 

hayret numarıı.l11rı arasıoıla çenilan MEG LEl'ıIONNIER 
nin IR11111men FRA NSIZOA ıii~lii l•ii.viik tılı11• -~•R.D• ıantlerı : 

MAC.AR MARŞI: 16 - 18 - 21 de 
ARTİST KA1'1 : 16,30 - 19,30 - 22,30 da 

Ounıa Te per,ambe günleri 13,30 ds başlar -
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SONTELGRAP HABERLER/ 
-Konferansa 1 ·Parlamentolar Konferansında 

'r_u._r_kç;;....e.;;...y ... _c;;....e_v-1_re_:n._= .Al.:l_ş_e_"""1!!! 20 Millet iştirak Etti Romen Murahhası "Türk Milletin in 
-34- latanbal,24(A.A)- Beyael- ölmez Bir millet Olduğunu,, Söyledi 

Dudaklarında beliren z~birli !erin i hilıyor ına•ıınl Hayır, bil- milel parlllmentolar konfera1J11• ----------------
bir telı.,11iiınle 93 aorılo: mıyorson. Hattn h~ıııaı isıniaıi na i'tlrak edecek murabbıularrn htınhul, 24 (Huıo~i)-Parla· ıolb iateriz> ciimlHi hararetle 

- Bunları iaıııa etaıek igimi bile bılaıeui:ı. Marsılyada bana ıon kaf ıleleri şehrimize gelmiş· mentolar konferan11nda Büyük allu,ıandı. Romanya murabbaaı 
mi ietiyonunuz! 1 Rok çagırırlardı. Sııbte bir isim• lerdır. Bu suretle yarıo re1men Millet Mecllıi reiei Killlım pa- Türkiye hakkında hararetli bir 

117 hötün azaların l.i11iya- Kimi haber vereoek•ın' · Nama- açılacak olan ota~anco parli· şanın Franıızca irat ıttiı?i natuk nutuk ıöylirerek Türk mill•tinin 
tına ınakH olaıak : ralaıı mı! Seni delırmiş eana· mentolarbirlıgi konfernnaıoda 20 çok alkı~landı. Müşariiuileyhin ölmez bir millet oldoganu çok 

- imzalayınız, dedi. caklar. Belki de bandan kıaza- millet temıll edıleoektır. Hu mil· autkµoda Gazi bHretlerinin uzun ıüren allrışlnr ara11nda 
93 kalemi aldı.Hezimeti ilade nının. Menlnya gideceğin yertl• Jetler şunlardır: konferanı aza110111limlıyan ıöz. ıöyledi. 

ailen bir tarzda omuzlaıı dü~tü. tıwarbaneyoı gırenin. Hangi dı· .Amerika, Belçika, Koıterike, leri büyilk teaabilrat.. 'fllile Türk maralıbae 
Bıyıcanınıguıleınıyordu Oıurdu. Jile malikıin!. Bu 'fillayı mı Dıınimarka, Mı11r, lapanya, oldu. •Y•rttı 11ıllı .,e cihanda Ha1a• hır de bir 
K•kanlıleri imzafıyacaktı. Re göıtereoekıinL Franaa, logiltere, Ynnanietan, 

heyeti reiıl 

notalı: Irat 

itin bikiman• aeaı onu doıdordn. Müıterib ol, bıırada da bir Irlanda, İtı&lya, Japonya, İran, k ' A ı ı 
- 93 şunu bılmelıJır lıi IW· şey, hiç lıır,ey bulamazlar. 93 Polonya, Romanya, ineç, Tür e rar n aştı ar 

etti.Hırlık aızaınııawe11nın onun
ca maıldHi tadil •dildı. Rozna· 
meye ıt•çıldi. Galili ha:ı:retlerin" 

.,:ekilecek tazııııat telgrafı allıı~ 

lıırla kabul edıldi. 

Fran11z marabba•ı natkoada 
dlarpçı bir padi,ahın ııaltınat 

ıürdiiğü im 1aıayda bugün Sulh 
doıtları toplanmı,ıır • dedi. 

şarki Çin ~emiryolu 
uııoıo ı•ıretı elirnizdedır. Tak ,beyhude yere hıya1e kapılma· kiye •• 'i agoalavya. Bunlardan •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
lidiai yapoıaga •akın kal kıt- .Zencir çok ko~retfidir. Organi- batka Balgıuialan da konferanH A ti "' G•d k 300 Z · b•t• 170 M 
11la11a. zedır. Ona ilişmek imkılnaızdır. bir mütftbit göndermi~tir. rnavu uga l ece a 1 1 Rusya -Japonya ilyon 

lki baemın a:özlMrİ kareııa,tı. ,inan bana bakıınlerın kart••ıoda Otozonca parlAmeotolar kon- s· t M M ı· . s kt• 
•s aeab•y•ıtea kıpkırmızı k••il- ılıi oee•tı. yapayalnuı kal•nı•lı:- feran•ının bakokt komi•yooil• ızz ~ • usso 101 eçece ır Yene Anlastdar 
mleti. Elindeki kalemi puçalı · aın, Senden öl illerin hHahıııı ailı'lbaızlanma re emniyet komiı Atin 24 (Hususi) _ Proia \Cotta tarafından teşkil olona 
yıuak yere attı. 11tıyeoekler. Oıaayet eınuında yono bu aurttla m•"a111ne filen ırazeteai 'Jtalra Arnavutluk arı · caktır. 

Fakıt 117 hiç bir ~ey olm•· !dü,ürdiiğün Hat ııenoirinin bir ba,ıamı,tır. sında yeni bir itilif aktedildiiin· ltalyaom Tiran sefiri de geri 
.;, ıibi tekr~r yakl•~tı; parçuı poliıta, madalyonla dl- Trakyanın den bah.lederek diyor ki: çağrılmııt olup yerine Arnı•utl~k 

-:- Benım iıtiloıno bııyu1n· ger parçuı da bizdedır Vak'a "Bu müzakereler ltalyao dos hakkında daha dostane temıyu· 
mas. Her halde daha pıatıktir. ı'"nuında seni gör~n gümrük Emniyet işleri tu olarak ta ınan Earis Arnavut- lit buliyen bır zat gönderile-
Her kllgıdı parafa etmeyi de mubah:r.lannden biri iı~ balA E~iroe 24 ( AA) _ Umumi luk elçi•i E~rem bey Libhova c~ktir. Arnavutluk ordo•u?u ten 
ant .,.ınız. Manılyada yaşıyor. O adam t•ş- müfettit lbrahiın Tali beyefen ile bi:ızat M,Muasolioi •rasıoda ııka memu~ It~lyan aıkerı ı•!•: 

Bir nnmara ce1aret kıran ta'f- . kllı\Lımıza mtınsop olmndıgına dinin riyasetinde toplantılarına Romadı .cereyan etmiştir.Anlat hat heyetı ~ızıat ~.Mussolını 
rını takındı. i\r adalett n k k ollk d l?•l·ı d T k rı · k h • . tarafından seçılecek bır cenerılla 

gd· ' ,e H . d" e 
1 

or a '·- ed devam e en ra ya va ı erı on manın usul bulduguna daır ge 300 muhtelif rütbede zabitten 
- 93 şunu da bilmelidir, ki ır. ay ı n tıt kııy.,.,tıne •n gresi dün öğleden evvel Trakya len haberler rna•utluk umumi . 

lı: d . ·d · d b ı n ·· 1 11• kA"ıtfarı 1·102 la k . t . 1 . • ıbaret bulunacaktır. 
en ı ı areaın • u n an mue - ~ "!'\ a •. mınta asının emnıye lf erını efkarında m~nuniyetle karşı A ti - İt 1 b 

t · ı b k ı h"tl _ Alr.alr .. k . --ı d 1 , roavu uguo ayaya orç 
111a ıç a o mn a'fe ı oa ı er • ··· muza ere etmıı ve og e en son Jıomıı ve E"•eııı bey Oraca mu 1 t d" . 1 · d h il 
lıll.oruotla .,, noterlikte imzala k 'kt' d. 1 1 1 -r . arının e ıyesı meae eaı e a e 

.. ra te rar ı ısa ı mese e ere vasalatio4e b lk tarafından bü - d"l · f B k b ·ı it 1 
nacaktır. Re.mi d.r let memur - Oarı Varol'ıın aa•ırı iıılcen- • t K b - d 1 ı mıt ır. una mu a ı aya 

ugra•m•• ır oogre ugun e -k teı-L- ti k 1 tır • · • b" ml•ti artık •• S ı nirlerinlo faşkın ı • y .. • yu ... ura a arşı anmıı · Arnavutlugı yeoı malı ır yar 
larınıo •ebadetine kaL'i hir ibti- . . . toplanmış ve muzakeresıne de ZannedildiğiJıe aöre bugünkü dım da daha bulunacaktır. lobi· Haliciyt hazırı Hırota 

.. b ı"btı" ıayaoınıa mııiaY•m•t edemıyerek . . • 
yacımız nr.ır. zen<·ır er - it d k. 

1 
k 

1 1 
k ld d /1; vam etmıştır hUkftmet istifasını verecek ve sarlır varidatının yüıde yirmiai lıtaobul 24 ( Hususi) - Tok 

"--"';;--__ Ti dtt,linmü~tür. 93 emlA.kinin \~1n ~üı ük• :~.:! ... u••o~~~ '. Adanada yeni kabi ya Ekrem bey Li~ Arnavu~un ltıly~ya olan borç yo haberleri Şarki Çın şimendi 
"' müe-atının bi.ae derri k1&· g Y ' ş bova ve y but ta eabak bqvekıl bınnı tedıyeye tahııa olunacaktır. fer hattıoıo satın alınması için 
l\hn.az oldıı"uuıı, imza11z ıahte ıur. Bono lambırnııı parçalan- Bawa..&. Ne Kadar R ki " ~ " Japonlarla usların anlaıtı arı· 
blllundugono idiia edeıuıyee k ma11ndan tlogıın ~ürültii re .... cusla.mı,tır? I 1 WJ}undan o· ·ıenler, Dl bıldiriyor 

karanlık takip etmittn. Oöz U 
llll'fOkıidıt• bulanmalıdn-. neler• göııril görmez olınnştu. Yalnııı .ADANA, 2• (A -'.) - Şeb- - - - 'Iokyo 24 (AA ) - Royter 

dö.manlarının rimis ııoaret oduıııuı tAazim Ajansından : 
ID•kledir oldaklarını biliyorda, .;~araların •tefi JDa&>I eıratııı- o e· K. • K. • • 8 1 

dakilerin heyecanla ora ... • lıu- ettlıti ıekız aylık ıuukaye1eli bir 0 10 JŞl IŞlyt U mUŞ Nieiniei Simbuo gazetesinin 
I>i,lerlHi •ıktı. ' · f J b" ' I 

Bal• lıaamıaa eziyet eLmılı:- rayı ko,ıoltlarını göUeriyordo. rape>ra göre b•t ııü 0 ' n ır aı •· Iıtanbul 2( (Hoıuıl) - Tıık7odın bildtriliyor: Tıyfoıı fal kı- haber aldığını göre Japon ve 
tan h•tlanır fibi ili'fe etti: Varol kapıya koştu. Ona nio 93o aooe1iylı 93'- eene•i tinin kurb~nlan ilk t•blijtlerda gllaterlltliğindeıı çek ftı11ladır. Sovyet hüküınetleri Şarki Çin 

_ Bu ınolıır•leler imzalan· açtı 'fe dı,arı atıldı. b.aıtul- jle9iooıe endekıl araaında yüzde Yalnııı ölenler oa bini buluyor. '.l'Ryf•ano tahribatına ogrıyın demiryolunuo Hlıt hedeli ilzerin· 
37 ook1ao1Jk .,. ucuzluk nrdır, d 1 1 d G · dıktaıı .,e l{•Oe yarı11 geçtikt•n mut wnydo! il! lıtelif limanlarda 24.06 yıllc;•nll ıı;eml batmıştır. en an aımıı ar ır eııe aynı 

lanra 93 •erbal 11rb11t bırakıl•· Rot bir hayaldi bu .. DRba H•t niiloı · a bir ailenin 930 daki D • y• t• • 1 k• f J • gazetenin tasrih ettiğine bakı-
y •. b k bir kar. adım almaını•tı ki kAr- aylık maeralı 110 lira 72 lınra, enız ıcare ID, ID D ışa 1 çın lırsa Japon Hariciye Nazırı M. cak dejtlldir. arın Huft a •· • ..,.. .. v 

iar borad• kalacak, banlıalarılı ,uında bi~ klldının dıkıldığınl ılıen 934 de '1 5 lira 37 ka.ruta ,Ankara 24 (Huıu•i) - Deniz ticaretinin inkitafı lktiıat ıre· Hirotı ile So•yetlerin Tokyo bil 
bııloaan me'fduatı,,. auiyoolırı gördü . .Jıiar!n hır kadıo 11lubıti. diiomüttör. En çok -aza ış yüıde kiletiııde teıekkül eden bir komiayon yeııi me1ai programını yük elçisi M.Yurenev bu bedelin 
taaamıa bize teelim edilmıdıa ). 'anında Paolo .,. Franıl lıo 47 ile gıda lll&ddelerindedir. ıı:., hazırlamaktadır, 170 milyoıı Yen olarak karar 

t-.t n '· Junuyordo. TelAt lllfİ göıter- kıralarında da yüzde 17 dlr. Ceıa· ı B y 1 • G ı· lııtirmıılardır. Itııra•a• 9ıkamıyaca .. ır. oao&a• Ga.ıl He11keU • arın zmıre e ıyor 
lar aahıh dokuzda muameleye miyorlardı. "' Af A t 1 h tt 
b . b . . b ,_ O·n Varol her mani•yı da'fir· Adana, 24. (A.A) - ihaleli Ankara 24 (Hu-.usi)- İktisat vekili Celil Bey yarın (buiün} yon- n a ya a l 
•tladıklarını göre u ıtı ça u.. n a 

bitirmek kabil olacaktır. mıf• kar11r nrıoioti.. Franıi .,. yapıl"o Gazi heykeli kaid91ınin öile treoile l:ı:mire müteveccihen hareket ediyor. 

Reli• ınıuıın ayağa kalkarak Paoluyu lıirer yumrukta yere inşasll ebaşylamhı9tıra • . nda • ' Tokat.ta Istaobul, 24 (Hwıuıı) - Af· 

.mr.ttl. : Vekı•tterı·mı·zı·n l yon - Antalya hattıoıo ilk iataıı· yararladı. Kaçıııajta baıırlanmıt · 

93 ı· m·ala baka· 1 b 1 ı y · i mem' leket yonu Tınaztepe yanında yapıla-H.y.ı. ~ tı ki hır .-ok elektrik am a a- Jt H 1 S h ti ea - .., ilme• a.wvaa a.rı eya a arı . caktır. 
lım. rı•ıo birden üzerme teYcib edil- .,, z Bastaaesi E k 

Can da •Y•I• kalktı. Oözle- diğini gördü. K•çmanın imkAo· Adana, . :ıt (AA) - ıraat htanbul, 24 (Huaati) - Na· Terfi dece 
rinde y•nilm•• bır azmı ifade O daireeinirı ttttkılthıe göre Seyhan fia Vekili Ali tı.y Pertımbı Tokat, 24. (A.A) - Tokat Yi· 

ıız olduğunu aol•dı. teda bag .,ııayetı hududa içinde 933 Hn•- kti !&yetinde küşat nımi cıımhnri- Hakimler 
iden tlddetle ceraı.ı rerdi : ri,aolar Tardı: •inde merout küme• lıay.,anları· JÜDü A.ııkına71 •"det eden r. yıt bayrımı.aiıı yapJlaoak olan 

- Hayır imzalayamam··· Kıt · bi k z· V k·ı· .M hı· b d b"" k •okara 2' (Huanıi) Tırlı - aeı11a r or,on yır· nın yekftnu 839,33o adettir. Ay· ıraaı • ı ı il 11 ey e u memleket haıtıne1i için ro•t en .a. • ... -
.. aLol bir parıa iıteyiniz, batım- 1 · · d ı k 1 · • d"l ı ti d oek olan bıLı·mıerle müd .. ·ı· "' ,. eJitırm 8 an aaın. oi Hnede bunlardan ılınan yo· ık11am Abkarayı b.arıkat ıtmi•· 111a i•• arı 1ıparıt 8 1 m 1 r e • "' "~ • 
"·ki bıliyı del i.-. ıo rereyim. b k H ·· •· ı it mumı'lerı·n lı'at .. ı· yakında ı·ıan .. " ihtiyar rııiı çarçı& ı miida- mDTta adedi 14.,915 1t3 tür. tir. utauınlo aaanaor •• ..:a or er • 
l!'ıkat i•lmi aize •lnreımek aala ...._ 1 t ol aaoaktır 

balede bu.lanmauydı belki de ()a.- oı·ı Bayramı tu·rk K•yler"ın.ıl.. l11inhna _, anmıt ır. il . " • anlıyor mııaonıııı aıla kabil de- ,u ua ---.... 
tildlr. nın c•edı .,olı:len yer~ Hrllmı' __ .W 

_ tmzaıa... , ı . inılquıır,ıtu. . Her ta.rafta. lıasır- Bulgar Zulmü Devam , •• TAYYARE SiNEMASI 1 
_ Aıla... - lbtiyallızlık iıtemez diye lıkla.r ba.fladı Ediyor 
_ Şo halde poliıe bAlıer ;•e· lıa~ırılı. Zaten telAşa da hacet J)enizli 2( (.A..A)- .~alkırl İıtanbul 24 ( Huauıi ) _ Bull _ _ 

·ecejtiz. . ~· yok • .Zira •buradan kı9ma11 im- "26 Eyldl •ıı bayramı ıçın g•· · T" ki · 'k' d 8 •• HALK G•• ••d•• 
b 1 .• bl b 1 !. aarı•tanda ur erın tazyı ı e ugun unu ur 

Oan Varol ~ollarıoı a.ğ·" .. ı. kiiıııidır. Paoio bir lamba gtitir. ni• r program aııır ımı.,.ır. • 
b 1 K 2• (A •) 26 Ey vam edifor. Bulgar resmi maha nı5 30 40 ICeodtılne n:ı.anaa Çf re erı m~ı 93 imz'a ıilec'iktir' leter lıteniez onya ... ,A. - Dı."I HALK GUNU TARiFEMiZ lllllli ' ' KURUŞTUR 

t.ba ·ıyaıı• 10·· zerek aükftnetl• .,e • )6.1 tarihinde yapılıoak filinin teminatına rag"men Türk k 1 Tamamın Franaızca ıözlü "' ••r ı ı Hneaın 
hayret edı. ltcek derecede ıü'k6.- arzum. a boyun eıtecek, maka'fe- bayramı i9in Halke'fi aenıin köylerinde milletda•larımı:ı: gün · 

ı 1 ı kt " filimlerlndeo biri olan 
ııetle ıııukahel• etti. Bu muka- e erı mzıalıya~a ır. bir. profram huı~lımı.tir. Mı- den güoe artan tazyikat altın- K ı 
helede derıo bir tahdit uklı idi: Oao Varol OD he;rıoaoı son raeım ılneaa bına1ın•• yapı- dadırlar. Kedi Ören köyü Türk Altın Arayan ·ız ar 

_ Beııı mabntmekle kendi- haddını rarmıwtı. Nıf11 nafHe lacı.k 'fe bu Hretle çok kala- . 
eoluyordu, Kurntli pençeler balık lıir halkın i•tiraki temin halkı bııtan ba11a Bulgar ıaodar

ıırzi de nıah relıuış olacaksınız. 
.., 1 genç a.dauıı omaondan yakalıya- edilecektir. maları tarafından dö.,ülmüıtür 
'31Z beni ben de •izleri • e T•- •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ıeceıtım . 

1 htıyar biç hozulmamı~tı. 

Vazıyeunılen emin görünüyordu: 
- Hızı nuıl ele rerecekıio 

lıakalım, dedi. On yıldan beri 
~cocir çok değişmiştir. 

Onun nuıl çaıı,tıp;mı, hangi 
hedeflere doğra yürüılü~ünii, 
llıerkezioia nerede oldıığnııu bil
llıiyoraan. Bn ak,am için bura
da toplandık ama yarın klmhl
lir neredeyiz! Bu maaa etrafın. 
da Lo{llaamı' bohınanlıno iıim.• 

rak ;.~~a ba•ın• sürdüler. ,..B;·9;;:;;:"j_;"iik"iaJ.ük Ba.rıkası ~ 
- İmzala. Haydi imzala.. ,, IZMlRDE İLK DEFA 

Yoksa ... Diyordu· 
Tam bu 11rada ine• bir Hı 

işitildi. Birinciden daha h&kim 
bir 111: 

- Hayır. Bu 11dımı bana 
tıoılim etmenizi ilterim. 

Gösler aaıızın iıtikametinl 

degi,tırıli. Bu emri Teren kimdi, 
bunu ıolıaak iıti7orlardı. 

-Sou v ... - • 

KARA ÇAYLAK 
Höyük Ha'fa Mnharebe1i 

Azrır.a: EVLENDJRELJM Ml ? 
Va E/'TALYA H:ınııoın Yeai !;'arkıları 

1llrkçe Fllm. Bunların Hepal 

Bug1lD. . LALE Sinem.asında 

Bügük bir muvaflaklgetle devam edl11_or . 
12 meşhur sinema yıldızı ve 200 re•ü aıtiar111ıo ıtt•r.a . 

kile aıabteşem dekerlar içinde meydana getırılen bu t ıl· 
mi her lıalde göriinüz. 
Mükemmel müzik, Bedtt danslar, Muhtelif numaralar 

llanten : 

M:EKTEPLiLER EGLENiYOlt 
Şarkılı 

-----~~~~:-:::--:-----------~--~--~ SEANS SAATLARI: 
Her gün: 15, 17, 19, 21,15 
Ouma ıtüoü: 13 te il!l.re ıeaa11 , 
Perşembe ~ünü: 13 ve 15 te mektephler ıeaoıı 
Geceleri Gözelyalıya otobüılır te111io ıdilmittir. 



Sahile & 

CenevredeMühimMü 
zakereler Başlıyacak 

l:eat Alır 25 Eylftl 1931 .. 
Kanser Mikrobu 

Bulundu Mu. Bulunmadı Mı? 
Komisy~~İ·~;d~ .. T~k~~:iı~·;i~g sistem· F!~.~.~~~ ... ~~!!~~!~.! ... ~~.!~~.!i: Son zamanlarda Alnıanyıul~; 

kimyaj?er oldogn ıonradan anla
~ılan doktor c Voıı Hrehmer • 
iıminde bir zatın kanser mıkro· 
bunu ke,ıettigı bakkkında hir 
takım netriyat yapılmış idi. Bu 
meHle hakkında Almanya im• 
paratorlok ııhh..t idarHi reiıli· 
ğınin gazetelere yaptığı r smi 
tebligın bir ıureti elimize g•çti 
.A•afıya aynın neşredıyoroz: 

ıerine ait tekutıer nazarı 1t1bare aıındı Frank Düşerse Fransa Az Zam&nda 
Cenevre, 24 (A A) - M Luıs lkıncı komısyon M. Lamero •• •• • 

Bartunun Ceneneye avdeti mü- nun takas ve Klering sıstemle- FelaA kete Suru' -Ienır 
him dip'omasi müzakerelerin tek rina ait olan teklifleri nazarı h. f •• 

rar başlıyacağını göstermekte ve itibara almıştır. 
milletler cemiyeti assamblesinin Dördüncü bütçe komisyonu 
son safhasını aşmaktadır Fran mühım müşkülata tesadüf etme 
sız heyeti reisinin bugün üçüncü diğinden mesa ı sıni salı günü 
baltasına girecek ve mesaisıni ikmal etmesi muhtemel olduğu 
ihtimal Perşembe günü kapata gibi beşinci komısyonda aynı 
cak olan asamblenin son çalış günde işlerini bitirecektir. Yal· 
malarında bizzat hazır bulunmak 6 · · k · S k 
arzusunu izhar etmış ve bu ar· ?ız •• cı sıyası omısyon a o 

. t " . 1 ıbtılafına takılıp kalmıştır. Fakat 
zusuııu yerme ge ırmış o masın f d 
d t b .• b" M maatteessü takıp e ılen usul 

an a ıı ır şey o amaz. esa 
inin şimdiki vazıyeti şu suretle alakadarlara ışı sürüncemede 
hüliısa edilebilır: bırakmak imkanlarını bahşet

iki komisyon hukuki mesele 
lere müteallık olan birinci işle 
rini ve iktisadi ve mali ve tek
nik meselelere müteallik bulu 
nan il<inci işlerini ikmal etmiş 
!erdir . 

lacar Siyaseti 

mektedir. Bınaenateyb 1932 se 
nesmdeki Japon ihtılafında ya 
pıldığı veçhile asamblenin fev 
kalide o.arak içtımaa daveti 
usulüne müracaat edılmesi muh 
temeıdır. 

Karanlık islerde 
ltalya · Almanya Arasında Elleri Olan Yüksek Matam 

Dalgalanıyor Sahipleri Kimlermis? 
Paris, 24 (A.A) - Temps 

gazetesi " Macarislan ve mekezi 
Avrupa ., Ünvanlı makalesinde 
Macaristanın komşularile olan 
münaHbetleri meselesine temas 
etmekte ve ltalya ile Macaristan 
arasında ltalya · Alman muka
reneti husule geldiği ve ltalyan 
diplomasisi muabedeleriny eniden 
tetkiki eıa1ına temayül eyledıği 

bir sırada bir itilaf vücuda gel
miı olduğunu yazmaktadır. 

ATusturya vakayii dolayısile 

Almanya ile ltalya arasında hu
sule gelen gerginlik bu siyaseti 
tamamen tahrip etmiıtir. Maca 
ristın ihtimal aşağıdaki iki şik 
tan birini tercih etmek mecbu 
riyetinde kalacaktır. Bunlardan 

birisi, kendisine şimdiye kadar 
gerek siyasi ve gerek iktisadi 

Vs~ıngtoo, 24 (A.A) - ~ılab 

•• cephane tıca r"tıni t M k ık• 
memur lyln komıoyoııu bıızn

randa •okn bulan ve hır ı;ok 

yükıek makıtm aahıplerioın ka 
ranlık i'lerde dahlıoi göıteren 

beyanat hakkındı ecnebi dnlet 
ıelaretlerıne ı;ok m11fa91al m~ıo.. 

mat ••ırecegını bılılırınıtlır Ko 
miıyou buna daır Qıo büldlm•· 
tiodeıı henüz bir talep kBr~ı11n · 

d& bolunmıtdıgını •• fakat ıate• 

nıne mnlasaal ınalO.matııı kendi· 
ıını de nrileceı:ıoı ilAfe etmek· 
tedir. 

N••york, '23 ( A.A) - Mira· 
lay Lındberg, o~loııu ka~ırıııış 

olmakla ittıbam edılen Haıpt 

mıının mubak•m•11ade ~ahıtlık 

etmek üzere yarın bu raya gel•· 
cektir. 

sahada mühim faydalar temin T ki B 11 d 
etmit olan ve kendisine Merkezi ilr ye - O an a 

Dö~erg, Fransız Başvekillikleri için ln5[iliz 
Başvekillerinin Salahiyetlerini istiyor c 'fıp dünyıuı • iımindeki tıb· 

bt mecınoa11ııın 25 Agostoı 1934 
tarihli 34 üocii numarasında dok· 
tor c V. ifan Br~bmer • taratın· 

Pllı iı, 24 (Hn•uıi)-Başnıkıl 

M. Dooınerg bık leo•n nutkunu 
vk,am radyodı< ıöy lemı,ıı r. Bi rlı k 
kahin~llfülen memnun olmıyan
lara tıddetle bıtap edın bo not· 
konıla M.Doumerg- dıyor ki: 

c Hız yaz tatıli ıçınd~yk~n 

miitı .. lııı •o•yalıotlt1rle koııııinıst 

ı~r bırll'ştıler. Fı aıııız t rsııg-ı nı 
düşürmek lçın propae:ırnd"l•ra 

ha9lndılllr. Bıı ad,.mlar hiikO.ıue
tın doııları d~gıldırler • Hunlar 
Franaayı mabTe' mek, fraııgı di1· 
döfürıııek 11tıyorlar, EP;er Fran· 
aızlllr onların ı;ıııdıkl.,rı yoldAn 
ı:ıd~rlerije Frırn•a az zamanda 
fe • Hkt1ıe ıürııldenır, fr•ıık y.r· 

!erci• eiirıinür "" hır Hntı m 
etmez.• Onlar bizım boııiirııı 

kadar hıç ·~ giirnıedıj!;ımızı ıöy 

lü_yorlar. 
Dahllt Harp 

Halhııki biı< ıktıdar nıe1'kı

ioe g"çrnueyılık Frıınııız parti
lerı arasında dabıli lııırp lıR,lı• 

yacl\ktı. Ve helkı de bn harp 
lıilyiik bir dünya harbıne ınkı 

Hip edecekti. HükO.metl ele al 
dı~ıınız ~ünden lıogüna kadar 
lıütiin g öriiı ıürdeki teblıkelerı 

atlattık . 1-tencberlere on mılyar 
frank dağıttık. Hu ıayede elde 
etııg•ıoız tnMtaatlerl herke• bj 
lıyor. Soylerneeı utandıran ,ey· 

dır. Ge91111 20 ay iQlnde 163 111\

zır, miiııe,ar n kabıne değıtik 

lıj?ı olmoştar. Memleket için 
boodRıı fena lıırşey olar mo' 

frank Düf!erıe 
Frın11z mılletını. şu bukı 

dan ( Sıphoııoıpora polimor· 
pbakanda bulunan yeni hir 
mıkrop •• bonon tümörler 
boıuliyle olan müna,ebeti • 
UDTsnı altında bir makale 
ne,redilmi' olop bu makale kan· 
Hr amili olan mıkrotou ke,t•· 
dilmı' olduj?o iddiaaını haTi ol
ma11 sebebiyle nıo omi dikkati 
oelltetmi' Te ynmi matbuatta 
lı:11men kabul "" k11men reıid•• 

der mahiyette bir takım ne,ri· 
ta aebep olmoştıır. 

c Her Von Breboıer • ııı bu 
tebligatı halk arasında hoznr
ınzlulı: doğurmaya "" mıtzur gö· 

F1ansız başvekıli Uomtrg aıkadaşlaıile rülmiyecek bir şekilde esaıı11s 
millet t• fokualıga o 1ell\let• tır. Bütiio bunları Franııll'l ümitler uyandırmaya münit 
runrlanacakhr. Eger öldükten milletini endişe ve heyecana lı.ap mahiyettedir, 
•oııra tlirllmenln kabil oldoı?n· tırmak için ıöylemiyorum. Da- c Her Von Brehmer • in be· 
00 b~na iabııt edebılirlerH ben ha hutalık baylamış dejtildir. yanıtı müıtacelen '"' rHmi 10 . 

d" o zaman Frangın bir kerre Ve derdin önüne duracak ilA9 tt t tklk d"I 1ı: ı l re • • " ı ece o up ou 
kıyınetını kay!!ettikten ıoııra •ardır. Sizim biiyülı: kom,omnz tetkikat neticesinde ,imdiye k"• 
yenıılen kazanabilec~gine in•· da ( Inr;ılterede ) ballı: •• mı- dar elde edilmiş olan bl\ktuiyo· 
nırııo. Yok11 ölüye bayat ur- morlar Bu,nkilin ,ahunda em• lojl tıcrübeıluioe tamamen zıt 
m11nin imlıanıızlıj?ıoı kalıul .. t. mlyet n lıllarallık timealini gö- olan bn iddianın hakikatte yeni 

F riirler.Mıatte11ıüf bizde B.V~kile b" b 1 k t k "k 
nıek gerektir. < ahrikatörlerin ır n a, mu yo aa M nı yan• 

hövl• bir huaoıiyet bahsedecek 1 1 ki . h t 1 b. t 1ı: ıe 
miiddeıystına gelince ııt.kle 

ııııi d•nlemeğ•, ııkıntılarını 

nıızarı dıkkate almaıı;a buırıın. 

Fakllt onlar" da taniyem •u

dur: Frank düşer de fazla mıtl 

11rlederız z"ebl\bın,. ıakın kapıl

ııııuıolar. Z•rll funk düşünc11 

münuehette bolundnıtnınnz nıern 

leketla ithalat kontroliinü tura· 

. · ı' ı arı •• a a ı ır a ım · 
bır kanon yoktur. Fransayı teh· lllı:kiler mahıolü mi1 oldogo an· 
ilkelerden kortarm"k i9in biz de 1 1 kt 

r aşı aoa ır. 

millıtteıı oııiliz baş•ekilinin Bn tetkikat bir neticeyı 
lıaıııı olduj?o kuvnt ye 1118.hiyeti iktiran edinceye k11dar kıuıHr 
bir kanıınla bize Termeıini iati· 

mücade l eeı ve tedaTiei hueoıoo· yoruz. Orada memurlar hükftmıt 
ıoemnrlarıdır.Ufak bir meulııdeı: 
gre• ytlparlıu. 

da hıııoei bir tecriibe H ihtiHH 
ml\lık tabiplerin ınüttetikao cid· 
diyetinden şüphe ettikleri n 
batta tamamen rflddeyledikleri 

katı ıöylemek 11terım: Şayet kacak degillerd•r. Frıınudan 
Frangın düşmesine tarııldar ithalatın ıuttıgını görünce el · 
olnrlarea ba,ıa büyük zengin bette kontenjırntmanlara, lıir şil 

in oldogu halde milletin 59 rü tabdidata başforacaklardır. 

milyarlık tuarrufo biç• düşe O ıoreıte ki, bizim ihracatımız 

cek, memurlar m1'aş alııınıyac,.k, ı<ynı olacak Te Fran1anın felA 
Frangın kıymeti 11tıra dütmıkle keti kendı yanına k:lr kalııcak 

bu iddialara karşı kat'i surette 
ihtiyatkar danan malı: icap "der.• 

Soıyaliıtlerle koıııfiniıtler,ha. 

ricl ıiya1etteki moTaffakıyetleri· 
ıniz olmauydı belki çok ıillha 

ileri giderek bizleri c Oaniler • 
dıye tanıf edeceklerdi. 

M. Doomerg notkuoa Frao11z Açık Muba bere: 
milletini bükO.met etrafında top· 
lanmaga •• birlif• dant •tmeklt 
bitı rmışti r. 

Manlaada E. ş. Hammefen· 
dlge Avrupada bir mevki bahşetmiş TicaretDlukavelesi 

olan Italyan itilafı, diğeri de Ankara, 23 (A.A) - Tür
bi:ı:zarure merkezi Avrupada Al- kiye - Hollanda tioaut mnka••-

man hekemonyasının tali bir ı .. i bu hariciye •eklleti katibi Y } p ...-- B Dl -...,...1 
ajanı vaziyetine getirecek olan omumlli Noman Rıfat Beyefen· onan 1 renses lJI• en es yor _ft_ 
Alman itilifı. dile Hollanda maalabatgüzan Babasile Birlikte 

Raron Harinkıma araıında ha· 

Bizim ı{Önül koloayuına rek· 
IAm olıııo dıy• yazdığınız ine• 
methiyeoizden çok memnonoz. 
Gönül kolonyamızı u ıabibi ıın· 

tiyıızı Keın"l Kamil he1i karık•· 

tore alan c Yeni Aıır •bizi ~önü! 
urioi göıtırmi~ti. Şırndi •ı:ııin 

cibi ınk nbıbi hanımefeodılerin 
iÖnül kokumun gönül •erdikl•· 
rioi :örüyüruz. c Gönül >Ümüıii 
çok HT111io ol maki& giinlüıniizil 

alıyor, ııwzaket göıterıyonuns 

hanımefendi. 

Bu gazete Macaristanın menfaatı. L d a· tti "e· R 1 t• A ke - F • le 
k rıcıyı nkAletınd• imZI\ edıl· OD raya 1 iZ usyanın ş ıra iDi eyız 1 mer ezi Avrupanın imarı ıçın 

ınıştir. Lonra, 24 (AA) - Ni•anlı y w Ç ) " sarfedilmekte olan mesaiye işti· p p· T 

rakte bulunduğunu yazmakla sö amuJr. ıyasası bulunan prens Jorj ile prenses apıraga a ışacagız '' 
züne nihayet vermiştir . Adana, 24 (A . .A) - Pamuk Marina beraberlerinde Yunanlı Pariı, 24 (A.A)-Petit Pari- terettüp eden mu'oliyet yükünü 

Gordot Benet saıı,ıarı denm etmektedir. Mısır prens ve prenses Nikola olduğa ftiın gazetui M. BenHio ozon ta,ıma;ta ll\yik olop olmadıkla-
pamoklarııun lı:iloın 32,5 - 33 h ld B 1 ld h k t beyanatını ne,retmektedir. Mu· rını ıorınaktadır. Sözü bulci 

Kupası ıı · ı - k" -' 29 k a e a mora en are e et -' · · ki d M B ·· ı yer cıDA trın ı •e nroştor. mailt1yh bn beyanalınua ılıyor tel: 11yasete na • en . eou 'oy • 
V "• A G mi•lerdir. ar~on, :. ... ( .A) - ordon Pazara pek az bngday gelmekte- • d•mi,tlr: 

Btnet kuhaaı ınü@abakaftıaa i'ti- dlr. Banka fiatı ıabit ohıp2,75 3 Alman Resmi On 11oedıınberi So•yet Boı 
rak eden balonların hareket lşa koroştıır. Arpa 2,75, yulaf 2,2ö Kilisesinde y3n1n .A.nupaya ayıleli lehinde 

rl!••t•i•"•e•r•ı•lı•n•iıiışt•i•r•. -------.ı..·ııi2iıi,3ılııiı7•kİİİİıroiiıiııroiii'iitiiiuiıirıiı._______ Berlin, 2' (A . .A.) - Dön öğle bulondom. Anopanıo merke-

Dolca'nın, Nestle Büyük 
Etiket Müsabakası 

Takti Bor linin büyük kiliıHiode zinde boluna• Qekoılonkya So"f. 
.Mon1enyor Mailerin Almanya- y<1t Roıyaoı• Milletler cemiye-
nın resmi kiliıui piıkopo•logu tiııd• bolanınllm11ından dogrudan 

dofruya wiiteHıir olayor •• 
Ro,yanın cemiyete aydetini te
menni ediyordu. Mumaileyh ıiiz· 

makamıua otortnlmuı meruimi 
icra edilmiştir. 

HllAI Eczanesi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
!erine ıı ı bayer verır keıı Ruıya n ı u 

ıolb ve Anupl\uın imarı itirı• 

i'tirakinin kolay olmıyacagını 

ıöylerni~ Te ~öyle derni•li r. 
Biz bu iotirl\ki k<ı}ayla~tır· 

malı:, <•na bir iıtıkaıııet •ermek 
•• onu feyizli lıir bale gtıtirıııelı 
için çalı~acıgız. 

.E•nlcecJe ıları edıldıgı gıbi c Nutle • u c Dolca• nın büyük 
etiket miiealıaaı dün N .. ıtıe knmpanyaeıoın bürolarında •• ikinci 
ıioter i\lelıınet tı:wia beyin lıozurondt. yapılmı,tır. 

Talil•rı yaver olan ııomaralar şonlKrdır: 
l:.!891 15045 12264 16914 11715 
19381 13717 11819 12556 11501 
lQl 52 18547 12004 14066 14617 
HJ llJ 12481 11783 14561 l 3359 
IH64 13225 17789 15657 18666 
12570 13588 13336 14784 18656 
J !i74.~ 184118 16895 13755 16222 

400 Bin Ki'i ite 
D6niiyor 

Va,İniton 23 (AA) - Son 
aenelerin en mühim amele ihtı- Bristol Oteli 

114117 
!in numaralardan başkn aşağıda 

iki~er • Dolc" • talet çokolatuıııdao 
tını ka~aamıtlardır: 

14519 l6~8l 15375 17027 
1 568\J l830J 16936 17197 
15627 13136 16866 13519 
15419 1~430 13960 14471 

12582 
12060 
19616 
19690 
12810 
17527 
16770 

16712 
16139 
14672 
11775 
16237 
19365 
19ii62 

kaytlı ltulunan 25 o•ıoara 

ibaret olan teHlli mülı:Afa-

13157 
15021 
18656 

13531 
13294 
16397 

17657 
13236 
12'93 

Ha ııuıoaralar blmillerinin Kardiçalı hanırda (20) oomarıda 
N 11tl• lı:ompanya11•a müracaat edtrık kendilerine alt olan htdi· 
nleri "imaları rica <>luııor. 

I 

lati olan meoıucat greTinl bitir. M. Benes 
mek huıuoıındaki karar M. Ruz- Hürriyet bütün müHıe1ata 

bikim olmalıdır. Yalnız parla
ult için ,abıi bir moTalfakaytt· mıntonun halkın iradHinin bir 
tir. Yarın 4.00,000 101110 tekrar lfadeei olarak kalması •• dnle 
i•• ha,tıyaoaktır. tin demekrasiye hadim olmak 

lngiliz Hava Muste,arı ,arti•• h•r hangi bir ••kli .ım .... 
Y icap eder. 

Singapor Yolunda Mumaileyh m••cot bütün 
Malta, 24 (A .A) -Haya milı mii11oıatıo hali huırın demok

te,arı Sir Flip Suaooon rakip ruide meTcot buhranın Te bll
bolanodoğo deniz tayyaresi M.ar• baaaa demokratlar buhranının 

ıilyadan boraya gelmiştir. Tay zaruretlerine intibak etmeıi (f.. 
yare Salı günü A botlr, Hindiı· zımgeldlglni yaınıakta •• de· 
tan u Siııiapora hareket •d•o•k- mokrat ••fltrdın ek1trinin ıiya

tir. / ıeten "' allliktn .lı:endileriııt 

Istanbulun En Temiz En Lüks 
Ve Ucuz Otelidir 

Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 
Sıcak •• ıoJıuk akar soyu, banyolu odaları hlumaraya 

Halice nazır giizal manzıua~ı ile htanhuluıı en euıınli ot.,ıı 
Brlıtoldıır. lıtirahat etmek iıtıyeoler bebeın&lıal ba oteli 
tercih ederler. 

Miiatectrt: Kırk aeoeıl .. beri otelcilik yapan t"cr2ibelı 

Izmirin çok iyı tanıdıfı 1abık .Aıkert oteli miiıteciri Umer 
Lütfü beydir. 

Dikkat: Bütün Egelilere 
Beyoglunda 

O • ot•ll•i 
smanıye tarair• ederiz. 

Bristol Sirke· 
cide 
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Gencinin 
aceraları 

Oldu ları Yerde Bir An Daha 

Yeni Aaır ·'"''""'.. .. 
Yarının Harhı Nasıl Olaeak? 

.................................................................................................................. 

Fransa Ve A.lmanyanın En Mamur Şehirleri 
ffnrabe Yığınları Haline Giriyordu 

--------------------------------------... --------------------------------------
8 ü yük Ren Hava Harbın a iki Taraf üçer Yüz Tayyare Kaybetmişti 

Bu Gidi le Bir Kaç Haftada Muharip Tayyareler Kalmıyacaktı 
-2-

:Erttai akşam pilotlar, yaz- keıtini icnp etm kte idi. Topçu 

Şimdi oda içinde Hanri ile ki hareketleri Hintlilere göster· lerco yangının dumırnları bttlfı Itır her dnkıka yer• gömiilmelte 
8eryen kalmışlardı Hanrı: miyordu. tütmokte olan Par11 cıvarmda ye hu enretle saklanmıya mec-

Yoktu Durmanın 
dan bırakrnalnrı 

miştir. 

Br. harp, asıl büyük Ren h -
ya lıarhı olmuştur. 

üuülhar kelerine 
göz yonıd•lnr. 
büyük haya 

dönmelerine 
ı,te bu 

harhında 

- Haydi bakayım Beryen. Fakat vahşi herifler kendi ikinoi bir ha"n harhrnn <lnha lıurıhı. Her geco ıi.irprizl• kar-
&tn de çık! 

1 

odalarına doğru hücuma başla· hn~.ır olmak emrini aluuşl r<h. şıla maktan lorkolarak bütün Sababm ü9üne doğrn blotla-
ıki taraf tan ÜQer yiiz tayyare 
kaybedilmittir. Yer ioıneğe ınec • 
bur edilen yüz kadar l"ranıız 

H Çek tayyaresi ya sir tadıl

miş, ~'ahut ta tayyare toı>larınm 

. . Emrin_i verdi. Fakat Berycn yınca hepsi de Yambo gıbi aşağı Düşman tayyarelerinın J{r()zo l[:~;i~~~ll5J~k~~~~7j 
1hraz ettı· ı d ı B h' ..;.- Et lf':. I · ata a ar. u, ıç te zor olmadı. Ye '-JOn " ıycn sı .ı ı ve nıiibını- t"-~~~~·-t 

hı! 
Ben mi? Amma yaptımz Yambo: mat fabrıkalarıle ~"'ransırnın erı 

Gevezelik 
Çık diyorum! 

- Şuradan geliniz şuradan, büyiik peırol merktızı olan ,Jo. 
lazım deg-il ı· dedi. Etrafımız hepsi p:rrnç tar rom ımanrna taarruzları hii-

at şile yakıJmışrır. 

Sekiz Günlük Mütareke 

- Canım böy·e emir mi o'ur? 
lasıdar, bataklıktır Yol şura· yiik yaııgılar çı1'arınış, Eguzorı 
dandır. barajına yıkmış, hu suretle elek-

Bu korkuu!J uetıcnlı harptı a 
ıonra iki taraf tekiz gönllik 1 jr 

baTa miitarekeei akdetmiştır. Al
manlar aynı zamanda Pr ııra 
Reninde Fran11z ordosonaıı ileri 
bartıkethıi teTkit etmeıini Je te. 
min etmişlerdi. iki taraftı. mad
di zsyiatı yirmi beşer mily.,r 

Zabitten evvel efradın kaçması 
•ıkerlik şanına eiverar mi? Yambonun işaret ettiği taraf- trık k1tyrıaklnrm1 az{lltnra1' 

tan caddeye çıktılar. l{rfüfl vadııınde muazzam hır Hanri, koca gemiciyi başka 
}~rlü kandnamıyacağmı görünce 
l(Uoıanda köprüsündeki kaptan 
~aziyetini takındı: 

Hintlilerin velvelesi bir kat feJAketa seıhehıyet Terrnıştır. HU 

daha artmaşh . Zira avlamak için tiin hn münferıt taarruzlar hı 
aradıklan kuşlarm uçtuğunu ur eürprız lıalinde TuknlJUI· 

-imanı yok eşek herifi Gemici 
değiJ miyiz be? Gemi tehlikeye 
l.lğrayip ta içinden çıkmak lazım 

katesın boş kaldığını göstermiş· muttar. 
Jerom limanında franktan az değildi. ÇekoalOYl\k-lerdıl 

~tlirse en son kim çıkar? lian içinde fakirlerin müthiş 
- Kaptan! yaygaraları göklere çıkıyordu. 
- Öyle ise neye çıkmıyor Aradıklarını bulamadıkları ıçin 

•un öküz? öfkelerini nasıl yencceklerıni bi-
- Sahih be. Ben eşşeklik JemıyorJardı. 

ttaniıim. Ne ise, kusuruma bak· Yambo bu gürültülere kulak 
lba bey baba! vererek: 

Diye Beryen de peoçereden - Aman kaçalım. Koıalım! 
çıktı. Gemicilerin hiç bir vakıt Zira fakirlerin ne sür'atle koş· 
tılabrum olmadıkları beden riya tuklarmı bilemezsiniz! 
ttti ıayesinde koca ihtiyar ge· Diye titredi. 

~İci Beryen de kolayca damın Vakıa Hintlilerin müthit ga· 
llterine çıktı. 

zabından kurtulmak için koş· 
d Bu riyazet Hanride de yok m kt hem de o'anca sür'atile 
eğildi. Binaenaleyh nefıine bü- k a an, 

l'iilc bir itimat ile o da pençere- 0~~p kaçmaktan başka çare 

tıin sövesi üzerine çıkıp büyük yo u . 
bir h ti d'' d" d k F erıt etrafına bakıp Ahmet me are e on u, amın e- v .. 

tıarına el attı. Llkin ekseriya agayı g.:~em~yı'!.ce: d 
tltfaine itimadı gurur derecesin t- v ? me aga nere e, Ah· 

de olanlar için en Adi bir ıebep me D~ga b v d H . d b 
Ut muvaffakıyetten mahrum ol· ıye agır 1· anrı e a · 
tıl•k • ld v • • d kandı. Y elnız Ahmet ağa değil, 

.. zarurı o ugu ıçm amın B k 1 ke 1 ki .1• erycn yo tu. 
~- narma ya nız parma aranı ı ış- B ! A v 

•lfebildi. - eryen hmet agal 
Bu halde Hanri için uçruma Diye dört tarafa bağardılar. 

hıvarJanmak muhakkaktı. Hatta Hiç bir taraftan bir cevap gel· 

kendini yuvarlanmış, ölmüş bile medi. 
'•ndı Y ambo büyük bir ısrarla: 

Kayıı gibi vücutlu Yambo - Aman efendim. kaçahm. 
bu hareketi çok zorluk çekmek· Ahmet ağa ile Bcryen nerede 
•İtin yapabildi. Yambodan sonra ise bize yetişirler. Bir kaç da· 
ttrit ile Raulün çıkması lazım kika daha kaybedersek iş işten 
teldi. içeriden Ahmet ağa ile geçer. Hepimız de mahvoluruz 
~tryen koca omuzları ve kolları Maya Niyama sizi bekliyor! 

•le yardım ederek onlnrı kolayca Ferit - Peki Yambo kaça· 
Çıkardılar Sonra Ahmet çıktı. hm amma hangi tarafa gidelim? 
Sırık gibi Ahmet ağa uzun kol- . - Dosdoğru gitmeli eten 
1-rıoı uzatınca çıkması işten bile dım, dosdoiru! Uzaklara kadar 
•ayılmadı. yolun iki tarafı hendekle çevra 

Fakat koca Beryeo damın liyor. 
Uıerine yüzü koyu yatmış, sev- Hanri bu sözler üzerine adeta 
~iJi kaptanının hareketlerini gö· meyus oldu, dedi ki: 
l•Uiyordu. Öyle ise yakayı ele verdik. 

Hanri dama el atar atmaz Çünkü bir bölük fakir arkamız · 
~linin erişemiyeceğini gören Ber· dan koıarlarsa mutlak bize ye

hn derhal kaptanı bileğikden tiıirler! 
)tkalamışh. Ferit - Rovelverlerimiz var. 

Amma, yüzü koyun yere ya Bir yerde durup Ahmet ağa ile 
t,n ihtiyar gemici, Hanrinin Beryeni pekAli bekliyebiliriz. 

~rhğile kenaioin de aşağı ıü Uzaktan uzağa gelen sesler· 
tilklendiğini görünce boğuk bir den anladılar ki fakirler büyük 
•tale. bir cemaat olduklan halde elle 

Ahmet ağa, ayaklarımdan rinde meş•aıeler!e kervansaray 

~'P•t! dan çıkmışlar, kendilerini ara 
Diye bağuabildi. Ahmet ağa mağa başlanuşlardı. 

~- bızır gıbi yetişti. Hanri de Artık oldukları yede bir an 
f eryen de muhakkak ve çok daha durmama imkanı yoktu. 
tci bir ölümden kurtuldular. Binaena~eyh kaçmağa başla · 

Hepsi damın üzerinde sağ dılar F eritJe Hanri de kaçıyor, 
~linı bırleştıkleri zaman koca fakat ayakları hiç te Heri gitmi 
tryen bır of! Çekerek Ahmet yordu. 

llğaya döndü: Ferit, kucağında doğup bü 
, - Korkudan insanın terledi- yüdüğü babası makamı, sevgıJi 
:İni şımdi denedim. Vücudum lalası Ahmet nğayı , Hanri de 
teş ıçınde kaldı be! bunca s e ne lik gemici arkadaşını 

Yambo öte t a raftan duvarı düşünüyor. Onları fakirlerin in 
'tıayıp otluğuu üzerine inmişti tikam pençesine baraktıkları için 
it Arkadaşlar avluya bakıp yürekleri cayır cayır y nıyordu. 

1ntıilerin rezaletini bir az daha Ferit, gözlerinden sıcak yaş· 
~tYrettiler. lar akarak koşarken: 

Gece pek karanhktı v'uda Lala, Lala~ Ah Lala! 
hnan meş'aleler dam üzerinde - Sonu l1aı -

J erom lınuuıırıı ya~au on ya ye Yozoslaya da birkaç mil-
Alman tayyaruı Rueıı lamanın yarlık zarara u~ramıtlardı. Hu 
da otuz eefıneyı tabrıp ec)erek iki alaT ülkHi Ruıya gibi lıu-

lngılızl.r köprfiııünü kutıkten dutıuz araziye m».lik olmayı ne 1 
ıonra dfiniitt•. Laon cıvarıntla kadar çok temıuoi ediyorJardı.1 
Fruieız tayyareleri tarafımlan Zira harp ~öıtermiştir ki hır 
tamam.-n imha ec1ılmışlerdır. memleketin araziıi ne kadar g•-

Attmıf Saat Sonra niş T• ne kadar az İ\ll•am.iş olor-
lfarhın ılanındırn altnıı~ sut 1& mukrnemeti o kadar fazla-

ıonrn A lmırn rayyareleritıın Fran dır. Franaa Ye müttefikleri ha Ya 
uya ıka flttıklnı tahrıb~t Hkıı koYntlerinin yiizde kırkanı, Al. 
milyara halig oloyordıt. Fıırnıız manlara ı•Jince taktik orıani-
nmomi •fkarı Frarıaı~ 1,.yyu•- Yukanda bombiuaıman ftltıkttine uf!rayan şehirltrde halk böyle kaçıııyoıdu zaeiyonları eayHind• ancak yfiz. 
lerınio de Pariıın tabrıhıne hır Aşofiıda maskeli sıhhiye bölükleri de otoıonu kaybetmitlerdir. Ta1· ~ 

batlum miidafaa11 ttmin tdıli· rm özerindtt •~an ikt höyük tilo ,,.ar- zayı"atı bu 0··19üde da•am 
mukabele olarak Herline hiicom .1 "' .,. 

etme!tırini iltiyorılo. HaYa ııazı yordu. Bu yüzden Franıız or- Ruba mıntakaaına gelmi' balo· ederse birkaç hafta içinde cök: 
rı, oınomi efkarın bu bllle&1iy•· doıunun ileri hareketi günd" 5. 6 nuyordo. Yapılan iıtikşaflar düt· ytlzüniiu bu mı,um ailAhtan ta· ı\ 
tin• ıook Jcanhhkla mnkabele kılometr .. ye iudlrilmifti. Sar'da man baya koYntleriain de ya- mamen kortulacafı tahmin edi· 

d 
bUtün fabrıkalar kollanalAm>•a · rım aaat •YHI gelmi, bolundn· Jebirdl. 

• ıyor Ye IJerlıne teca•iiz için .1 

en ıyi tiHülbartıkenın şarkta, cak bir halde holnnmn~tnr. goou göıteri1orcı.. Bfttün torpil- Bütün bu felaketlerden fır-
Hobf!myaıla oldnt?-ono, .Franıız Kolonya Ve F-ranlı·fortta ler mHkftn mrntakalara atıldı. aat bı11Hini koparmak iıtiyın-
tayyareler inin Herlıne ıuıcak ikı 1'ayyarehıriruiz Kolonya ye Madenler mrntakaaandan kalın ltr ellt~rini o•u,turmıya başla· 

Tt ıan'i bir duman tabakaaa yük- dılar. Banlar: 
konakta taarruzda bolanabıle- Fıanktort şebırlerini büyük bft· 
C.kl.rlnl

. Hlıyorda. Böyök ocakları hedef - HaYa harbı bir başlan-
Te bu Taziyetın de urata nl?rRtmıtludır. Dı~er ta-

Franıız eeınnlarını ttıblıkali bir raftan Pariı felfı.ketınden ıonra ittihaz etme~e imlı::&n bolunamı· gıçhr. Aııl harp, bizım barbı. , 
ıorette hıınııyeaız btrakacagını 

1 

Alınan tayyaulni tarahndao yordn. Balutlara tlalan filo mil- mız şımdi hKtlıyacaktır. Diyor· 
tekabil taarrozdan keudiol ma· lardı. 

bıldıriyordn. Lene, L 1 n M~zıyflr Şt>hirleri- ıon telelı::lı::i ıdıyordu. Fı&kat ba Muharip memleketler karb•t-

Maskeli mitralyöz kıtaatı 
Bavgeragı Yakıp Yıkmıf/ar nın yakıJmı' bolo•mıuı barb1n 
Çek tayyareleri BaY.rera şe· görölm"mi' Y&bfetini arhrıyor

hirlerıni yakıp yıkmıth,rdır. Al· du. Düşmanın ordoıundao batk• 

mao tayyarelerinin Skoda ıılah ber,eyi tabrıp fldehilircli. Müda· 
fabrikalarına taarrrazn büyük faRi nefı i910 bı9 bir 'ey yahı· 
fakat rıyri kabili tamir aayil· lama:4dı. Bizim aekert faHdy•tl
mıy11cak hahratı muoip olmu~tıır miz, tark İl.ltihkAmlaru.oızın mü· 
Bil'akiı Yugoılayyahlar eıtm kemmeliyeti mn·zun babı biltı 
mnTaffakiyetıi~liklere o,:tramıt olmıyordo. Rütön bunlar artık 
lardır. Razı fenatık yu~~oılaYyalı 

mült•cilerin yardımile A iman 
tayyarelerinin Belgrat Ye Zagrep 
••birlerinin en bayatl noktala. 
rına vukollolan taarruzları tele· 
fon, te>lgrat T• haRtta timenclıfer 
miinakalAt1111 aaıımış miittefıki 

mız Yugo lavların harp kudret
lerını baltalnmı,tır. Bu meyandR 
uıühım eı lfih depolnrı, tarsa nele 
rı de yan ınıştı r. 

Kara Ordularının Hare/mil 
.b' raıısJZ ordulara, öıılermdo 

organıze biı· wuknvemc t rastla 
mndan ilerliyorlardı. Diişuınnm 

bafıf mitı nlyözleri ı·icatıoı bima· 
ye ediyordu. Hüooın ar~ba)arımn 
muYaealah anında biitün köprüler 
oçortnluyorda. Tayyar• korkuıu 
kıtaatın fnkaladı yaY&f hare· 

oyunun barioınde kalını,, barpla 
aHikHı • mıyan 'eylerdi. 

Beritnde Hücum Arzusu 
Buuonla beraber ytni ba"Ya 

nazırı tayyarelerimizao ad•di 
itibarile taikıyetiınizi muhafaza 

etnı liyiz. Müttefiklerimizin el· 
!erinde kRlan hRYft kuYHllerile 
birlıkte Hubra eya Berlıne 

kuşı umum1 l)ı r ta rraz yap· 
malıyız dtyorüu Uzun görii, 
melclden eorıra Yugo 1 Y Te 

Qeko lovak tayyar lerınin fazla 

san v z m1ktardn bomba 
alan.k Berliııe taıurnzda bulan
malort, mümkün olduğu kaaar 
fazla Alman tayyare!ini i"al 
etm•k ıuretile Franıu:larıo Ruh 

ra karşı ~at'i taarıaıslarına m•1-

lotların da~ılmak üzer• bulun- tikleri m•mlıketler yerine yeni
dokları ••mal T• 'imali garbi !erini na1ıl koyabileceklerini dii · 
cibetiucle idi ki Alman tılo- •ünüyorlardı. E'abrika110110 za- J 

ıu poıu kurmuştu. Duman yiatla ayai ıuiyey• ~ıkarmayı 
tabakoında çıkan ilk Frao. elli ünmek bile ha1alle nı?r&f· 
az tayyareai mütekAıif aleti• maktı. Zaten huna imkan lıile 

karşılaştı. Fran1ız tılonenn ka· olıaydı ölen pilotların yerleri 
Ynyi külliyesi gar~ı& tenooöh nuıl doldurolacaktı7 Ingiltere, 
ettı. lki cenahtan yapılan mii· İtalya Te Amerikaya tayyare 
tekabil taarruz da büyük zayıata ıiparişleri birbirini takip etti. 
uaradı. l!"akat aınl çetin hı\Tp Ayni zamanda yüz bin frank 
bir çeyrek ıonra damdar koY• aylıkla bo memleketlerden tsy
ntil• yukn boldu .Almanların yartcıler arandı. Bitaraf hükft

çapraz ateşi elliden fazla F.ran metlerin bo ''" göz yommakta 
menfaatleri Yarılı. Muharipler 

ıız tayyareeinl aleYler içinde y•· . tayyare siparişlerini kredıl• JRP· 
re yuyar)adı. Miiteltaki k11Ynt· k · t d ' kl · b't fi ma ıı • ı -.rı zııman ı ara a 
ler yaTa' yaYaş keniilerini top· ··ı- 1 d l91 .. h b h \ gu uyor ar ı. ~ ar ının arp 
lıy.uak TRZint• bakım olma~a b 1 t tib . h t 1 d 'dl · orç ara .•er Hl a ır ar a ı • 
başladılar. Saat dörtte FraHıa 8 DK 1.., , ü l 1 1 . . ao v .c ranı an ı ze a tm arı 
baya t ıloıoııon ıhtlyat kuTT•tl•· t ~ 1 lı:: 1 k b 

·ı ·· lı:: b 1 ıcoe •ı mem ı et ere a mıya •t· 
rı • mut• a ı taarroalarmdao ladı . 
korklln .Almanlar. Franıızlarrn - Sonu vtu -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Moskouatla Beynelmilel gençlik günü yapılan nümayişlere 
500 bin klşl iftlrak etmlftir. llk de/a olarak sekiz gaşmdan 
on dtirt yaşına kadar çocukların zehirli naz maskelerUe ve 
aıker kıga/etlnde geçit rumı gaptıkları gör:QlmQştür. 
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Piyasasında üzüm 
Yükselmektedir •• 

Fiatı 

10demiste Gö~O.s Kabartıcı! Tirrkiye Birincilikleri 
Bir Kaynasma Var ı Cu~~ .. ~#..~ü !~~.~~.~cak 

incir Piyasası 

Derecede 
Da. Hissedilecek 
Sağlamdır 

....................................................... 

Şehrin imarına Uğraşan Belediye 
nin Muvaff akiye!leri Emsals~zdir 

lzmirli Atletlerimiz Çarşamba 
Günü Basmaneden Gidecekler 

neTılerı 13 Eyiftl 93.1. tarıbinda 

9 • 9,5 Florin iizerınclen ınna· 

mele göraıiittör. 

' ' 
.... Bevanş Dla.çı Yapılamıyacak 

dan 
Herlın Türk 'l'ioaret odaaın· 

şebrımizdeki ali\lı:adarlara 

mubtelıf ihracat mahenllerimi
zin A lnıanya piy•1a11 b11kkında 

miibım hir rapor ~elmıştir. 15 
Eylfıl lıaftıı.aında piyasa mü
aaıt hır Tazıyet almış ve tama

mife uglamlaşınıştır. Aııoalı: Iz. 
mirı.len yüksele fıat tal•J• edil
cligınden mübıın milı:yuta ıtler 

yapılamad11?1 halı\aatan zıkre

iilmekt• 9'8 billı1tn11 deailmek

tadır kı: 

Fillaakika l~ EylUI !l34 

tarihli bir telgrafla lzmirden 

a'ağıdaki fiatlar 11tenmiştir. 

Üzümlerimiz 
9 aumı<ra yüz kıloıu ıif Ham

bıırg olmak üzere yirmi bir flo 
ria, on aulllara 23,5 florin, on 
bir numara 26,5 Te ou iki DO• 

mars 30 floriodlr. Diğer bir mü
HHH iH 934 lsmir mıtlııalü 

yine eif Hamburg safi yöz kılo 
ba,ma aş11gıdaki fiyatları iıte

mi,tir. 
Eylill - Tatrini nnl tahmili 

'1 namara 20 florin, 8 nnmara 

yirmi bir, 9 numara 22, on Do· 
mara 2(, on bir numara 27 tlo
rindir. 

Buna göre fiyatlar 7 inci, 

8 iaoi tip için yiiz kilo ba,ına 

2 t lorin, dokuz, on n on birin 

oi tipler için takribea bir flo
rin artmıttır. 

Pıyaaanın yarınki vaziyeti 

hakkında şımdidtin kat'i birt•Y 
ıiiylenemez iH de t iyatların 

yiikHlmtlı:te deTam edeceği mu• 
hakkak 1ayılmaktadır. 

Geçen haftaya kıu'ı bu fiat 
yüz kiln başına yarım Florin 
kadar fazladır, MarnAfib bu fı. 

atta bugiia için pek atı.ğı aayıl

makta Te incir fiatlerinın dı.bi 

önümüzdeki baltalar iqin•I• ylik· 
seleotığı ümit olonınllktaılır . 

Taze Üzüm 
Almanyacla Türkıye mab~ulii 

ya' üziiınlere nmnmıyatle yaş 

meynlere pek zıyade ragbet 

edıldıgi bald.ı yanııırtada olduı?u 

gıbi bn emtia iizerınden iş . er y ... 
pılamamakta ... hir çok fırsat

lar da bo yüzden kaçırılmakta

dır. 

Almanyaya Halka11 ıııeınle-

rinden her güa birçok vagonlar 

doloea meynler taşınmakta ve 

hemen de ıatılmaktadır. .M•eelfı 

taze üzüm aatış menimi bıua 

retle devamdadır. Şımdilık :\la 

oariıtan, Yago•laYya. Te Yonaniı
lanlıt Balgariıtanclan ıniibiın 

.. ~.-... iiiili~ 

Bağrını.lan Saraç og :u, lno• balonuyor. 

oj:tlo gıbi bir çok hüyük Ye !{oın~n kazalnrına ııiapAlon 

tanııımış adamlar çıkı>ran Öıl.ı çok iistiin bır ilıeYki tntıuı o..ı •. 
mi~, ötedenheri kRzalıırımızın iin miş aynı zamanda glizel bir 
sııfını.lll yer alınış hır lrneabıtdır . ({ençlık t~şekkiilüne ealııp olmuş 

Gerek ıniillıakatı, gerekse nü- ye bo dınç te,ekkül ıle her za
fusu itibuıle dolg-uıı bir rakam man ıftıbıu .,debilecek bir ıne
taşıyaıı bu şebırıle uınıımi bir ziyet kazanmıttır. 
canlılık g-iize çarpıyor. Hu oaıılı- Şehrin dogıışaıuh hulıınRn 

lık uzan zaınarıdır ıarfedilen l:lalkMi ıine1inde g~nçlık, ınlıı. 
asanıl maz gayretlerden dogmuş, Jii.bıa yaraı 1ı hır kolu haline 

kaeabayı her noktadan yükıelıııe girmekte heyec-anlı bır bartıket 
imkı\nlarwa ka Ya~t o rmoşto r. 

miktarda ya, üzüm gelmekt~dır. H<11 türlii imar Te inşa i'le· 
giist~rmagi daima nzife bilmiş

tir. o~nçler aruında y8ptıjtım 

temulardan aldıgıın giizel inli· 
haı, Halke9'i reisi Selim Hıfat 

bflyle olan giirüşm elerim teyit 

etti. Selım bey derli ki : 

Fiatlar giimriiklenmiş ve Her· rinde tnıııaınen mııuffak olan 
!inde tHliro ,artil• yiiz kilo ba- beledıyenin; kualıa<laki ana cııd 

tına •u miktardadır. delere nrdıjtı ş•k•I şehre ayrıca 

Bıılgar iiziinıleri 40 52 filo bır giızellık hahşeyl~miştır. Haş

rin, Yngo•laYya ii~iirulııri :l8 42 lıca g~liri tiitiin, ıııcır ve pamuk 

mark Yanan üziiınleri 16 • 51 g-ilıi ruevaııaıı uıiirekhp nlaıı 

mark, l'ı1acariıtan iiziiınleri 28- · Öılemiş, iktısatli ahad•, ıınaıi 
32 marktır. gii~ellıı?ıne yarııtır Ye mevki 
• Tiitün: Ay haşında pıyasada ınuhafaz:ı~rnda giiçliik çekme-

me9'oot '.l'iiriı: 

göıteri 1 ru i~t i r. 
malların,. ıılfıka nıiştir. lluruı geııiş hır tlcııri 

bayat,. merkez ol:ın utılual 

m•nıleketlnınden uridır. Senevi 
ikı ilo diirt ıııılyon kilo ar:uıııda 

- (1atımız altını\!\ hirikAn 
' 

~~nçlik, şuurlu ve haASA8 hir 

kiitleden terekküp cılıyıır. Qalış

ınıılarıruızın hedetledıı:ti gayelere 

ulaşınRk i~inde çok lıen .•k(ır 

bulanan arkacla,l11rıııııı,lıor tiirlü 
tekamüle ko~makta uMnç ı;ii•· 

ternııyecek Tiirk n·Ji•t ı arıdır. 

Hu ıeııe letanbnlda yapılacak 
olıın Tiirkiy" birinoilıkleri atlet 
müıabakaları1>ın Onma giir.ii iıı 

raaı tekarrür eyleınif, keytıyet 

lzınir ınıntaknına bildiri:rnit

tır. lzınir mıntakuı birincileri 
Çarşamba giinü sabahı eaat ıe
kız buçukta l-lasmahanenen tren · 
le letanbnla gideceklerdir 

1 zınırli atletletiıoiz Al taydan 
Tal:iı, Nıyazi, Hıknıet beyler 
Altınurtlotlan Hiiseyııı, Şükrün 

Qııvu~ beyler, 1\. S. K. tan lb. 

rabıın, Nı:r•zi, Oemil, Şahap, 
l:lahadır b~ylerdir. Hn atlet ka 
1 ilesıııe ıbtıyat <•!arak Altaydan 

Kazanç Vergisi 
işçilerin Şikayetine 

He Cevap Geldi1 
1 nrır ve iizüm ıtçılerı geçen

g~çeıılerde Defterdarlıga miirAoa

atla ıon krnnn maoıbiac• kazanç

IRrı iizerinden yüzde bosabile 
alınmakta olan kazııaç Ttırgltınin 

kendıleri içııı aııır oldogunu 
bıldirmişler n eıkiclen olduğu 

gi':ıi tayyar kiiçiik sanatlar er

gıbi maktu kazanç vcırgiıine tabı 

tutulmalarını rica etmişleri 

Defterdarlık keyftyetı Maliye 

Vekaletine hildirmı~ti. 

Diin .\lalı ye V al;aletiııden 

geltn ceTapta ılefterdarlıgın yeni 
kanun tlaireainclo yopınakta ol
ı.luı?ıı nz~i tarbiyat Te tahsilfıtı

nın kanıma uygnn o lduğuna Te 
Piyasanın aağlamlaşınuında 

T• fiathırin artmaıında başlıca 

amil olarak !amir mahnliiaiin 

hn Hne yalnız (40) bin ton gibi 

küçük bir ıniyede bulunması 
ıöıt•rilebilir . Ayni zı<manda 

boaenı A Tnıtu ra lya rekolte~i de 

az oldağnndan I agillerenin lımir 

piyaaaaına geçen ıenelere naza
ran daha fazla mııhtaç olacağı 

'üpbHizdir. Onuu için piyaaanın 
Taziyeti ha oıbeltH de 1ap; lam 

Ta emın boluamaktadır. 

Auoak ut ş yapılıp _:rnpıla

madıgı öj?renilemeınıştir. iş yıo. 

pılaınamaaına ıebep olarak fıat

larııı yükaekli~i gii•terılmekte 

dir. lzmir tonkaeı için kilo ha 

tına 0,55 · 0,65 filorin iıtenıııek

tedir. Samıua yı<rına nevilori 

kilo b:Lşına takriben hır bu~'uk 

filorin üzeriııdt1n t•klıt eclılıııış 

iae de ıı.tış yapılamamıştır. 

tiitüıı çıkaran hu ıziizel kasaha 
tiitiiaciilii~iin tek(ınıiilü ışlerinde 

ıon zamnıılartla bliyiik maval 

Maarıt yolunda da ıvi bir 
y iikııoliş giisteren o.ı~ın ı~ı n hu başka ş .. kı ide muamele yapı 1 ma
giink ü büyüklerıııe 'ııalef olıuag:ı ıına iıui<i\nı kaııani balnnwadıl!;ı 
yaraşır ı.lerecede, yarına g-enç bilylrilmlttir. 

Eakl mahııılden kalma bazı 

partiler Bamburgta yeni mabıol 
fiatlarrna niobetle yiiz kilo başı

na takriben 1 - 2 tilorin da 
ha ucuza teklıf edılmaktadir. 

Fakat hu halin yeni re
kolte piyaaıı.11 iizerine biııHtli

Iir tHirler yapacaı:ı pek zanne
dilmemektedir. 

lnclrlerlmiz 

Gazetelerın Yerdıkleri nıalfı . 

mata göre Bnlgar kralı, Alm:ın· 

ya - Halgariıtan takas ınııkave

lasiııi tasdik etmiştir. Almanya 
il.. Hıılgarıstaıı arAsındnki bu 
itilafa nazaran Alınaııya Bıılga· 

riıtandan bet Hne içinde fı31 

milyon leva yııni 19 milyon mark 

( bıziın paramızla !l,5 milyon 
lıra) kıyınetıncle tiiıiiıı alacak· 

tır. 

Yni ıııahıııl tiitiinl•r do)tro 
dan ilogroya taknş ınuaınel•8ıno 

tabi olncak -.e 11ski rekoltelerden 

lnoir pıyıuau ela hı1ı1adilir yapılacak tiitiio te1liıuali ıçııı 
dereceı.1• nı:tlaııılaşmıştır. Kilosu nogrııdan doğraya tedıyeıla bu-
68 tarıflfık ~kslrilUll< Ü~llllYlll JuniJacııktır. 

Moda Ve :ıw. Mussolini 

ılo zanıııdilirdi. Maa•olini ha zan
nı da yıkmıştır. Kadınların -ıtıiıe 

ve ~apka modaları anoıık onnn 
taavıbiııe iktiran ettirdıkten sonra 
taaınmüme ba,ıar. Son poıta ile 
ııuetblerde M. l\1usıoliainin bu 

kn, ırnzareti nzerinde hıılunilıır· 

makla iktifa eııniyor. Aynı za

manda ltalyaııııı Mocla nazırı• 

dır da. Dikl!lliiriin karişmadıgı 

it yoktur. l\aclın ınoclalarırıın 

uek !azla talıakkiiwe l!Uiuıecliıı:ı 

üç hoynuzlu şapkayı ela 
eıtiıı:ıoı bıldırmektadir, 

tanip 

fakıyetler gii~terınege lın~laıııı,tır. 

Z:ıt~ıı şelııiıı, ilk bakı~ta, giis
lt<rdı,(tı sempatiye tiitiincüliiıliin 

hiiyiik faydaları vardır. fncir Ye 

9'8 paınnj:tıııı ıneml.,kHte lıahşet

tıgı hiiyiik nrlık, bn ınabınliin 

iıızııııar.:ııle tl'lba ziyade arımı~ 

lıiinyeler heılıye edı ceı?ıni şiııı

diden tahmin etmek giiç ıl•J!'i!clir. 
Bıı lııdiyeyı yiiksok ıııekleplerd.ı 

irfan toplayan o.ıeıııış eYliitl:ırı· 
aının teşkil eclecel!;ıııı eüylonıeği 

lüznm~uz buloroaı. 

M. Hulusi 

Aydın Vilayetinde 
Takdir Edilen Muallimler 

Maarıt Vekfıletinc• takdir edilen 

iktisadi Haberler 11 

muallimlerin i11ınlerinı neşr~di

yonız. 

(l-iiz11lbiıar mektebi başmual

lımi Sabr ı , Oiizelhiıar mektebi 

muallimi Necmi, Oiızellıisar mek

tebi ıııııalliıni Muharrem, Giizel-Dün Borsada Yauılan Satışlar 

üzüm 
Çu. Alıcı Fıat 

178 S Siileyıııanıo. Ji 
89,5 t;l Rıza lıa 16 
J4 Oeubıroı z bi 11 50 
66 'l'rilonidiı de tı 50 

39 D Ardıti 15 50 
23 J,en Reoyo 14 75 

10 Çambılli M 14 25 
8 t; Remzi 23 

8 Y Kunyo 15 50 

465,5 Yekt"ın 
incir 

18 

18 50 
15 

15 25 

16 75 
17 50 
15 

~3 

15 50 

Qo. Alıcı 

13l!J J ıro ve fÜ 
UJ:ı ~' z 1 ıızi 
507 B A lazraki 

368 P Paci 

lfıat 

12 

8 5 50 

3086 1$ Roımzi 

261 A Malamo 
118 B Franko 

Tarika Bira 

OaYabiroi z 
79 N A H;,ıydar 

131 
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EvTelki giia adliye haberleri 
ıuasında I\araburunıla aTulıat 
Hüınii beyin hakimi tahkir at 
tiginılen bakkınd& takılıat ya
pıldıgı yazılmıştı. Takibat Y-<· 
lan avukatın tehrimiz a9'nkat· 
iarıadan Naim zade Hiiınü bay 

olmadı_ı:tını, yanlı, bir zehab11 
meydan Termelı: iizen tılYzih 
adiyornz. 

49 A .Lafont G 75 
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7 37 

lıisar mektebi muallimi Elmas, 

Güzelbısar muallimi Güzide, U 
murlu mektebi başmualliıni :l!iec-

170 l\1 J 'l'aranto 

46 M Sadullah 

:ıı K A K:lzııu 5 25 5 50 
mi, Sultanbıaar mektebi başmaal 

limi lhrahım, Sazilli waaı· il ıne· 
7 50 17 '.l'rifoıııdiı De 7 50 

l l Kaptan Nn 1 ı 
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13 50 .moru Ahmet, Nazilli 5 Eylfıl 

16 F Paken 13 

12 Y Kunyo 1~ 1
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7582 YekCın 
Muhtelif 

Qu. Oınıi .tı'iat 

62 Bug<lay 

150 Arpa 
114 Ton arpa 

9 Mııırdarı 
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1 Hiirüloe 
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Bir Sabıkalı 
Sijferibidarın Ulamı~ köyiine 

gitmekte olan Kerim oglu 1bsan 
namında bir şalıaın iiniine çıkan 
Sef•rıhiıRrııı Trabye ınaballe
einden ıabıkalılarılan Yahya 

o:nllarında• Ahmet muıuailey
hi• 68 llraaını gaııpetmi,tir. 

Zabıtanı• ••dit takibi netice· 

ıiucl• Ahmet l zmircle yıol..alan· 
mı•tır, 

mektebi muallimlerinden l~krem 

Ye Salih, Kaz illi Uecep be.r ınek . 

tubi ınuallioılerincleıı Vahab, Sa. 
!ıh, Kemal, Nazilli Gereniz kiiyü 

rnektelıi ınoa!liıni fzzet, Kara 

cı<su Merkez mektebi muallimi 
.M ııstafa, Yeo i .Ey 10.1 ıuetııbi baş. 

muallimi Şü~rii n muallılerin
don Neomıye, H~ydar, Halide 

Hatun mektebi ba,ıuuallimi Rem

ziye, Germencik mektebi başuıu 

alliıni Zıya Te muallimi Muıta

fa, Naıpli mektebi ınnallimi h
maıl Hakkı, Süke K(•Cal{İiZ m•k· 

tehi başmualliwı Oım&n Temual· 

limlerinden UITi, .lllelıba, Sök• 
Faik bey mektebi mııallimlerin· 

den Enver n Nüıbet, Qın• maarif 
memuru Fehmi, Qine karakollar 
mektebi nıuı<lliıu 9'&kili Atıf 

Oengiz "° muallımı .Feui 
Y• hanımlar, 

bey 

Sarıköy ormanında 
Ouınaovaııııın Sıırıköy ciYa

rındaki ormandıt yangın çıkmış 

Te yeti,ea I.iiyliiler tarafından 

~iindiirülmii,tür. Yangının zuhu

ru Hhebi baklı:ınd" talıkikat 

icra olunmaktadır. 

Soba bey de ıştirak ııylıyeoek· 
tir.Mıntaka atletlere,atlet lı•aıı~· 

ları beralıerlerinde oldnj?u bald• 
Qarşamha aababı Ha1mahaned• 
hazır balunmalarını bil<lırmiştir. 

Sporca larımızıa IataabuldS 
iyi netioııler alması iimit olu· 

nnyor. 
* ... 

Onma günü ıora edıle«eğiOi 

haber nrdittımiz. Altınordu re· 
Yl\n~ maçı gürlilen lüzum üzeri· 
ne bir iki lıaf t" için tehir •• ıil· 
miştir. Oııma giinü Altay - Buo~ 

takımları arasında bir maç yş· 
pılacaktır. 

Dil Bayramı 
Halkevinde Yarın Akşam 

Senlik Var 
' Yarınkı Qartamlıa ı:iiııii dıl 

bayramı Tiirkiyenin her tarafın· 

da t111'ıt eclılec~ktir. 

Yar.o Ietaubul 
radyoları tarafından 

k rın leransla r Hal keTi 

huk111 

tlinlenecektir. Saloa 

Te Ankar• 
Terileoel! 

ealontı i"~ 

tarafıııds~ 

n babÇ 6 

yarın biitön giia halka açıktır· 

Haclyolar ügleden sonra ~aat 14te 

faaliyet• geçeceklerdir. 
Yıırın akşam da •aat yirPli 

lıuçukta bugünüa şerefin• Halk•· 
Tinde giizel bir ınliaaınere tertiı• 
etlilmi,tir. Halke9'İ maaıkı, güzel 
ıaııatlnr u clıl edebiyat kollar• 
tarafından ınuzika, milli Tiirkii· 

ler, 11ki, yeni dil nümunalari 
konferarıMlar ye şiirler .. arctır. 

Salon dil hiitiin gelenler• "çıktır· 
, 

1 ZABITA VUKUAT! 
Çakı ile Yaralamış 

Diin saat 20 de kemerde ıiil' 
meli sokakta ıımnrabaneoi Mil' 
kaddeain eTin• giden lrnoduuoı 
Ali usta ile Hasan oglu A hPl 11 

aralarında ıermaye Hatice L•' 
ınanı doıt tatmak ınesole1ind•n 
çıkan k :.vga n~ticHinde 1\lukad· 

de11n d <>stu terlıkçi Raşit oı?I' 
Saim kııııduraoı Ali aslayı e~g 
elinden Te koncloraoı Ahmet t• 
Lemaııı sol elinden hafif eurat 1' 

çakı ile yaralaclıgıadan yak•· 

lanmı,tır. 

Kama Ta,ıyanlar 
Diin saat 22 de Kar~ıyakad' 

Oıner oglu Halil bıçak, n 'fe' 
pecıkte Ahmet oıtla Tnbıin k•' 

ına, tatıdıkları ı.:<iriilılügünd8° 
alınarak lıaklarınıla zabıt ur•' 

kası tanzim olaomuştur. 
Sigaraları Çaımı, 

Dün gayri muayyen bır ıaatl• 
Karantina tramu,- caddHind• 
962 numaralı liitii;ı ' iıayii H"ıııil 
ıfandiain dükkli.nıaın arka tar•' 

fında z•miudan bir metro yii~ 
ukliğindeki pençereain d~ıııi 
parmı&kllğını bir ma9bnl bır• 1 

tarafında• ıöklilmek ınretil• i91 

riye girilip Bogaziçi, Yenıo'• 
Serkıdoryan, Hanımeli, Bıaf 1 

maden gibi muhtelif naTide ~ 
lira kıymetinde ıi~aralnrınıa 9• 
hndığını iddia etmi' oldugundt~ 
taharriyatına deTam edilmekl' 
dır. 

Ta,ıa Yaraladı 

Dün Sut 19 dıo Yııgitlar ııı' 
hallHinde Oturan Halit oıt 1 

Bayram, tezkeruiz iki adat ıc• 
çak aı:ırı banHine getir••"

1 

ikeo ıukumı takip eden bele01 

ye et takip ıuemoro lbi~ Çııf' 11 

ile Münakaşa neticHinde Bayr• 

lbiş çayu'u t .. ,ıa alaınclan h•
11 

ıurette ıyaraladı:ındao ya!ı:al'ı 
mı,tır. 
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Tüı k lhti/8/;nde IV/;//;yetç;/;k Pıens;p/er; 
Burada Geçen Konuşmamızdaki Vesikalara Ve Bütün Bir Tarihe Daya
narak Tekrar E~mek istiyorum: Türk Zulmü yok, Türk Adaleti Vardır 

Meb'u~umuz Mahmut Esat milliyetler prensibinin zaferi A· mesine göre de millet ve mil· Vatan ve milliyet duygulan ı çini ) tezinin ana hatlarma göre Birinciler yavaş yavaı hakikat 
beyefendi dün Halkevindeki vusturya imparatorluğunun yok- Jiyet; fert ve aile bayabnın mü birbirinin eşidir. Vatan ve mil bir dili aöyliyen, bir an'anaya, saflarına iltihak edeceklerdir. 
konferanslarına devam etmişler luğuna müncer olacakti. Bunun tekimil bir şeklidir. liyet ocağıdır. Küçüklerin cıvıl· ayni menfaatlere malik bir tari .ikincilere gelince; gün gelin 
dir. Hatip çok kalabahk münev için ( Meternib ) Osmanh lmpa- Aziz dinleyicilerim! Size bu tılar1nı andıran aesleri orada bin sahibi herhangi bir camianın ce onlarla besaplapcağız. Ve 
ver bir kütle huzurunda bara rıttorluğuna bu bakımdan yar hususta büyük ediplerin duygu· duyulur, orada akisler bırakır, iatiklil hakkıdır Modern hukuk hesap günü a'acaklı çıkacağız. 
retle alkış!ailan dersıne şu su dımcı eluyordu Yunanistan is larını nakletmek istiyorum. annelerimizin, babalarımızın ha· düveli ( Maaçini ) bu esasa göre Bunda fÜpbem yoktur. Hesap 
retle başlamı~tır: tikliline muhalif kaiıyordu. Fransız •iiri Korncy, " Hn liraları hep orada yaıar. Kadın tanzim etmek istedi Fakat kıya günleri yakındır 

Modern mııhyctçilik prens'p Avusturyaya iltica eden Yu· raı ,, ında vatan yolunda ölmek erkek tehirlerimizin kemikleri metler koptu Çünkü birçok dev· Türk genci! 
lerinın menşeıni büyük Fransız nan istikla'cilerini Avusturya po o yüksek rütbe'erdendir ki va- orada gömülftdür. Viyana önle Jetlerin menfaatlarana dokunuyor Senin de ıüpben olmasın! 
ihtılaline kadar çıkartab•liriz . Jisi Belgratta Osmanlı kumanda- tandaıların birbiriyle rakabetine rıne, dünyaoııı dört bir ucuna du. Eski istilacılar sistemine bu Bizim; ihtililimizin pr~nsipleri 
Fransız ıhtilalı yalnız Fransız· nına teslim ediyordu Fakat en değer, diyor varan cedlerımizin kıhnçları, si- prensip mugayir düşüyordu. (Man icabı olarak hiçbir milletin var
larda değı f, takat bütün insan sonra (Meternih) de korktuğuna Fransız şiire göre vatan yo· ahları, topları yere düşmiyen çini ) ise ltalyan vahdetini bu lığında gözümüz yoktur Türk 
Jara ve milletlere hürriyet ve uğradı Avusturya imparatorluğu funda ö.üm mevzuubabs olunca bayrakları hep buradadır. Yaran esasda görüyordu Bu mes'ele ihtilali her milletin hürriyet ve 
istiklali tabii ve azız bir hak büyük harbm sonunda bu pren· talibi o kadar çok olmalı ki tıpkı buradadır. Bütün bunları kim etrafında çok söylendi. Lehte istiklal hakkını tanıyor! Hürriyet 
olarak tanıyordu. Bu prensip sipler namına dağıldı Osmanlı müzayedeye konmu, bir mal gibi bırakabilir? Bütün bunlar karşı· ve aleyhte .. Fakat zaman pren ve istiklal bütün insanlığın mil• 
lerden ençok ve en önce zarar lmparator.uğu da öyle .. lkisi de her kes onu arttarmalı, onu ka ~nnda kim ve nasıl yüz çevire· sip ıehine işledi ve işliyor. il nakaşa götürmez haklarındandır. 
gören siyasi 1eşekkül Osmanlı korktuklarına uğradı. Şimdi sıra pışmahdır bitir? Yüz çevirenler kendi ken mü irfan, milletleri uyandırdıkça Bu prensibin icabı olarak bene• 
imparatorluğu oıdu. Bilhassa bu milliyet prensiplerini samimiyetle Korney yine o ölmez c Hü· terini helak etmezden dünyanın bu prensip muzaffer bir bayrak şunu da bilmek lazımdır ki: 
a-iinkü Balkan devletleri bu pren · değil hasımları aleyhine bir poli ras ., mda evlatları. kardeşlerı önüne hangi yüzle çıkabilirler? gibi yükseliyor. Onun gölge· Türklüğe bütün bir dünyanın 
aiplere istinat ederek Osmanh tika entirikası olarak kullanan· Romanın istikli\li için cini!ere Almao şairi Şıllere göre mil· sinde hergün küme . küme mUs ilhakı mevzuu bahsolsa bu bir 
İmparatorluğundan ayrılmak da Jara geliyor Türkçe bir darbı karşı çıkan baba ile kızı ara- liyet bir kavmın duyduğu şeyleri takil milletler yetiıiyor, yaşıvor. Türkün burnunun kanamasına 
visını güttüler. Divanın bir mesel vardır. sında: diğerinin duyması dimektir Bir Havsalamda bu prensibedir. değmez. Fakat Türkler vatanın• 
ayak evel intacı için de yeryer, Esma başına sıçrıyacaktar. Bu - Kız diyor ki bir kişi üçe bakıma göre miUiyet duygu ay Dikkata ıayan bir vesikayı dan bir kaya parçuıoı sökmek 
vakıt vakıt Türk mezalimini na muhakkaktır. Neden? karşı ne yapabilirdi? rı 'ığıdir. Meseli Tiirke acı ge· kaydetmek isterim: sevdasına düşenlerin kulağına 
karat halinde teganniye koyul· Bu sual bize miHiyet prensi- ihtiyar baba cevap veri len, fellketli gelen, yahut sevinç. BiJiyoruz ki, ( Yeni Rus re · küpe olsun ki kadın erkek mil· 
dular. Hani şu vaziyeti mabi- binin mina ve mahiyetini öğre yor: neş'e verenşeyleri diğer bir mil jimi ) resmen olsun enternasyo· yonlarca Türk büyük Şefile 
yet ve manasını geçen konut- tecektir Ô!ebilirdi! letin ayni surette telakki etme nal bir rejimdir Çünkü Komü· ayaktadır. 
mamızda arzettiğim Türk zul· Mtlll1Jel Nedlr1 Mlllet Nedlr1 Ve yine kısaca devam edi mesi demektir. nizmden millbemdir Bu bile Biz bir milletiz ki varlığımıxa 
miinü !.. Bence; millet, milliyet bir dili yor : Görülüyor ki millet başlı ba (Kanunu esasi) nin Rus Soıya· tevcih edilmiı kavgaları, kasırga• 

Burada bu vesile ile geçen söyliyen. bir tarıhe malik olan, Jar içindeki yıldırımları ellerimiz 
konuşmamızdaki vesikalara ve bir kültüre mensup insan camia- içine almıt. sıkmış sıkmıı sonra 
bütün bir tarihe dayanarak tek sına denir. Bö 1le bir camiayi avuçlarımızı açınca bütün bu 
rar etmek istiyorum, şunu: teşkil edenler bi · birinin acılarını katil R\etleri düştükleri karan• 

1ürk zulmü yok, TiJr.'c ada acı. sevinçlerini sevinç, bayram hklardan kurtulsunlar ve bizi 
frtt var. !arını bayram, yas'arını yas ya· görsünler anlasmlar diye Işık 

Fakat bütün bu cali halcikat parlar. Milyonlarca insanm yiire I halınde dü{manlarımıza iade 
ta rağmen neticede milliyet ği b"r yürek gibi çarpar. Başka ettik! Türkün Türk hakkının 
prensipleri galebe etti ve Üs· bir mil 'et böyle bir milleti veya 1 manası işte Türkün ve Türk va· 
mania imparatorluğunun bilhassa böyle bir miti et başka milleti lıu 1 tanınan manası . 
Hristiyan milletlerle meskun kı kadar yakından, bu kadar iç ten 1 .*.,, 
ıımlar istiklallerine kavustular duymaz, du yamaz 1 Türk ihtilalinin verimlerine: göre 
Sırbistan, Yunanıstan, Romanya, Ben millet ve milliyet hi,~e~ı Türk milliyctciliğinin iki büyük 
Bulgaristan. rini TOrk şairi ( Mehmet Errlin) 1 mesnedi vardır: Dil ve Gültür. 

Ya lnız Ermenilik büyük Türk in ( Türk sazında ) bütün ince 
1 

Ana dilimizle konuşmak istiyo• 
kesafeti içinde bütün mesaisine liği ile bu'ur gibi oldum ruz Ana dılimizle yaımak istiyo· 
rağman idealini Türklük zara· Şair: ruz. Bütün inceliklerimizi bütün 
rana tahakkuk ettiremedi ve et· " Dünyanın herhangi b'r u varlığımızı bu dille belirtmek isti-
tircmiyecektir. cunda ki Türkü, bir bal ar .sı iğ j yoru:ı. Dilimiz zengindir. Dillerin 

Bu kadar da değil, geçen nesile incitse, ben bu incitişe l en eskisi en güzelidir Türk di-
konuşmaiarımızda bahsetti~im dayanamam incinirim, yanar ya linin b~liğahm anlamayanlar bü· 
"b' b" .. k h d O k 1 d' Halkevmde mkılap dcısini dmlryenleı gı ı uyu arp sonun a s· ı mm ,. ıyor. yük incelikleri se.zemiyenlerdir. 

1 l t J • d k ı d - Ö'ürken Romanın hür- şına b"ır varlıktır, bı'r cenı'yettı"r. lı'st Sovyet Cumburı'yetlerı"ne man ı mpara or ugun an opa Milletini. mi liyetini uyan · l Y Sezmekten aciz olanlardır Fea· 
rılan gayri Türk Müslüman un lar için bu böyled"r. Başka tür· riyeti boğuşma anınca olsun bir insan insan olarak benliğini ora dahil milletlerin istiklallerini ta nin, ilmin en büyük mükellefi· 
~urlarda milliyetçilik tezini taze- lü olamaz, olmamaladır. Neden az daha, bir dakika daha de- da, milliyetinde bulur, gururunu, nımak ve onlara istedikleri za· yetleri ancak Türk dili ile söy· 
Jiyen Vilson prensipleri namana milliyet prensipleri tabii bir hak- vam etmiş olurdu. zevkini maneviyatmı maddiyatına man ayrılma hakkını kabul eder len.ebilir. Bütün incelikler ancak 
ayrıldılar. Fakat nasıl? Hris tar; bunu anlamak zor birşey Türk genci ! hep orada tatmın eder. Düşü Filiyat nasıl ? Bilz bura_da onunt. iılenebilir 
• J ·b· ·· t k'I d d ld M ı Sen böyle büyük anlarda nelim bir kerre bu kadar tecel o cihetle mecgul o mıyacagız tıyan unsur ar gı ı mus a ı ev· eği ir. ıl et ve milliyet duy· :r ( Ali Şirnuvayi ) Türkçenin 

let olarak cleğil; galip devlet · gusu; millet ve milliyet halinde va~an ve milliye~in ~~taya k~~ !ilerden sonra Türk olmak ne bence yarmın en emniyetli, fars diline, ( Şemseddin Sami ) 
lere ( manda ) maskesile ilhak yaşamak hakkı; bir aile duygu- d3ubg_u ak?l~rdad ~~I kıbş~yt~ dde~ıl, tatlı, ne ıanlı bir şey oluyor. esaslı devletleri milliyet pren- arapçeye faik olduğunu iddia 
halinde ayrıldılar sunun, bir aile halinde yaşamak an ışıye egı • u un un· Bütün bir dünya müvacehesinde sipl.eri ~zerine ~ur.ulac~khr. Miis ediyorlar. ( Fuzuli ) divanının 

Fransız JnkıUJ.bı milliyet hakkının aynıdır. yaya karşı .~oyacaksın, koyabi· dünya kadar büyük bir tarihte takıl mılletler ıktısadı menfaat· mukaddemesinde Türkçenin A· 
prensiplerinde samlmt, sadık Bu en aşağı mahiyeti ile böy· 1İr1'İn de O.ümü gözüne almış Tiirk olarak çıkmaktır Türk larda uzlaşmak yolunu bulunca rapçe ve Acemceden asla geri• 
mı idi? ledir. Fakat bundan da üstün bir bir insandan hayatta daha kuv olarak yaşamaktır. dünya müeyyit değilse de her lik kabul etmediğini söylüvor. 

Benim bunda ıüphcm yok şeydir. Gün olur, şu milliyet yo- vetli, daha üstün bir kuvvet, bir Bence yabancı fakat en mu b~ld~ uzun süren sulh yollarma Yalmz söylemiyor. Divanile ele 
tur. Fakat bu prensibin tatbi· Juna; şahıslar, aileler feda olu varhk yoktur. Senin gibi söy azzam bir milletin pırlantaları, gırmıı olacaktır. ispat ediyor Fuzuli divanı lirik 
katında verimi ne oldu? Em· nur. Vatan, miUiyet yolunda öl· liyen. senin gibi duyan koskoca zümrütleri göz kamaıtıran ta Bugünün kavgalarmın belli tiirin en yüksek bir abidesidir. 
peryalistlerin çıkarma Osmanh mek yaşamak sayılır Hatta ya- bir Türk; sen ölür ve öldürür cından Türk çobanın çarığını baılı ıebebi insanın insan, millet- Türk ( Fuzuli ) lirik hislerini 
imparatorluğu gibi taksimi mat· şaınaktan da üstün tutulur. Ne ken bil ki, bütün bir Türk ca ayağa geçirnıek1 Türk çifçiohı lerin milletler tarafından istisma- Türk dilile terennüm etti. 
lüp devletler aleyhinde kulla- den? miası kadın, erkek camiası hür güneıten rengi uçmuı keçe ıap- rıdı~ . . mllatakil, hü~ milliyetle~ Şurada küçük bir fıkir önün· 
nıimaaı ! Bu maddi olmaktan ziyade ve müstakil kalmak hakkına her kasını başta taşımak bin kerre bu ıshsmaran belh başla engeh de diltünebiliriz. Vaktile dediler 

Ne yazık ki, yalnız kitapla- ( moral ) dır; manevidir, ruhidir. vakıttan fazla iddia edebilecek üstündür. olacaktır. Olmaktadır da. On· ve bili diyenler var ki: Türk 
rın değil, insanlığın kanı baha- insanı insan yapan bütün an'a tir Türk genci! dan sonra mütekabil menfaat dili ancak Arap ve Acem dille· 
ıına yafılan ihtilal prensipleri- nalar, bütün şerefler, şanlar mil Davismda muzaffer olacak Y adet ki o çarığın alhna prensipleri etrafında anlaşmak rinin yardımile zenginleşir, onunla 
11in tla ,politika entrikaları liyet ocağmda tüter. Yüksek bir tar Ne güzel öJü, sen ölümden böyle binlerce taçlar düştü .• kolaylaşacaktır. mana ifade edebilirmiş! 
uğrunda istimal edildiğini insan için bunların dışında kal- kaçtığın gün~ bütün bir mazi Ve çiğnendi.. l\im bilir yarının Fakat sulh yollarına girmek Bunu bir an için kabul etsek 
J'Örüyoruz mak ölümden beterdir. Onun ve tarihini inkir ettiğin, biçe daha ne kadar taçları o çarığın demek hiç bir vakıt silahlardan bile yine Ttirkçeyi konuımamız, 

Çünkü milliyet prensibi sa içindir ki saati çalınca bu pis saydığan gün yaıamak niçin. altında çiğnenme~e namzettir. tecerrüt etmek manasını if•de ve Türkçeyi yazmamız icap eder. 
mimiyetle tatbik edilseydi yalmz dünyaya bir daha dönüp bakma· Ölüme arkanı çevirdiğin gün; Kimbilir? Türk ihtilllini~ tazammun etmez. Madamki milliyetimizi yafatmak, 
Osmanlı, yalnız Avusturya Ma mak üzere gözleri kapamak it· arkanda koskoca bir milletin pren•ipleri yarının daha kaç Türk a-enci! var etmek, yükseltmek . bizim 
caristan imparatorluğundaki mil ten bile sayllmaz. esaret boyundruğuna boyun uzat karanlığını yakarken açılan Dünya diıinden hrnağına :~i~ ~a~a~i bir kzaruretti~. Öz di· 
liyetlere değil, diğerlerinin de itin (morale), manevi ciheti biını da unutma, ne hacil yaşa sabahlara önce şapkalar selam kadar sillblanıyor. Sen ded ıiblih· ~m~z1

1 • soy eEme ı y~zm; d~~- m~~: 
meseli Fransa, meseli lngiltere, o kadar yüksektir ki dilim bir Y•tayıı l kt lanacaksın, milmkiln olsa a aş uru ır ( rnest) ın e ıgı gı ı 

ıyaca 11· • 1 b" "'.l!h 1 d"I b" '11 • l • meseli ltalya gibi emperiyalist türlü maddi cephesini ıöyleme Abdülhak Hanıit, tezerinde: Türk genci ! Sen, kadın erkek tan ayaga cak~ d s!"' S ~bn ı ır au etın var ıgı~ın . yar~ds~· 
devletlerdeki unsurlara da tatbi ae varmıyor. Bu cephe o kadar Kalbine gı'rmemı't bı"saı· vatao lü ı · - - ı· d zarar etmez r e ersm. u u d11. Fakat ben daha ılerı gı •· 

eı zu m taç arı çıa-nemege e ın e k · f k t b ki . • . . . · 
ki icap ediyordu küçük kalıyor. Maamafib bir Anı sen kale alma bari utan k' d b ki k 1 k Hvece sın, a a onu e emek yorum dıyorum kı dıl bır mılletaa 

Ne ise meselenin esası bura .. 1 'ki b t f d ti K k" ki b"I 1 yangm ~n ayra a. aran 1 
• için ailiblanacaksın. hepsidir. Her şeyidir. 

cum ecı e u ara ı a mu a ;z ope er ı e vatanperver l~rı yak. maga ahtkın bır soy .. dan- Bize niçin silahlan1yoraunuz Bize diyorlar ki Türkçe fakir· 
da değil, mes'ele milliyet pren· ka söylemek lazımsa denilebi Vatanı sevmiyen acep ne se•er? Tü k d r D a d 

., sın.. r soy .. un ansın . uny • iyenlere sulhu, Türklür· ü, me dir. Ancak belig· olan Arap •• 
•iplerinin mahiyet ve muvaffakı lir ki· Bunun cevabını h b b d b d ı h d ? · ep era er • ~~ a~ guze angı a var deoiyeti beklemek içm diyece Acem dillerinin yardımile güzel-
yetindedir Şunu istitrat kabilin- Millet, Mılliyet varolmadıkça verebiliriz. Hatta içimizden ver- bangı .. Soyle bana J. iiz 1 b"l' D . ._. B çok man· 
den söylemek isterim ki eski ük k h "·1 b t · ld • d ·· h k * · eşe 1 ır. erız &ı: u 

y se şa ıs ve aı e aya anın mış o ugumuz a şup em yo . * • ,,Haıu ol cenge eğer ister· tıksız bir mütaleadır. Maksıt be· 
Avusturya Başvekili ( Meternıh ) da varlıg· ı ı'dd d'I t V t · b" b' ( M'll' t 'b" ) · ·ı " ıa e ı emez. ur : a anını sevmıyen ıç ır ı ıye prensı ı nan ı mı sen sulbü salah,. sözü en doğru ligat ise madam ki Arap ve 
auHiyet prensiplerinin belli ba•h insan insan olarak a"ı'le e S bır. 1 d "b t" ı· 

:r • • • Ş Y sevmez. evemez uy e uy· cı e ıne ge ınce : en özlü hakikattır. Bize baya· Acem dilleri beliğdir. O halde 
aleyhtarlarından idi. Sebebi : olarak maddi ve manevi vatrlt· g~la~ı _sa~ırdır. O kadar ki ken• Bunu Fransız ihtilllinden •on tan blitün bu ıaşmaz hakikat tam beliğ olmak için Osmanlıca 

Avusturya imparatorluğunun ğını 01illiyette bulur. Zaten dıleranı bıle sevmezler. Halbuki ra Italyalı ( Mançini ) müdafaa larının aksini aöyliyenler aksi denilen dil ucubesinide bir tarafa 
•ıazıyeti idi Oradalti muhtelif (Oarkhaym)ın iş bölümüne, ea çok kendilerini seYdikleriai etti. Bu zatın geçen konaımala· propagandada devam ve ısrar bırakınız. 
-oilliyetlerın vazıveta ida <"iink& IHanri Nezar) ın h.ukuku am- zannederler Ne eafletl naclaa.Jb~iırrgiaHdUeL.naaw· wı· --'...llJUL.Leıulllcı.r._.u....a11ilJıı.ll1.L.-1ta_._..,_...._ _____ ....._ ____ __; 
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Balkan Antantı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ankara Toplantısının 
M··zakerat Ruznamesi 

fent ARU 

Japonlann Harp Edebiyatı 
...........••.................................................... , ... 

Japonya - Amerika Arasında Bir 
liarbı Muhakkak Gösteriyor . e! • 

-~~~~-~~~~~~~~~-: ... ~~~~~~~~~~~-~-~-
Iran Başmurabhası --
Mühim Beyanatta Bulundu 

YunanBariciyeNazırıM. En 
Maksimosun Beyanatı .. 1 

,.ar uf Japon Münekkitleri Japon Donan

Tstanhnl - Beynelmilel Par
lamentolar hirlıgi konferan11Ra 
iştirak eden lrau mıır,.hhaeı 

ın i r~a Iıa Han ea lıeyana tt" 

Türkıyeye malum olduı;ıı iizero 
hn hnsuıta hnsu~ı hi r ınadıl~yı 

ihtı'fa edeıı Borı Ey l(\I ııı ı eakılo 

n as .. nJn Amerika Donanır asını Mağlup 
Kanidir le ı ••• Ede bileceğine 

;\lo8kov ; ı - ]',°o~y Mır gazete•i 
ffl 7, JVOr: 

miıı edeceğini iddia ecliyor, 
Tolu ku Kecürü c Korkıuıya 

hulnnmaştar: 

•Beynelmilel ParlAmentolar 

Mös ya Maksımosun Cenevıeden 
avdetındt matbuata verdittı bcyana
tm Türkiyeyi alakadar eden btı kısmı 

diin neşredi/mışti. Bu beyanatın rıeş

ıeaiimemış olan kısmını da bu{!iin 
detcedıyo1Uz: 

lıırleşıni~ o l nıı Ynnaıııetan han-
ılan l•öyle ahval ıcap etıij!ı za
ına n larda ıııtın f aatla rıııııı Korı.ey 
lıazıırunda lıararnlle tuiıdalna 

J ,.pon eıııp~rralızıni ateşli 

yanın eıı 

kıtlerınııı 

yazılarda 

ınarar askeri ıniinek 

imzalarını taşıyan bu 
Aınerılıa ile barp lıa- Jım > adlı eaerınde ayni ıne"f-

hirliğıııe diirt 11nedir azayız . Ha 
sene, toplantının (loet Tiirkiyeıle 

olması dolayısile ilk defa olarak 
fil~m konferanea iştirak ediyoruz. 
Aeırlardanberi Tiirkiye ile dost· 
lııgamaz Yar. Son zaınanlarıı .. 
iki Reisın ıniilakatile bu doltlok 
daba kuv'fet bulmuştur. 

A'Jl]';A, 24 (A.A ) - J\lii•yii 
.Maksınıos mathu•ta ht1yaııatındo 
demıştır ki: 

c 'I iirkiyenin doıla eıfntile 

b11 ~leınleketin 1\1 illt'lller C'&nıiyeli 
korıaeyıne intıhabınıl:ın ilolayı 

biHettıgi uıeınnııniyote ıştir:lk 

ederız. Bn iııtıhap hizim iç ı n 

ıle hoıoai bir ınana iktisap ı·t 

mekterlir. Bi~e lın kadın sıkı 

bir •urelte baglı bıılonan 'fe 
orada Balkan ve yakın şark 

me.elelerini berkeeıen daha 

iyi takip edecek olan hır 

m~mleketin Jl.lilletler c"mi-

~dıl•c"!(ındeıı emın ola0aktır. 

ate~lı lı•rh>t bazır anıyor .Japon
yıı ıç ı ıı c Biiyiik hnıp l :ıra • ınti-

zar k~yf ıyt11 n ı le .:•rd11 ve donaıı .. 

ıun~ını knvvt-1tltırıdır11 1 ~k makıR .. 
Oenevrııde Hall<arı antantı 

dıltt ıııııhıa~' olıl n l!u lrnvıu\klara 
arkadıı~larınıla gı-lecek .Aııknra 

1 
vnz' ıyaı ~'r:ırn~~ııı ılnn ha.~kı\ ansı-

ıçlııııaınırı progrnıuını dl\ l•s ıit · 
z1n lınşnü~ıt~recek h1r harha kar. 

eııık. Hoznıııııede ~u ıı.addcler ı ~ · 
d şı ınılf~lın ınttrıf}•ıyarını kuYvet-

l'i\J ır: 

lt"n<lırı11..,k J\rznıuı hrlkııııdır. 1 lktı~adi meseleler. 
2 - Mönakalı\t . Propaganda Vasıtaları 
3 TurJı.ın ,J ll.poııyada lıa ı p protHtıl{Krıdası 

.ı _ Halkarı miJl.,flMi "'"""ın kıt•ı>tar, ıınz~ıeler, ı.ı·atrolar, 
da maddi Ye hQr 8i bor •ınt11ıı•lıır, teloız ı•tuvoııları ve 
türlü tema 8 1arı:ı takT yeıi tiiccaıi ıliiııl"'I" yapılıı.aktadır. 

. 1 • 
5 - Halkan antan·ının <;11lış A•k,.rı propagandııya yaıayt\cRiı: 

ına uoullerını d.ılıl\ t•f&ılfıtlt hır bıç hır 1'aMılA nnurnlınıtınıştır. 

Harp Romanları yetı konaeyioe ittıraki Milftıtler •aret!H tayııı ııdeıı tı•z:ııııııaıneoı

Oeınıyetınin bcyııelmılel bayatın oın t•nzııııi, knıı balkıııı nıem Her hııı rııılyoıılttıc" nüsha 
bu nıınınkaaına taalluk eden men- leketlerinın lıaknk ıııuTazeııeoı· lııllılan lı ıp roınıuıl1H111da çok 
tı.atl:ırla ittigaldekı ıbtimaını nııı tevhidıyl" de nıeşgnl ol•cRk· ıııAnııl.r ery er VRıolır Ho ro 

tak•ıye edecej!ı mnhakkal<tır. tır. marıl~rılnrı hır <;'1!? 11 .J • ıwnya · 
•••• 1 •• 1 ••• 1 •• 11•••••••••••••••••••••••••••••••••11•••••

1111 
••••••••••••••••••••••••••• Attıf'rtl'" hnrhırıı• nıt olanlardır 

Yalnız ve sadec:e Farsıyil lstanbuldaki Askeri müzeyı ge ' 1• , 1 .., . z . 1 · \nurr .~rnırn ~:Jopt ',J ırt~Jll {ıt. 

'eya Arabiyi konuşunuz yazı ziyordum Mü:ı:e kapısından gi • k J . . c n nıtırı il ,,.. ..\pnrıya Ü\'llruınun 

nı:z. Fakat bu takdirde ortada rer gırmez karşımıza elınde 1 11 ı 1 A 
hft~ın 'M• "'' ' ron1ı..n nı" ıne 

Türklükten ne eser kalır? De uzun ince bir kaş gıbi, ka 'em k. 1 • 
11

,1 1ı·-ı .. . . j rı a • ıponya ara>;"ı a u nn 
ğil mi? Biz hiç değil, her şey elinde tutan batı mıgfertı, zırh· 1 1 1• 1 1 1 1

, 1 d k 
1 1 1 u ~., lt'p erını ?.f\ l e ~r öD 

olmak istiyoruz. Fakat derhal lara bürünmüş bir Türk askeri J 1 1 n • • •tpo11y"'ıı111 s' a ~t naı ııu" a.ıya 
şunu ilive etmeliyim ki Türk dikildi Zırhın üst larafıle alt 1 11 1 A k k 1 . nıı et ~tını n1t>rı Rn111 a. la 
çeyi fakir bulanlar kendileri kısmını demirden bir kuşıık bır 1 k b 

1
. 

B 1 1P:ırr11zM1111H. arşı ıınRyeelı· 
fakirdirler. Fakir bilgilerini ıöy• birine bağlıyordu Çocuk: ab11 A 1 " . T . q- ı uı ,.a~ı\·or. ruıra ı..;tUJM. ane· 
!emekten başka bir şey ifade bak senin demır kuıaklı bu mu . •. · .. J A k Bir Amerikan Hoıp gemisi 

etmiyorlar. Çünki bugün sabit diye •ordu vet dedım. e d 1 ı. 1ı · ı· . t E . H IJna•J" gnrn Mponyıı. • mırı a 
. • arAsın 1\ rnrp ıı:Ryrı A ı ı ıç ı 

olan bir hakikat var. Türk me- men koştu, ka'.em tutan elı optü. 1 b 
1 

liode J•pnnyanın ıula mağltlp zna dokoııuyor. Muharrir Ja
edil~ıniy~cej?i kaydediliyor. pon Harbiye Nezaretinin yük

S il Ü b kt 
nAptır .. "l""ıyıı. u ıaıptan mn 

deniyeti medeniyetlerin en es- onra y z me a ı : 
"u• J•poıı ıniioekkttlerlnin· aek ıneınal"larıudan biridir. Bey-

H . b V d __ 1 . zathır çıkac•klır 
kisidir. O bütün medeniyetlere anı unlar ıyanaya egı mı 1 L ld 1 · Eseri 

B k d k d ..r- B ı d y·· "d'" a r nın 
ana olmuttur. u a ar büyü e"ı.k başımıbıaı. a ımk. urdu um . hıni l•ilınuııy•ıı hıl' ıııubar-
bir medeniyetin dilsiz olmasına çoçu em enı ta ıp e ıyor; 

H d .• - - ( D . k kl ı ıırın cJ•ıHrnp Vf' X ııruındıtkı 
imkin var mıdır? Zengin mede "hem ebglozunlu )emırl uşad ııb•ıpı" ıı~lor olacaktıı' Adlı 
niyetin dili de behemehal zen cı an pe evan arı cet erın en 1.. . ""O ,1,,1,. 

de •Ölmez bir oahreen eayılık- nelmilel 't'8ziyetin Japonya hı

luı •Amtırikadan lıorlıuınaz yok> binde oldo~unu, Japonyaya kar· 
namındaki HArde A ınerıka do şı hiçbir memleketin müdahale· 
naamnAın•n Japon donannıuına ye ceearet edemiyeoegini yazı

kartı hagüngü t..ikiyetinı ınn · yor. Ve daha ileri giderek di-
eaerı ı ort ~}' ıçııı .,., ba. 

ırindir, Çünki öyle bir medeni- ayıramıyordu. 'P""'··· ., 
lıalaza etıııui halinde bile ıuağ· yor ki: 

yetin icabahnı dil söyliyecektir. Görüyor mısını z Turıı.çe ke 
·~,..-.:: ~~ :·~fi:~Rtr·~~\ ,: c Hatta Fran•a, Ingilt•r•, 

...... ,::: ·.:: :;h" ·; 

Türkçe söylemesini bilmiyen- limelerın, Türkçe kılişe . erın Türk 
lerin onu fakir görmesi kadar kalalarında bıraktığı te.ırıeri. >, 

!~ I ' n ,, % > :ı:~::k~:~om•~oyi:i:k Ja~i~~:~;: 
i 

tuhaf bir şey tasavvur 0 una· Rohii Bağdadı: j 
,, ., ~ yardım edeceklerdır.• 

maz. Mar ise adiiv bez yeddii beyzae gelmrz. 
Diyorlar ki medeni milletler- 1 uıan ıst a/inya gamı bız keştei f\uhuna 

Bu iki mli'ra on dört kelıme de halk !.sanı başka münevver 
lisanı başkadır Hayır ve asla! dir Bu on dört kelımenin içinde 

fıkriyat ayrı 0 abilir Fakat ancak üçü Türkçedir. Buna be-

d 'l F .. (R . ) . lagat mı dıyeceğ.z. Oısa bile 
ı perver, ransız şaırı asın ın . . . 

k il d - k l" 1 . b" F bızım dılımızın be.agah dımeye 
u an ıgı e ıme erı ır ransız Ih kk d ? 

k .. 1.. .. 1 b·ı· I .1. _ _ a ınız var mi ır. 
oy usu an ıya ı .r. ngı ız _şaırı F , .. 

(ş k . · ") b" 1 ·1· k'" 1.. .. aıuıt ne yapaıım b,z m dılı-e ıspırı ır ngı ız oy usu ı . . • . 
d S · · .. k ld k h ı mızle belıg söyıemek ımkiinı yok uyar. evıyesı yu se ı çe, ta d 

1 silı ilerledıkçe oradaki fikriya· ıyen ere: . 

d k F k b
. . (b k") Varsın otursun ıstıyenlu aört auvaı-

tı a avrar. a at ızım a ı aon evınde 
yi (Nedım) i (Nabi) yi (Ruhi) yı ı Kaılal kayalmdıırı seyudelim bız 
bele (Nailii kadım) i bir Türk Kanayan gönü//trin gö/je vurarı un-
köylüsünün kehmelerle olsun gini 
anlamasına ımkan vıır mıdır? Şaırini okursak bize ne di-

Bıı Japon Haıp Oem/sl 
•ılnıış, milyonlarca niisb" Htıl-ı11'lp edıleceğini, Japon gemiııile-
mıştır. Jsnııni ırızli tutan hu rının yenilmez ceaareti ıayeıin 
mabarrir de Amıırıka - J:ıpoııya de tatbik edecekleri llni taarruz 
Arasında h"rbı ç.ıkıoı lnııı.ı bir n eeri hareketin bu netic~yi te

Satılan Mu.rahhaslar 
J aPonyanın en marnf ıukeri 

münekkidi eayılan Nakacime 
Takeci c Puiftikte büyük harp> 
başlıklı eserinde A ruerikanın 
deniz teelibııtı konferan•ıudaJR

pon nıorahbaılarını 6 milyon 
dolara ıatm aldığını idıtia edi
yor. Bn kitap hilhaeaa Ameri· 
kan Te lngilız flunılıuının .Ja. 
poııyadıık i l11aliyetleri le Japon 
cuoelaıının Amerikadaki faali · 
yellerinden hab .. diyor. Çocııklar 
ıçin k öçök bıkôyeler baliııde 

yazılan bu 4111rdı JRpon tiloıoua 
• .A.llahların filoııı > iımi Terili 
yor Te nıbayet Arııerikan donan
ma1ı mahTolınıış göıteriyor. 

Köy1ü bır tarata. batta bir idadi 1 yebUirl~r? Şu ~ç mısraın on beş 
bır lıse mezununun batta bir kelımesı de Turkçedır. Ve ka
darültünunıunun bunları duyup nayan gönüllerin bır tablosudur 
anlamasın" ber zaman imkin Yunus Emreyi ele alalım. O, 
var mıdır? Şu halde bunlar bu en yüksek felsefi fık ı rleri sade 
dil ile kıme hangi millf!te hitap bir Türkçe ıle hem havasa hem 

lıald• giiıteriyor. A meı·ıkanın 

şeytanatkllr projelerinden bahle
den bu kıtnp hiç m~ı,.h11inde 
bir bedelle ordo<lıı, nı .. kteplıler 

Avrupa Güzellik Kraliçesi 
DilnJ'a Gazeli Seçileceğinden Em.in 

ediyor.ar avama telkin ediyor. Meseli: 
bakınız sıı;e (Baki) den nefis Ben yüıürüm yana yana 

bir parça nakledeyim: Aşk boyadı btnı kano 
ive aklım ne ıtıvane 

araoıoda en çok ıatılmıştır. 

Amerika Ezilecek 
•Japonya Amerik" ıle harp 

yapmıılı mıılın adlı tıJer birçok 
m•k•IAl~rılen iharıoıttir ,Japon. 

F~nlandıyı< 

güzellik kra-

1 içeai matmfl-

zel Eıter To-
i\'ooen'ın AT-

Deşta ıerıada mürg hava durmayıp Gel ga··r benı· aşk neyledı·. • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• .. lt'k 
döner Berı Yunus biçareyim, dır Hele medeniyetı kaybettır rııpa goze 1 

1ııtın hiida yolurıdo sel tili kaııloıı H kraliçe1i se-
Baştan aya/ja yareyım. mekte. Mesela Hasan, üseyin, 

Şımşır gıbi zemıne taraf lora/ N k d b 1. d -·ı "? çıldijti ma-
Salaın demir kuvvet kal'a cihan e a ar e ığ egı mı Mehmet, Şakir yerine Kılıç Ars 

pehlivanlaıı Meseli Süleyman Çelebi mev- lan, Alp Arslan Al Demir ilah lnmdıır. Ir-
Ülkenn hezaıındo btı mesçıt eyledın lidinJe ne kadar yüksek fikir Türk isimleri tercih edilmelidir kan Yahudi 
!vakavs ynlerınde okuttun ezanları leri temiz bir Türkçe ile söyle- Geçen konuşmamızda islamdan olan matrna-

bu mısralar otuz iki kelime· mektedır. Bu fikirleri hem mü sonra ( arap medeniyeti ) nden zel Eıter diio· 
den mürekkeptır. içinde beş nevverlere hem de münevver bahsetmek doğru degildir Bu ya güzeli ık 
on tane Türkçe sayabildim. Sarf Ö ı mıyanlara seve seve okutuyor (İslam medeniyeti ) dir. diyor mtisabl\lrneınıt 
ve nabıv ise tamamen Arap ve dinletiyor. dum bunda musırrım o kadar ki ılfl i~tirak ede· 
Acemcedır. Buna nasıl Türkçe Lafın kısası: Madem ki lslam medeniyetinin dahi Türkler rek birincılıgi 
diyebiliriz ? Dikkat edilirse bu milliyetçiyız 1 ürkçe söyliyeceğiz, en büyük yapıcıları dır Bilhassa kazanacağına 
mısraların içindeki mesela (De· Türkçe yazacağız. isimlerimize hukukta hukuk felsefesinde. Hat lıanidır. 
mir kuşaklı ) kilişesi sıkf Türk· kadar değiştireceğiz Araplar ta dinde. 1\1 imaride. N çin Türk Genç kız 
çedir Ve ağıza çok güzel ya Türkistana girdikleri zaman ilk ler sarahatla ( lslam medeniyeti şimdiden bir 
raşıyor. Viyana önüne varan işleri Türklere milli isimleri unut· tarihi ) nde görünmüyorlar diye çok zengin 
Türk askerini gözlerde canlan- turarak arap ismi vermek olmuş- soru~ursa bunun belli başlı sebe· ızdil'n9 talep. 
dırıyor O kadar ki, bir gün tur. isimlerin bir milletin Tarlı- binin isim olduğunda fÜphe edil· lıırlle k•r•l· 
bundan birkaç av evci oilumla 2ınt de2iıtirmekte çok dahli yar memelidir. laımııtır. 

Bizde Sulha Muhtacız 
•1\.lüzak~relere rnznamınnizde 

tabiatile ıilahsızlanma mıHleıi 

'fardır. Zıra biz de 'rlirkiye gibi 
eolba muhtacız, .Ancak ıulh sa• 
yesindı başladı~ımız itleri inta9 
edıbilt>ceğiz. 

•KonferanRın müzakerelerin• 
de konnşnlacıılı: mevııolarda Tör· 
kiye ile tamamen matalııkı.11. 

Bilhaeıa Mı11rda kapitülasyon• 
!arın ıııgvı buao•nnda Türkiye 
ile heınfıkir olmaktan meın11u· 

nuz. Biz Mı11rla akdıtti~imi:1 

hn~usi bir maııhedeyle, Mısırda 

kapitölilsyon hukokıımnzdaıı za
ten Tazg•çınişiıoıdir. 

Emniyet Ve 
S/lt2hslzlanma işleri 

.ı~;mniyet n aılAhsızlanma 

m .. ıelesi hakkında döşiinceınız 

şodar: Emniyet eilahıızlanmayla 
mümkündür, Mamafih hanların 

ayrı ayrı şıyler oldafnııa da 
iddia edenler -..ar ..• 

Mımleketimizde biiyiik hir 
ilerleme faaliyeti Tardır. Bahri 
Ha zerden Bıtsra körfezinı 1 ran 
ıkateden bir demiryuln Y"Pı

yornz 
1000 küıür kilometre olan 

bn demiryolouan <lOO kilomet
reai yapıldı, Üç senede temıımı
nı yapacağız. Ba ana hattın 

inşa edıldikten sonra, demiryo. 
!unun Türkiyede uz.atılması dö
şöuülmektıdir. Demiryqln tama
men milli sermaye ile yapılır. 
Bunun için 'eker l'B çay üze• 
rine bir mıktar 'fergi koydnk 

102 Amele 
Diri diri göm fi.lmilş 

Vıekıbam 2.t (AA)- Kur
tarma kolları Greafort maden 
ocağının iç nde balı!. kapali du
ran yüz iki ameleyi kurtarabıl

mek üzere gec .. li gündiizlü da
rnp dinlenmedeu nğraşmışlar· 

dır, Buna ragmen bır tek enet 
hi lı çık arı lamam ı'tır. Yangın 

'imdi Möndiirillmüştür. Madenler 
mülıttişi Sır Valker düıı ooıtjll\ 

bizzat inmi' n faoi•yı daha 
genif ınrHtte tıtkik etmi~tir. 

HıJal Eczanesinden 
Tebliğ Ediliyor 

Muhterem lzmtrttler: 
lzmirde uzun senelerdenberi 

yapmakta olduğumuz kolonya ve 
eııa.nsçılığı gerek ~sımuıa ve ge
rekse mdeesesemize şeref verecek 
derecede nefıs yapıığınuır yine 
sizlerin kadlroiuashğından işitiyor 
ve gördyoruz. 

Bu dela; zevk, san'at ve beda
Ali bir lll"ada toplıyan ve hdtlln 
Avrupayı kaplıyan yeni ve fevka
Jı..de bir kokaya 

··Gönül •• 
kolonyası iımıle lzmire takdim 
etmiş baltınuyoruz. lzmirde her 
yaptığımız kokuyu ta~ !it etmeğe, 
isimlerıne yakın ısimlerle satmıya 
kalkanlarm, nihayet kokularımızııı 
kabına varamamaları yüzünden 
oldukları yerde kaldıklarını gOrü- ~ 
yoruz. Ba defo. yen ı çıkan (Gôoül) 
kolonyamızı Izmırde yalnız Hıllll \; 
eczanesinin yaptıgını ışaret ediyor 
taklide yelteneceklerin yine ayni 
mevkilerde kalacaklarına emin 
bulunuyoruz. Aziz Izmirlilerlo (Gll
oül) i~mile Kemnl Kllmil iımiai 
yanyana aramalaımı tavzıba lüzum 
görüyoruz efendim. 

1 Hilal Eczanesi 
15 - 4 
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Katol'an yukarda çocağa ı ıııyanlflr paralarını zatf'D molla 
bekliyın kadını düşündiigünü ka kaybederler, ) Bıtkin, timdi 
hi11ettl. ean n• b!llde iıen iiylı, harap ol· 

- Kadın öyle ı!ldık ki,., mu~. e.,.. döndii. Kadın onnrı ya 
l!aindan geleni yRpıyor. tal?ın .. yaklattıj?ırıı göriinca ıoi 

- S•dakat biiyiik ş~ydir .. hımeıı an IAdı. Ve sonra n• oldo 
işin en elıemıuiy•tli taralı yal- bılır mı•ın' Erkıgını t .. ellıye 

nııı kalmamaktır. çalıt!t · · • 
- 8en dı buraya bana yar- HammMlib ıliişiinrlüıtiinü va-

dım ıtmek i9in celdıa degil mif Yat yan~ söylıdi. 
"' t - Ba•kalarını tf'aelli t1trn•k -nY8 • v 

l\lerbllmet ettlgin i~in kendi kendıni teeılli etmek ten ı 

kol,.ydır. 

Yeni Atıır 

Dlekta.ba. Yazan 
Bulunda. 

NıYyork, ~i (A.A) - Hanpt

mao, Lindbergin çocognnun ka 

çırılınaeı itine ittlr1<k etmıt ol· 

gıınıı iaklrda l1rar ediyor. Fa 

kat ya:ıı nıütehueııları maznıı 

rıan mıralay Lındberge gönd•

rılen on diirt mektahn kend 

ehle ya;.mış oldnğuDıı teapıt et· 

mışlerdır. 

Kirahk Ev 
Giizt•peıle ıraıuuy c,.dJeeııı 

ve vapur ı~k~le8ıne ıki dakık• 

m11aafed1t gayet ba vaılar Ye hü 

yük bahçeyi haYİ bir Lanfl ki 

ı·alıktır. Horaa urayında F~hını 

Sımearoj!'lo 

Ttılelon : 
hflve ınhracaat. 

30:39 

lzmlr Beledlyeslnden: 
- Kartıyaka ın tniHtı için 

1800 metre kar,nn boru ve 800 
adıt ıa alma bilezigi Te 300 a 
det mOllllk Te 4650 kilo kapa 
gıu pazarlıkla müDakuuı 25/9/ 
934 <le 111at 16 dRdır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere batkA
tıplıj!• Ye miizayıdeye lttlrak 
edeoeklerın d•pozıto makbozla
ııle hırlıkta ıöylenen gün Ye aa 
.. ttı Heledıye enciimenın11 müra 
caatları. 4044. ( 537 ) 

- 65 adrınııı 58 No. h ana 
•ının ıııii iki yeti kapalı zarflı 

;!lı/10/!\34 te matılacaktır. İiltıyen 
ı11rıu beledı,eye miiracaatları 

25- 8 4056 (535) 
Jrtı.ıyede mnont ıki aJel 

uki hal<ır tolıımha kazanı ile 
pııton Te teferruatı 15-10 934. te 
... at 15 le açık miizayede ilft 

ı•tılacRktır Taliplerın eöylen"n 

geldin ya! 
- Merhametten dolayı dej!'il .. 
Kator merhametten doları 

oraya gelnıedij!ini söylemekle 
beraber ııiçin geldigini anlat•· 
cak kelimeyi de hır türlü bola
ınıyordo. BilYaaita düşünceıini 

anlatmak istedi: 

4- 16 (S 5) 
Ve aonra ba~ını kaldırıp Ka- cm----~~ım------

t•ıl'a bakarak ıordn: Alıuaııyaııın · Tiirhın~~rı ılaıul 

~iın Yft •aatıfl ıtfRıyıı 

Q'ılnA tuiirAcatlRrl 

miidiirlü 
4.1155(5:34) 

- O adam yoka& wen ıniain' lüııuııu Tıp fakiiltPBı 
'\1•nkal 

Arttırm• 1 Anı 
Katot yunırugu ile tezgl>ha muavııılerınden 

Yur_ara~: kaılar, dıdi, bın oleay Dr. Demı'r Alı' 
Torball icra Memurıug-undan: 

- Ben bıı hali bilirim Senin 
gıbileri de bilirim. ln1ao, hıttı. 
talardan başka hangi Taaıta ile 
anlamaıta moYaffak olur. bunun 
içiniir ki aen beni kızdırmıyor

ıuo. 

Yaklaşmıt, batını omuzları

nın içine dop;rıı çekmif, gözünün 
nuu ile arkadatına bakı.rak he
çelerin üzeriae birer lıirer ha· 
ıan Hıile konuşoyordn. Bu Yazi· 
Y•tt• ilı:iıi de gramofon pllkları 

araııoda, bir kaTgay• hazırlanan 
iki pehliYan gibi idiler.Fakat Ka
tot kıudioi eu ku•ntli oldugonn 
bilıyordn. Bunda müe11ir olan 
belki Hıi, 1ak.iulijtl "' hatta doıt 
logo idi. 

- Hl9 bir ••Y• ehemuıiyıt 
Termıyıa bir erkek hakikaten 
Hadakata, ledakı\rlıga Talhuıl bu 
bıçim 41tıygnlardao birin• rut
lana lıapı yutto~o gündiir. 

- Etme canım! Bu takdirdı 
•rkak nı 1apar lı:if 

- Ne Yapacak' Sadizm 
par. 

ya-

Gene .A.ı;ı uatH böcagio in ba
ıtırıtı. Sokakta ağır agı r asalı:· 

latan ayak 111l1rl ... 
- Topln ııtııı kallanaralı: aa

dizın, aözlı dııtil. .. Ji'akat kadın 

buna taha•rnül eder .,.. daha 
ilarıye de ~id1r11... MHelıl bir 
•rlı:ek bilirim ki aaoataryo
ına ,itmık ı9i• kaılıııın yıl. 

larca birilı:tirii~i parayı alıp 

onunla kumar 01namıttır. Ölüm 
dirim iti. Adam parayı kaybıtti 
( Bn ı:ibi yazıyatlerd• komar ov 

ıiım handiın, derıhm. 

Fakat kızgınlıgı Qabnk ya
ıı,ıı. 

- Ben böyle 'eyler yapma
dım,börle şeyler yapmak tı. mut 
lak Hlzım dıj?ildir. Tnun hiç bir 
ş•re ınannıadıgı içıudir ki hu 
irı duygulara inanmak mechn 
riyotındedır, hbıi Senin yı.pl.ı· 

j?ın ıla bundan ihuettir. Kaıl n 
n çocuk olmasaydı aen dı Q•
nlıı ardı ııra giıterdın, degıl mı~ 

- Ve inıan ancak hn kalbi 
YHıllar dolayııile meYcnt oldu 
jtondan onlar da ıizi hır lokma
da yotarlnr. .Madem ki yutul· 
malr esıutır, şu ht\lıle o Taaılla 
rıo yotu muı daha ılngrn olmuı 

mı ıdı!.. .l!'akat lıııliıo bnnlar 
uyma 'eylerdır. MıHlı haklı 

olmRkta dej?ildir. Hen Çenı kapı 
dışarı etnıış olma~a bir tiirlü 
tabı..nımül ·edeu·_ıedı~ım gıbı onu 

ıYimde de alıkoyıunazdıın 

- Arkadaşlardan ancak ya 
pabileoeklf!rıni iitemek l!hımdır. 
Ben eYlıya değil arkada~ ararım, 
EYliyaya ınanıın yoktur benıDı .. 

- Senin lıir takım adamlarla 
beraber karşnn madanlıtrıne gıt· 

mıt oldogan doğra ına' 
Katot sıkılar .. k: 

- Ben üsera karargahında 

idim, dıdi. ÜHra karar~lihı nya 
kar~on madeni, ikiai bırdir. 

- Jkıei bır degildir. 
- Nı diyorenn' 
- Dedıgıa doı;trn doğıl. 

olıaydın Qın'i alıkordıııı 

- B11ıım çocuklarım yok,. 
- Sonu Vaı 

Sark Lol!arnosu 
Sovyetlerin Takip Ettiği Siyasetı 

7 he Jopan.vuklh <:_hro111cl ya:zıyor.

1 
devletin hücumuna maru:ı: kaldığı 1 

Sovyetlerın eylul zarfında takdirde, Milletler cemiyetinin 
Milletler Cemiyetine girişi Fran- deliletile bir anlaşma usulü araş
sa ile bir taarruzi Ye tedafüi tırılacaktır. 

Cilt, Saç, Frengi ve 
Be'soukluğu ve tenasül 
hastalıkları mütehassısı 

Mnayoııabaııe•ını Bırıncı 
Beyler sokRjtı ( Elhamra 81• 

nl'muı •• kıuınd" ) 55 nama 
rnya ıınklf'fııııttır. {llt5 y h :l 

Oınsı, neY'r, kıyıuetı ve mık 
tarı eşaı:tıda yazılı mallar bir 
horçtan dolayı açık arttırın" ilı> 

~•tılııçngındaa arıtırma Torbalı 

kuak oyu ){ de 8/l0/93<l Pazar
ıesı ııiinü sut l<l ıa ıora olu 
nacllktır. letırak ed•ceklerın 

gösterilen sıutıe mezl.Or mabal
U" bolnıımaları illlD olanar. 
1000 kılo c;ekirdıluiz temiz kom 
iİıiiın al:t cınıindı n<lır. (512) 

h..~.•• '' .c- _ ~· ,..:: • .' r 

Makine Vı> lnsaatı Bnhrt11e Müteha&sısı 

EYIJP UEDAL 
J\1akine imalathanesi 

Halııuaga 

Hamur 
Makınelert 

Mii•~tı3esemın 

ınanınhitı 

olıırak 

:1.4 
nıakıue 

J znı ı rıle 
faalıyettedir. 

.Ala kadarla • 
rın bu mg.k ı ne

~ 
• umara 50 

faalı yet 
tarzları bRkkındR rnaJfıınıtt alrnıı1arını t'.tVrUV~ A~lerız. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
}af1hane 
hılnn1nın 

Ve l.Jn Det]ırnıenieri 

lçiıı .. ıAt 1>11 .. v~ı ırnal cclilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gaznzyen 
Her boyda ve her kuvvet 

her c!ııs mahrukat iizcrine 

olıınıır. 

Bilumum Dı>nlz işleri 
Durbınler, tnlııınbalar 

tesisatı mıbırnikıye asanıWr Ye 
v!nçhır Ye s:ıır ışler Jernhte 
ve kahol eılılir. 

...................................................................... 

TAZE TEMiZ UCUZ 
e 

I:J:.....A..C -
Hamdi Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdnrak Büyük Salepcioj?lo han kl\rşısında 

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

ıouahede aktine Tesile olacağı Bu paktı en fazla hıraretle 
tahmin edilmektedir. Şayanı iti kabul eden Sovyet Rusyadır. Bu 
ınat bir yerden alınan malumata devlet, Almanya ve japonyaza 
göre, Sovyet Rusya ile Fransa karşı husumet beslediği ıçın 
arasında aktedilen muahede söy Fransanın delaletile kabul olun 
leodiği gıbi askeri bir ittifak duğu Milletler cemiyetine girer· 
değildir, Mamafih bu iki mem· keo Almanya ve Japooyaya karşı 1 L A N 
leketin bir Şark Lokarnosu için vaziyetini kuvvetlendirmek mak· 
anlaştıkları zannediliyor. Bu, sadile Garp memleketlerinden 1 T. E vel 934 Tarihinden ltiba-
Fransa ıle Sovyet Rusya,Polonya mürekkep bir blok teşkil etmek F" 
Finlandiya. Estooya, Litvaoya, istiyor. Sovyet Rusya, deniz si· ren yeni Kibrit ıatları 
Letonya ve Çekoslovakya ara lablarının aZRltılması meselesi e·· ""k K t 60 p 
sında imza edilecek bir mınta· müoasebetile Japonyanın lngil· uyu u u: ara 
kavi yardım muahedesidir. Bun· tere ve Amerika ile anlaıma· K ÜçÜk Kutu: 50 Para 
daıı maksat; Milletler cemiyeti masını beklediginden dolayı Garp 1 - Hale• 70 P"'"Y" .atılmakta olan büyük kutu kibritlerin 
teşkilatı dahilinde karşılıklı yar d 1 ti · · .. ı·· ·· -eve erıoın gon unu yapmaga 1 T•trinienldeo itibaren 60 paraya yı halın 60 paraya aatıl· 
dım zihniyeti yaratmaktır. 

M h d 
. . d d çalışıyor. Şark lokarnosunu Rus· mll\ta olan küçük kotu kibritlerin d" 50 paraya aatılacagı muh-

ua c eyı ımza e en ev· 
ı ti M'll ti . t' d h'l yanın bu kadar kolaylıkla kabul terını halka ilao ve fazla talep edın ıatıcıların derhal aoantali 
e er, ı c er cemıye ıne a ı . . . • . 

olan bir devlete cemiyete dahil etmesının sebebı, Şarkı Çın gimize ihbar edilmeleri rica olıınnr. 
olmıyan bir d~vlet tarafıodan demiryollarını satın alma mese· 2 - lzmirdeki perakend11oilerin kibritleri 27 Ye 29 Eylftl 
lauruz vukuuoda bu ikinci lesi müzakereleri suya düıtüğü tarihlerinde ı:eri alınacağından muhterem balkın kibrltıis kal-
dnlete tuaftarlık etmemeyi takdirde, Maoçuko ve Japonya- mamaluı için birkaç günlük ihtiyaçlarını 'imdiden temin atm•· 
taahhüt ~deceklerdir. nın vaziyetlerini tahdit edecek leri mtroudor. 

Millellu cemiyetine dahil bir bir askeri ittifak temini teşeb· Tiirkiyı 
":inlet, ayni vııı.iyette diğer bir büsüdür. <l050 (ö39) 

• 

Kibrit "' Çakmak tahiHrı lsmir A.ot atellfi 
Ru&çuklu Zade Şilkra .,,,. " - . . "'~v 

EN 

tiahlfe !'I 

. . . . . . 

SON ÇIKAN PLAKLAR LiSTESi 
JllÜ~IH -" lTR Jı:'l:'TI X 

Yıldız '.lıırkiiso 

A .v D<1gdn flal ınııclımı 
l\LAH:-il•;1' ŞÜh'.BÜ 

~ıızırıak l'ııksıın. h.tarnetle 

H u, .. ııı T•ksııu Klarnetle 
HUHAT HA~I\J . 

Bff~Y 

HE\' 

t:'Mı Dııılhklor<l•kr Hırndeler 

11111, ıııu ::;aıl<1 1\111.rnl" G•zindır 

~ l•: \' \' \ ' 1 1 ' -; 1 \l 

l\•lı•lıek Huıııha 

•~~har C) ıc;eıi!ı 

~l<:Vl\I HA1'I\l 

J{aıcıj?ar :jarl<ı. Hayın Honı Aldattın 

Aıuıın Aman Sarı ){ız 

\I U~TA FA HRY 

Hii•nrııi \j>1r~ı. 1.ebımde Açarken 

Giı~•ıiınıl"" Knçıp Oıttin 
:-.. ,, ı ı ı ,, ı .: ıı ' ' r" 

Jı:vvelctt ti ... 111111 

Ben A ıtlıırkrıı 
ı;:OH1<:VLA HIU>HIYI<~ HAl\I\1 

Hıız•ıu .:;;arkı. (rıirdıiııııl~ S eni 

lliilhiiliim Var 1 - . ' .\ J. .. -.· ... 

içen Çocuk 
Neşeli Oıur 

Gürbüz Olur 
Sıhhatli Olur 

Her Yerde .&rayı nız 
Hük il enet karşıeıod" şekıroı .Ali Galip 
SEV f M pa~tabanesinde . 

5-26 (468) H 3 
- ~ ... . . . . -

Haraççızade Biraderlerin 
Panayırdaki Muhteşem 

lerini Görünüz 
Mobile-

Pavyon :Numarası 12c 
'I.'icareıbaııe: IKlliOt BEYLEH OKAK lio. 102 

İzmir Esnef 
Bankasından: 

Ve Ahali 

Bankamızın nama muharrer H11He ıenetlerinden lııdollMı ı ,. 

mamen ödenmiş olanları cari ayın on bı,ıDdeD itibareıı değı;tır· 

meğ• batlıyaoagız. Alakadar hine Hhiplerinio bedeli tam ödenırıi• 
mn'fakkat histoı aenetlerile birlikte Merkezimize n tnbılerımızı 

müracaatlarını ıiC\11 aderi7<. 12-16 (<l40) 



10 Sabite'-

Devlet DemirJ'Olla.rı "1 inci işletme 
W:üfettişliğinden : 
lzmir - Afyon Arasında 1103 
Nnmarah Yolcu Treni Seyri 

Sefer Cetveli 
11101934 tarihin

den itibaren 
·lıtaıyonlar 

lzmir 
Halkspınar 

Turan 
Kar,ıyaka 

Haoıhüıeylnler 
Çiyli 
Uluoaoak 
:Menemen 
Emlralem 
.Mundıya 

Horozköy 
Maıııea 

Qeban11a 
Ka1&ba 
Urcanlı 

.Ahmetli 
Sart 
Salihli 
Y e'ilkaTak 
Dereköy 
Alkan 
Alatebir 
Kinli le 
Konaklar 
Güney köy 
EITaular 
Ahmetler 
Km. 241 
luay 
.Karakuyıı 
Uşak 

Kapaklar 
:Banaa 
Oturak 
Dumlupınar 

Y ı lcf ırımkemal 
Bahnahm•t 
GeQıkhaaıamı 
A.tyonkarahi1&r 

- ... .... 

Hergüu işler 
Varma 

9 40 

9 54 
10 07 
10 21 
10 !ll 
11 07 
11 22 
11 29 
12 05 
12 :ıs 
l:.! 53 
13 10 
13 28 
13 !l:.! 
ıJ. 15 
ı4 31 
14 46 
15 0.l 
15 3S 

17 23 
ı7 60 

ıs 29 
ı9 O! 
19 46 
20 ı1 
21 15. 
21 54. 
22 25 
23 os 
23 35 
00 27 

1 10 

Dnrına 

2 

1 
1 
8 
1 
1 
1 

16 
1 
9 
1 
1 
1 

ı5 

1 
1 
1 

20 
5 

10 
1 

ıo .. ., 
1 

29 
l 
3 
7 
2 
ı1 

3 

• 

Kalkma 
9 13 

9 42 

9 55 
10 08 
10 29 
10 (2 
11 os 
11 23 
11 45 
ı2 06 
12 37 
ı2 5'-
ı3 ı1 

13 2~ 
13 57 
lf 16 
ıt 32 
ı4 47 
ı5 24 
l.5 !3 

17 38 
ı7 51 

ıs 39 
ı9 o7 
ı9 47 
20 4.0 
21 16 
2l 57 
22 32 
23 10 
23 46 
00 29 

ı 05 

Alyo• .&•adol• 

Afyon - lzmir Arasınd.a. 1104 
Numaran Yolcu Treni Seyr:ü 

Sefer Cetveli 
1/10/934 taribia

dea itibaıe• 
lıtaayonlar 

.Afyon .A.••tlolıı 

.A.tyonkarahiur 
6e9ikhamaau 
.B&lmahmut 
Y ılcJırımKemal 
Dumlupınar 

Oturak 
Banaa 
Kapaklar 
u,aıc 

Karakuyn 
loay 
Km.241 
.A.bmetler 
EITanlar 
Gün•yköy 
Kenalı.lar 

Kinlik 
.A.laşebır 

.A.lkaıı 

Dereköy 
YeşilkaTak 

Salihli 
Sart 
.A.bmetli 
Urganlı 

Kaıaba 

Çobanııa 

.Manı1a 

Borozköy 
:Mnradıye 

Emlral•m 
.Me11emen 
Ulocak 
Qiylı 

l:laoıb üHyinler 
Karşıyaka 

Turan 
Halkapınar 

lzmir 

• 

• 

Hergün işler 
Varma 

4 24 
6 06 
5 tf,4, 
6 13 
6 38 
7 35 
8 02 
8 39 
9 09 
9 34 

10 36 
10 53 

12 17 
12 34 
13 07 
13 21 
13 38 
13 56 
ı4 29 
ı' .i6 
15 Ol 
ı5 ı11 

15 48 
ı6 12 
16 39 
16 ö5 
ı1 20 
17 33 
17 56 
ı8 09 

18 25 
ıs 39 
ıs 61 
19 15 

Dnnoa 

1 
8 
1 
1 
2 
1 

13 
1 
1 
9 

1 
il 

1 
19 

1 
1 
1 

20 
1 
1 
ı 

9 
1 

20 
ı 

ı 

1 
9 
1 
2 

6 
1 

14 

Kalkma 
3 40 
s f5 

4 25 
5 14 
5 45 
6 l'-
6 !lO 
7 36 
8 15 
8 4.0 
9 ıo 
9 43 

10 37 
11 02 

12 ıs 
12 63 
13 os 
ı3 22 
ı3 39 
14. 16 
14 30 
14 '-7 
15 02 
15 2S 
ı5 49 
16 32 
16 tiO 
16 56 
ı6 2ı 

17 4.2 
ı1 57 
18 ıı 
ıs ı8 

ı8 31 
ı8 (0 
19 05 

lzmir - Bandırma Arasında 1201 
Nnmarah Sür'at Treni Seyrü 

Sefer Cetveli 
1110/934 tarihinden itibaren Paıar T• Qarfamhaıtıaleri işler 
İlta•yonlar Varma Durma Kalkma 
İzmir 13 
Halkapınar 

Toran 

.Kartı1aka ıs l'l 1 
ıs ıı 

ıs lB 

BacıhüHyinler 

Çiyli 
Uluoak 
:M~nemen 

Emiralem 
Muradiye 
Aorozköy 
M.ani1ıı. 

Karaaga9Jı 
Harbaulı 

lıbakçelebl 
Kayışlar 

Kapaklı 

Çittlık 

Akbi1&r 
Süleymanlı 

Harta 
Karaajtaç 
Soma 
Beye• 
Glreıon 
Karacalar 
Souo .. k 
ÇokorbüıeylD 

Balıkeıır 

Yenlköy 
O mır köy 
Sııınrlıık 

• 
' 1 

:Mn1ıala K•mlılpaşa . . ' " 
Ok9ogöl 
.Akıakal 

t:lıgıroı 

Telaki O 

13 22 

ı3 42 

14 23 
14 44. 
l!l 54 
15 02 
ı5 ı9 

15 25 
15 30 
ı5 39 
ı5 53 
16 10 
16 22 
ı6 36 
16 59 
17 20 
ı7 82 
17 67 
18 22 
lS 4S 
19 30 
ı9 .lS 
20 06 
20 17 
20 29 
20 4.9 
21 13 

Bandırma Gar 21 35 
Aandırma Şehir 21 '-5 

. ' 

2 

7 

2 

2 

3 
3 

1 

5 

13 22 
13 25 
13 33 
13 44 
ı3 52 
14. 11 
14 19 
14 30 
ııı. 4.4. 
14 54 
15 02 
15 19 
ı5 25 
ı5 30 
15 43 
ı5 53 
ı6 10 
16 2:.! 
16 3S 
ı6 59 
17 20 
17 32 
ı7 59 
ıs 22 
JS 5L 
19 s:.ı 

ı9 48 
20 07 
20 ı7 
20 29 
20 '-9 
21 13 
21 29 
21 ''-0 

Ban o ırma-lzmir Arasında 1202 
Numarah Sür'at Treni 

Seyrüsefer Cetveli 
1110/934 tarihinden itibaren Onınarteıi T• Salı günleri ioler 
lııuyoular VarmA Durma Kalkma 
Bandırma· tehir 23 45 
BandJ.rma • ıar 23 50 3 23 58 
Telaki O. 24 00 
sıııırcı oo ıs oo 13 
.A k1&kal 00 86 00 3tl 
O.roııgöl 00 53 00 53 
.MoıtRI• Kemalp•t• 1 04 1 ()( 
SnaırlJk 1 li 1 1 15-
Ömerköy' ı 33 1 33 
l'anıköy 1 Öl S 1 5f 
Halılt .. ır 2 2S 4 2 32 
()okur Hiiieyin 2 58 ! ö8 
~ogooak 3 2S 2 :J 30 
Karacalar S 51 3 51 
Gıra1on '- 03 4 05 •• 
ff.,yo• 4 22 4 22 
&ima ' 43 3 4 46 
Kırkaga9 5 00 1 5 Ol 
Harta 6 15 5 15 t ~ Süleyıııaelı illf· o 27 5 27 
Akbı1ar ? 5 38 5 42 
Çıftlık 5 50 6 50 

' Kapaklı ~· • 5 55 5 55 
Kayıtlar 6 02 6 02 
hbak9elebi 6 17 8 17 
Sıırbao lı 

Karaağaçlı 

:ManiH 
Boroıköy 

.Mnradıy• 

Emirilem 
:Menemen 
Ulnoak 
Çiyli 
Kartıyaka 
Toran 
İ•mir 

' 

• 

,...;,, 
1 
1 

6 :.ı.ı 

6 32 
ti 47 

7 aı; 

8 03 
8 ı1 
8 25 

6 

ı 

2 
1 

6 24. 
6 32 

- 6 53 
6 57 
7 06 
7 26 
7 86 
7 44 
7 5:l 
8 05 
8 12 

Kırkağaç 

Soma 
Beyce 
Gir .. on 
Karacalar 
Sogncak 
Qııkorhüseyin 

BalıkHır 
'l'elfı.ki B. 
Yenilı.öy 
Ömer köy 
Sn11rlık 

Jll. Kewalpa•a 
Okcııgiil 

Aktalı.al 

l::lıgıroı 

Telllkl O. 

ı2 52 
1:3 14. 
14 06 
14 33 
ı4 50 
15 26 
16 06 
16 39 

17 48 
ıs 15 
ıs 3!) 

ıs 57 
ı9 11 
19 35 
20 Ol 
20 29 
20 (0 
21 05 

25 Eylft.1 193J. 

5 
20 
1 
2 
1 
ıo 

1 
21 

10 
3 
5 
ı 
1 
1 
ıo 

3 
20 

12 57 
14 34. ~ 
14. 07 
14 35 
14 51 
lô 36 
16 07 
17 00 

17 58 
ıs ıs 
ıs 4<1 
ıs 58 
ı9 12 
19 36 
20 11 
20 32 
2ı 00 BaodırınR gar 

Bandırma ·Şehir 

Ban:hrma - lzmir Arasında 1204 
No. lu Yolcu Treni Seyrü 

Sefer Cetveli 
ı/101934 tarihinden itibaren 

Ooma, Oomıute11, Pazerteıi, Salı •ıı Peroembe gllnleri itler 
lataayoolar 
Bandırma - ••hir 
Hırndırma gar 
Telılki O. 
Sııtıroı 
A lraakal 
Okııoogöl 

M. Kemalpa•• 
8oıırlık 

Umar köy 
Y enıkiiy 
Telllki B. 
Ralıke11r 

Qııkoıböteyin 

Sojtııoak 

Karacalar 
Oıreıon 

Heyce 
Soma 
Kırkajta9 

Hart" 
Süleymanlı 

Alı'bıear 

Qı 1 lı lı: 
Kapakh 
Kayıtlar 

l •ba lı:çelebl 
&rbanlı 

K'r•lJ:la9lı 
Maniu 
Horosköy 
.Moradıy• 
.Emiraleııı 

Mene~en 

Uluoak 
Çiylı 
J:l aoıhöıeyinler 
Kartıyalı:a 

Turan 
H alkapıııar 
hmır 

Varma Durma Kalkma 

6 4.0 
7 00 
7 16 
7 60 
8 10 
8 24 
8 38 
9 05 
9 35 

10 23 
ıı l:.! 
11 53 
12 2S 
12 H. 
13 07 
ı3 33 
14 17 
ı4 4S 
ı5 07 
lq 24. 
~5 50 
11) 59' 
ı6 09 
16 32 
16' 43 
16 55 
17 19 
17 q4 
18 10 
18 39 
ıs 52 
19 1, 
19 27 

ı9 52 
19 58 
20 10 
20 32 

ıo 

ı 

9 
ı 

ı 

ı 

4 
1 

. ıo 

17 
1 
9 
1 
1 
1 

20 
4. 
1 
1 

1€1 
1 
1 
2 
ı 
1 
2 
2Ş 
1 

' 1 
8 . 
1 
2 

8 
1 

12 

6 35 
6 50 
7 01 
7 25 
7 51 
s 11 
8 25 
8 4.2 
9 06 
9 4.5 

ıo (0 
ı1 ı3 

ı2 02 
12 29 
12 , ,, 
13 os 
13 53 
ııı. 2ı 
14. '-9 
15 os 
15 40 
15 51 
16 00 
ı6 11 
ı6 38 
16 44 
16 57 
ı7 47 
17 65 
lS 14. 
ıs 4.0 
19 00 
ıiı 15 
ı9 20 

19 50 
19 59 
20 22 

tzmir - Alaşehir Arasında 1107' 
Nu. h Muhtelit Tren Seyrü Sef eP 

Cetveli (Hergün) işler 
11101934 tarihinden itibaren 

Varma 

16 24. 
16 34 

Darma 

2 
8 

Kalkma 
16 Oli 

16 26 
16 ,2 

lzmir - Bandırma Arasında 1203 

lıtaeyon lar 
lzwır 
Halkapınar 

Toran 
Kar,ıyaka 
Baoiböıeyinle 
Çiyli 
Ulaoak 
Menemen 
Emiral•ın 
:Muradiye 
Horozköy 
.Manita 
Çebaoiıa 

Kuaba 
UrJı:anlı 
Ahmeıli 

16 66 
ı7 09 
17 2! 
17 ,6 
is ı2 
ıs sa 
ıs fl 
19 120 . 
ı9 !l3 
20 09 
20 26 
20 4.6 
21 02 
21 !lO 
21 67 
22 14 
22 :.!3 

1 
1 

16 57 
ı7 10 
1'1 3'-
17 47 
18' 17 
ı9 34 
ı9 

Nnmarah Yolcu Treni 
Seyrüsefer Cetveli 

ııı0/934 bırilııinden itibaren 

Onma, onaar&Hi, panrteli1 1alı T• per,embe günleri itler 

t.tuyonlar Varma Durma Xalk•a 
lzmir 7 ıo 
Balkapıuar 

Toran 
Kar,ıyaka 

HaoıhüHyinler 

Çiyli 
Ulnoak. 
:Menemen 
Emirllem 
Mnradly• 
Horoz köy 
Manlea 
Karaaga9lı 

Sarbanh 
lıhak9elebi 

Kayıtlar 

Kapaklı 

Çiftlik 
Akhl1ar 
Süle1maolı 
Harta 

7 36 
7 4.6 

8 03 
8 20 
8 36 
s 66 
9 22 
9 39 
9 47 

10 19 
10 31 
10 42 
ıı 05 
11 ı5 
lı 24 
11 36 
12 05 
12 86 

1 
s 

fi 
2 
8 
1 
1 
1 

16 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

14 
1 
1 

6 37 
7 f9 

8 os 
8 22 

s "' 8 57 
9 2S 
9 40 

10 03 
10 20 
10 32 
10 44. 
11 07 
11 16 
ıı 25 
11 50 
12 06 
12 37 

Sut 
Salıbli 
YeoilkaTak 
Dereköy 
Alkan 
Alıl•ebir 

-Sonu 11 inci sahi/ede-

ıo 

1 
5 
ı 
ı9 
ı 

ıo 
ı 
2 
1 

.20 
2 
a 
1 

ı9 21 
19 53 
20 10 
20 2S 
20 4'i 
21 22 
21 ıl2 
22 
22 15 

Hilaliahmer Merkez Umumi
sinden: 

Eıki,ehir Hilf.liabmer aııbuında buta nalı:liy• arabaaı, arp' 
kırma hayTan kırpma makinaları 9~ki kayıtları T• kolı\Dları bala'.' 
ve 1&ire 22 lbtilr kaynıık T8 tenek•oi kordon maklnaları denılf 
deıtMe, planya, torna. zımpara tafı, makkap tezgahları ve ıairtı 
23 kapalı Te açık Vokıol marka binek otomobili Te kamyonetleri 
Te ayrıca motörleri 24 prue, torııa, şerit de1tre, makkap zımpıı.r:ı. 

taoı tezgahları Te tranımiıyon milleri 2ö demir Tarılloır f'ıki ıi•
tem Ford otomobilltrl T• binek karoeerileri T• 1&ire 27 Eylül 93,._ 
tarihleri ııde ıatılacajtıadan tali plerln mürııoaatları. 

21---23~2,~25---26---27 3996 (5ıS) 



Yenı Aıııı 

Alaşehır - lzmir Arasınna 11081 
No. lu Muhtelit Tren Seyrü Sefer 

Cetveli · ( Hergün) işler 

iLAN • 

lzmir Kibrit Satıcdarına 
1 - l T. En·el 9Sıi tea itibaren halka büyük kotu kibritler 60 

paraya küçük kotu kibritl•r 6() paraya 1atılaoaktır. 

1 ot:ı•von \ar 

Alı1şnhtr 

A llıaıı 

Dt<reköf' 

r~şılkank J 

~· lı lı lı 
~art 

Ahmetli 

u 'A"""'' 
K:oeRh:o 

Çobanı~•• 

Man••• 
Herozkiiy 
"M.oradıy• 

Emiralem 
Menemen 

Ulaoak 

Qiylı 

Kar~ıyaka 

Toran 
Halkapınıu 

Iztuir 

1/10/934 tarihinden itibaren 
Varına Durma 

4 Oıi l 

4 18 4 

.. 38 8 
4 58 22 
5 :l3 1 

5 nO 2 

6 06 
6 t4 
6 54. 
7 18 
7 (2 
7 58 
8 24 
8 37 
9 01 

ı 

10 
1 

17 
ı 

ı 

t 
10 

1 

Kalkma 

8 60 
4 05 
.. 22 
t <tl 
5 20 
5 3ıi 

6 52 
6 07 
6 84 
6 55 

7 35 
7 48 
7 ö9 

8 25 
8 47 
9 02 

9 14 6 9 20 
9 35 9 9 44 

!) 53 8 9 56 
10 06 10 10 16 

2 - Ellerinde Hki fiattan kıbritleri bnlonaıı utıoılar 27 T• 

29 Eylül tKrihlerind• kibtitlerinf afa~ıda göRterile~ mahallere 

iade 11deoekl11rdir. Ro tarihlerden ıonra Tokobolacak her hangi bir 

ıaıep T•Y müddeiyt<t kat'ıyeo nazarı itibara alıoınıyacaktır. 

S - 1 T. En·elden iti hıH•o perakeodeoilu• terkolnnacak hey. 
iye Ye ikramiyeler aşagıda göıtuilmiştir: 

Büyük kaıu için: ·/. <t c yüzde dörl • beyiye 

,Küçük kotİı iç.n ·/. <t beyiye f'& ·/. <t ıkraıniye ki oeınan cyüzJe 

eekiz • 
MDracaat Mahalleri: 

A lsırncıık Aydınlı Ahın•t Ahmet Ef. 

_Ha.dorek Kıırabornnlu M•hınet Ef ve Zehra H. 

Kemeraltı : K~:atellı caddeıinde Makbolıı H. 
Eonlpııta Şükrü Te Kahraman efendiler 
lkıçeşmelik: !ie,11t hey 
Gözelyaiı : Hahııı lbr11him Et. 
Karantına : 
Tilkilik : 
Kıu,ıyaka : 
Bnrııo•a 

Hooa 

Neııır el. 
HaeKn . Salt el. 
.Norı ye Sabri beyler 
H iiuyin bey 
Aplurrahmen efendi 

Tiirkıye Kıbrit Ve QRlrmRk Tnbisaı 

10 25 (5!0) 4051 
lzoıir Aoeıııligı 

HUSQUKLU ZADJ<; ŞÜKRÜ 

ızmir - Karşıyaka - Çiyli Banlyö Trenleri 
Seyrüsefer Cetveli Dr. Ali Rıza 

Doğum Ve Cerrahi Kadın 
Hastalıkları Mütehassısı 

htaıyonlar 

-
lzmir . 
Hilal 
HalkalJınar 

Mersinli 
Salhane 
Bayraklı 
Toran 

Alayhey 
Ku,ıyaka 

11101934 tniltinden itibaren muteberdir 

'*'~.d7"~AZ'~ 

il 
~, 

c1;f ıs ı . 15 J 11 19 

t 14 
5 26 6 05 7 45 
5 29 6 09 7 49 
5 113 6 13 7 53 

5 36 6 16 7 57 
5 39 6 19 8 Ol 
i) 4~ 6 22 8 05 

6 25 8 09 
r .12 r.120~ 

5 {5 6 28 8 13 
5 50 6 3;3 8 18 
5 52 6 35 8 20 

-.)4 1). 1 
5 
9 
3 

9 3 
9 3. 
9 4· 

9 4 6 
9 49 
9 52 
9 5fı 
r ııo 
9 57 
o 02 

lO O,t 

12 00 
12 Ot 
12 08 

12 11 
12 14 
l :! 17 

12 20 
'.ı 25 
l2 !37 

1 
21 

1 
23 

t>t ç 1 
15 00 17 00 
L5 04 17 04 
15 os 17 08 

l7 10 
15 11 L7 13 
15 14 L7 16 
t5 17 l7 19 
15 20 

15 21 17 22 
15 26 17 27 
15 28 L7 29 

25 . 2 -
18 00 19 35 !l 
18 04 19 3!1 !1 
18 08 19 4;l !l 

18 11 19 46 n 
18 lt 19 49 H 
18 li \9 5;} n 
18 20 19 56 H 
( 21 I' 1 !04 
18 22 w 00 !l 
18 27 lO 05 !l 
18 30 w 07 !l 

. ) ' 

25 
29 
33 

36 ' 
39 

~ 42 
J5 !il 

46 
51 
53 

l:la.ştorak Kestelli cadde
sinde 62 numaralı muayene
hanesinde her göo saat 3 ten 
sonra hastalarını kabol eder. 

Telefon: 2987 
8 7 248 \ 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memıeket Hastanesi 

SııhıfP H 

PI~ATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRiu-1 

1 ilrkıge umumi Acentesı 

G .. O. GIRAS 
fZMIR ISTANBUL 

Yeni Manifatoraoıl1tr çarşıBı Satlet 
Mokağ> No. 3 1ele/11n No; 2413 

P. K.. No. ~34 

-TR' 

Aaır eteodı caddul 
Baker hanı 

Poıta kntoıo : 4.16 

. l' 1104 
12 32 15 31 L7 31 18 32 o 10 n 55 ' 

Dahlllge Mütehassısı Temizlik! .. Sıhhat!. Gtlzellik! . 5 53 6 39 8 21 LO 1 O 
12 35 5 34 l7 34 ıs 35 w 13 n 58 
l:! 39 t5 38 L7 38 18 39 ~o 11 l2 02 

Mnayenebaoe Hırınci Bey- lşte Hadyolıoın Hedıyeleri 
ıer soka!?ı numara S6 Tele· Dalma Radgolln her zaman Radgolin kullanuıız. Dlılerl 
fon 3956 inci gibi yapar. Radyolln dlf macunlarının incisidir. 

Boıtanlı 5 56 6 4::? 8 24 lO 13 
B. HüHyinler 6 00 6 <16 s 28 LO 17 

L'. 12 r 16 'l'.18 
Qiyli 6 5{ 

r 14 

Jı2 (1), ~ ,-~ 1 18 

T 11 IT.13 r.ıs f .17 
Qiyli 7 10 
H. Bii111yinler 6 ıo 7 18 8 36 ıo 38 
Roıtaalı 6 14 7 22 8 40 10 42 
Kar,ıyaka 6 17 7 25 8 43 10 45 

6 20 7 28 8 45 10 53 
Alay beyi 6 22 7 30 8 47 10 ss 
Toran 6 27 7 35 ll 00 

T 13 f.1203 
6 29 7 38 8 52 11 03 

!:la y ra k lı 6 32 7 41 8 55 11 05 
Salhane 6 35 7 44 8 58 11 08 
Muıinli 6 38 7 47 9 01 11 11 

~ 
Halkapınar 6 42 7 50 9 04 L1 13 

' 
Hılil.I 6 46 7 54 9 08 11 17 

~ T15ÇY Tl103 
" Izruır 6 50 7 5819 12 11 21 
' f53ÇY 

20 1 

L 130 ı 

14 03 
14 06 
4 09 l 

1 
1 
4 12 
4 14 

14 19 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

4 23 
4 26 
4 2:1 
4 32 
4 36 

4 40 

r. 22 
L7 46 
l'. 24 

22 1 24 

f 2L L23 
17 5i 

16 05 18 02 
16 09 18 06 
16 12 18 09 
16 ıs 18 11 
16 16 18 14 
16 32 18 19 
r 1107 r.2s 
16 25 18 21 
16 28 18 24 
16 31 18 27 
16 34 18 30 
16 37 18 33 
l6 41 18 37 

16 45 18 41 

r.26 r. 28 l'. 30 . 

1 26 2 30 (2) 

f.'.t5 r.27 f.29 

18 47 20 34 22 10 
18 51 20 38 22 14 
18 54 20 41 22 17 
18 55 20 44 22 20 
18 57 20 46 2:.! 22 
19 02 22 27 

19 03 20 51 22 28 
19 06 20 54 22 31 
19 09 20 57 22 34 
19 12 n oo 22 37 
19 16 21 03 22 40 
19 20 21 07 22 44 

19 24 21 11 22 48 

" w C :rr«Slt 71<™ '??fcYAI ıu;;ıauzvJ'JXL?Y/L7/;/~~//'L.IJ/',,{,Z'/;LZ7,,<T/iQ 

(1) 11;12 ıınınar alı tunlar cunıa giiıılerı ışleıne?.ler. 

(2) 29;30 uuruaralı tıtınler 1 hazirandan birinci te,rin nihayetin• kadar işlerlııt. 

lzmir-Bornova Banlyö Trenleri Seyrüsefer Cetveli 
1/10/934 tarihinden itibaren "muteberdir 

1 
r 

" '">-~~U/7:T/7..L//L///'Z, :.zı 

lat1&1yonlar sı (l)t 53. : ss ı 57 r 59 
1 

61 63 65 
1 

67 1)9 (2) 
• '•• 

r 111111 r s 45 
f12ÇY - fl108ÇY 

16 20 ' 45 • 05 ıo ıs rı21• 15 10 17 35 19 45 21 40 
Hilal 5 49 6 49 8 09 10 19 12 14 15 14 16 24 17 39 19 49 21 4' 
Halkapınar 5 53 6 53 8 13 10 23 12 18 15 18 lt> 28 17 43 19 53 21 48 
Ahninli 5 57 6 57 1 8 17 10 27 12 22 15 22 16 32 17 47 19 57 21 52 
llorooTa 6 05 7 05 18 25 10 35 112 30 15 30 16 40 17 55 20 05 22 00 

• T. 25 T. 54 T. 56 T. f 8 T. 60 T. 62 T. 64 r. 66 r. 68 T. 70 ' -

' 
l ıtuyoolar 52 (l ;! 54 56 1 58-~ 62 64 

1 
66 68 

1 
70 

~ 

T. 51 T. 53 T · 5!> T.""37 T. 59 iT. 61 Ti 63 T. b:> T. 67 T. 69 
' Borno'"a 6 15 7 28 8 35 10 45 14 10 15 40 16 55 18 35 20 25 22 10 

Meninli 6 23 7 36 8 43 10 53 14 18 i15 48 17 03 18 43 20 33 22 18 
Halkapınar 6 27 7 40 8 47 , 10 ss 14 22 1 ıs 52 17 07 18 47 20 37 22 22 
RilAI 6 31 7 44 8 51 11 01 14 26 15 56 17 11 18 51 20 41 22 26 
r zınir 6 35 7 48 8 55 11 05 14 30 15 00 17 16 18 55 20 45 22 30 

T15ÇY T23ÇY 
1 1 1 
~LZ'.72!Zi'Z41:)!.<!17ZZJ~ r/ZUJt: './'.l"fLZ7AK/,D 

{l) f>];62 numaralı trenler onma gönleri işlemezler. 

~:ıı ılll;"IO • • 1 h&1irandan biriooite,rin nihayetine kaclar ı,ıerler. 

24-25-26 (526) 4022 

J<:vi Karantina tramvay oad K • p S ------· 
desi karakol karşısınıla No. 596 OSele 8rÇ8Sl attŞl 

Telefon No. 2545 Beykoz kandnrııı fabrikuında toplanıoıA n bir nne zarfında 
(:363) ~ toplaaaoak olan parça köHleleri matın almak iıtiyenlerin 29 

eylUl cnmarte1i günü ~""! 1(,30 da rey akçeleri ile fabrikaya 

Ç(lctık Hestalıklan ı illllm•iı•.r•a•o•"a•t•ıa•r•'-- 2ll-25 (523) 

~tütebassısı Eczacıbaşı S. FERiT 
Doktor ŞiFA ECZANE-Si 

Alı• Aga" ~ Memıe1ı:etın .ıo yüksek tıb 11 bf müe1&esesidir. 

lkametgablaı-ıaı l:lırinci 
Kordonda Tayyare Hioem11sı 
civarında 222 .Nomaralı eve 
nakletmiştir. Haetalrırıoı es
kisı gibi hinci !:leyler soka· 
gıoda 84 Noınııralı wuaye
nebanesirıde kabol eder. 

Evin Telefona: 3053 
lqayenebane Telefonu: 5342 

;:;H;;: 3 (25) 

DOK.TOR 

H8tip Dö. Esat 
Dahllf Hasla/ıhlar 

Mütehassısı 
Hastalftrını Her gün Opleden 
sonra Beyler - Hacı lmıım

lar sokajtınclı\ 

No. t2 • Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder 

TFLEFON No. 333t 
1 - :l6 (10 ) 

Göz Tabibi 

Lütfü Kırdar 

Sıhhi koraa 

Fenni giizlük 

Barometro, termometre 

Çoouk don muşambaları 

Bilomam tuvalet çeşitleri 

Yerli eonebi mustahzarlar 

Ender bulunan ilaç çe~itleri 

; Daima 
MeTcut ve her yerdeu çko 

ooozdor. 

S. FERiT 

9IFA 
Eczanesi 

CEBBAR ZADE 

Yorgancı Muharrem 
Usta Mahdumları 

Hlsarönü Yorgancılar çorıısı No. 7 - 9 - il 
TELEFON: 3755 IZMIR 

Kuştüyü pamuk ve yün ıle ber ınodal üzerin• el "e ma 
kin• diki,ler ııon moda fantazi yorganlar '"e karyola takıın-

Memleket hastanesi göz !arı, ıiiı yaatıkları n tıferruatı, kordonlu yataklar, tül ci. 
hasta/ık/arı müte/ıaSSIBI: bi•likler kadife Te kumaş üzerine farbalaboıı ve güneşlik 
İkinci Beyler sokağı No. 66 perdeler, kaoape sandalye kılıfları, şark oda takımları '"e 

Telefon: 3055 1 aair• magazamızda imal edildiğinden ocoz fiyatla tedarik 
26-l S. 7 746 edebilininiz. Toptan n perakende ıiparif kabol edilir. 

'•--llllli-iillııilllıiıımiıilıiİıııll--1 Pamuk üzoriııı de iş yapılır. 12-13 (44.0) 

1 



r; atelli Sperco 
Acentası 

lf. v. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
Hoy~le Neerlandals Deutsche Levante Llnle 

Kı~nıpanyaaı A.MMON Tpnrn 24. birinci 
~H{KSTES ·raporu 20 eylülden 1 . d b ki . 28 ı ·rinoi , . , . S ~,rın e e enıyor. 11 

26 ı-J .. ııe kı.,nnlogrn ANVER . NV"'RS R01' 
teşrıne kadıH A J'' , • 

RO'fERDAı\1 .A.MSTEl{DAM TERDAM BAMBUHG •e 
Te Il.A MBURG için iıamııle BREM EN;e yük alacaktır. 
Bl>ı cRktıl' FRIESLAND vaparn 9 1 ci 

8TEJ,LA vapnra 20 eylfildeıı teşrınde bekleniyor. 15 1 ın o i 
25 ey lfıf p k11dar dol!ru Al'iVERS teşrine kadar ANV E RS, ROT
,." A:\I STERDA~l için yiik ERDAM HA\IBURG ve BRE 
al:ı c:ı l\ t ı r . 

limanhrına lıamııle ala-

Olivier Ve Şü. 
LJM11E1 

Vapur Acentesi 
Cendelt han Birinci Kordon 

1el. 2443 
Dhe Ellerman Ltnes Ltd. 
1 ahmil için beklenilen 

vapurlar 
Londra Hattı 

YVOlili E vapuru 25 Eyl ülde 
LON D RA ve J,E lTH'o. 

GROD~O 6 T. evvel LON
DRA ve H ULL 'e. 

1 Istanbal Sürat Yolu 

SA.KAB YA. vapunı 
Her pazar --::::::> günü Hat on 

• altıda limanı· 
mızdan hare
ketlı> doJtrn 
l stanbola gi· 
der. 

Fazla maldmat almak isti· 

yenlı>r Hirinoi kordonda VA

PUROULUK ~irketi acenteli· 

Jtine müracaat. 

Bekla.m. Ya.pıyorum, Size 
Bir ŞeJ" öğreteceğim. 

Bu Usul Reklamı Üstat Kemal 
Kamil Bey De Beğenecektir 

Sı\ IU B.~US nparn üç MEN 
c~ ktı r. l•F•rı ıe vv e ld e n sekiz teşrıni e v. 

Telefon :3(l58 A DJ UT A NT ., a pa rn 16 bi- •• _,,,. ________ ._ 

yele kadar Anve l'lı, Hotterdam NIEDE\VALD va pıı ru 27 ey. 
lü lde hek le ıı i yor 2 b ı rın c i t eş rın e 

kadar A.1'"VERS ROTTERDA'.\1 

rinci te~ ri oıle Lüli DHA 'ya 
Llverpool Hattı 

OITY 01!' J,A li 0 AASTE R 
Anı•ı e rdaın ve Hamburl{ ı ç ın 

1iik al acaktır. 

HhHKULES Tapuru 5 t eş· 

rinıevvelde beklenmekte olop 
baınıılesini tahliye ederek Bour · 

HAl\lHUltG BREM ı<: N ı ç ın yük vapuru '27 Eylfı l tı kad ar Llver
alaraktır. pool ve badeba 29 ey ifil& kadar 

AJliGORA vapu ru Haınburg Dnhlin ve G las_g ııw ı ç ın. 

&a•, Varna Te Kiistence 
yü:ı: alacaktır . 

Te Beremeoden yük çıkarınak EGYTIAN vapuru ll birinci 
için üzere 25 birinci teşriııdw belı - teşrınde Liverpool ve Glaagowa. 

Brtstot Hattı 
Svenska Ortent Linlen lenıyor . 

HEMLA!SD motörö 2 terini Armemenl H. Schuldt 
ev•ele beklenmekte olup ROT- AUGUS1' LEO~ HARD va 
TEHDAM HAM RURG KO- pnrn balım limanda olup yirmı 
P.IUiHAG~~. DANTZIG.°GD'I' · beş eylillı kadar Al'iVERS 
NlA OOTEBORG •e SKANDl- ROTTERDA~1 ve HAMBURO 

PENTUSK ER vapuru 20 
Eylfilıle HHISTOL •e AV AN · 
MOU1' H'a. 

1 ahilue için beklenilen 

JARDANSKA 
PLOVIDBA O. D. Susak 
lzmlr, Pire 1rl11este ve Susak 

Jçln muntazam haftalık Postası 
Seya iı atın müddeti lzmi r 

Triyeste li,112 gündür 
Her pazartesi günü ma Yıı•a 

lııt ederek çuşamba günleri ö.~
leyin bıııreket edecektir. 

İlk hareketler : 
26 Ey11ll : SRBIN 
3 Teşrioievvelde Beograt 

10 TeşrinieTvelde : Bltıd 

'' ' . . - . - ' ı ,,,· ... - ... . . 

lşıldak ~~ 1;; 
cila tozu emsaline faık 

'l'e dalıa ııonz olmauna 
rağmen iki türlü hizmet 
ifa eder. Kııt111n yirmi 
knrıı,ınr. Satış merkezi 
depomıızdnr.Toptao alan· 
lara iskonto yapılır. 

Asker markalı hakiki 
flit, Fayda, Kilsekt, Ati-

Garbi Akdeniz Hattı rn., Rlak Flag, Flıı.yozen 
NA V YA limanları için yük limanlarına haınale alacaktır. 

ARMEMEN1 DEPPE alacaktır. 

V ASLAND vaparıı on aekiz 
te,rını.,,.nlde öeklenmekte olup 
doj\rn Dunkerk,Rotterdanı,Haın
borg Oopenhage, Dantzig, Gote
borg n hkandinaTya limanları 
için hamule alacaktır. 

GlRONDJ<; vaparıı 25 eylfi 

le doı:ırn bekleniyor. DÜN lCIOi K 

n ANVERS için yük alacaktır . 

1 HE BXPOR1 S1 EAMSHJP 
CURPORA1JON 

KXlLONA vapura 6 l ınci 

teşrinılı bekleniyor. NEV YORK 

tıOSTON ve FILADELFl'l'.A 

vapurlar 
EGYPTIAS vapuru 22 •Y-

14.lde LlVERPOOL ve SVAN- O[TTA D[ RERGAMO Ta· sinek ilaçlarının her boy· 
pnrıı 20 e:rh11 Hat 18 d• Malta, da kapalı kııtnları 'l'ar

beş Marsilya, Oeno'l'a, Napoli, Li'l'or- dır. Dökmosinin litre&i 
'l'e no,Messina, Oatanll Te Palermoya yalnız 100 kuruştur. Son 

SRA'dırn 

GRODNE vapuru yirmi 
Evlfildtı AJliVIUtS, HULL 
LON flRA 'dan. 

THUHSO vaparcı teşl'in bat· 
langıcında Ali V ınıs, H ULL ,.. 

hareket edecektir. parti naftalin geldi henüz 
Pire Te Triyeste yolcular için tedarik eclemiyenler biraz 

fiyatlarda tenzilat yapılmıştır. acele etsinler 
Yolcu Te naTlıın için taf~ilat • .. . . k !• 

Natlonal Steam Naviqation 
Co. Ltd. Of. Greece. 

. .. ART" kumaş boyalarımızın teornbesını yapmıyan • 
~OT: Viirnt tııribleri ve va- J. PUSSlOH aoente1tne mora. 1 madı 15 knrnşla rengini atınış ipekli pamııklO 

·· cııat ediniz. ı k b 

LON DRA 'dan. 

pıırlıırın isimleri ıızerine mes'u· yün ü elbiseleriniv.i istediğiniz ren te oyarsınız. 

lıyet kabul edilmez Kordonda Cemal Oendeli han Resmi rnhdatnameyl haiz LEYLEK markalı rastık aaç boya· PlRE 
Şimali Amerikaya 

mııntazı<m ıefer 

için yiik alaoaktır 

EX:UOUTH Vapuru 2l 1 oı 
.--!!!!!!!!!1!!!!!!!1!!!!!!!!!!1!!'"'"''"'"'!!111!!!!!!1 __ , No. 13/14. sını ihtiyacı olanlara tavılye ederiz. Esnaf için toptıın &atış mer 

T • Boven Rees (189) Telefon: 2548 kezi depomnzdor. 

' 

Tzınir birinci icra mınınr· Toran tn'l'alet 111obonn ECE Tim tozo, Kaol BraHo, pire tozu, 
ıuı:ıuodan: kıupit, çay, kına, 1akız, diş mKonnları, kakao, kolonya, kola, tut· 

TANSATLANTIK BYRON ıe,rınd& bekenıyor.NEV'l'ORK, 

Tapanı 30/9/934 te beklenmekte BOSTON ve FILADl~LFIY A ve Şa . Limited 
olup 1 reşrinieTyelde doğru NEV için yük alacaktır. Vapur Acentesi 
YORKA hareket edecektir. cNEPTUN• SEANAVIGATI- 1he Cunard Steam Shıp 

20 teşrinieTTeldeNEVORKta Gompany Ltd. 
bulanacaktır. ON OOMPAJli'I' Ltd lladapest RAOTRIA 28 eylülden dört 

Yolca n yük kabul oloonr. DUNA vapuru 24. eylüle teşrinie'l'vel11 lıadar LIVERPO 
Service Marittm Roumain doğru lıekleniyor. DOGRU O- OL ve GJ,ASGOV lıınanları 

ALBA JUL[A Vapuru orı LARAK VAH.NA, OALATZ için yiik aacıılıtır. 
BOSN 1 A Trşrınievvel baş-

aekiz te.rınievTlede gelecek BELGRAD, MOHAOS, llUDA-
M L langıcında Ll V ERPOOL ve 

Te ayni günde A 'lA PEŞTE ve VlYAN A içın yük GLASGOW dan gelıp ıahiıyede 
RAROELONE MARSlLYA, ve 1 kt b 1 k zamanda a .. ca ır. n anaca ve aynı 

OENOVA'ya har.,ket edecektir. JOHNS10N LJNE LJMJ1ED VARNA, BOURGAS ve KÜS· 
Yolca Te hamule kabııl eder. TEl'iOE içın yiik alııcaklır. 
SUOEAVA vapurıı bir QER!SMORE Vapuru AN- .NOT : Vurat tarıhleri Te 

TeşrinieYnlde PiRE MALTA, VERS ve LlVERPUIJdıın yük vapurların ısıml"ri üzerinde mel
OEZAlR, VALENS[YA,MAR· çıkarmak i<Jin 10 eylülde bek- ulıyet kabnl edilmez. 
SILYA, Te OENOVAYA hare· !eniyor. Bulgaristan ve Romanya T. BOWEN REES •e Şii. 

L td. Bı rııı c ı Kordon Tel.,fon 
• No. 2353 

ket edecektir. Yolcu ve hamale liroanlarıuıı yük alacaktır. 

Dihkbaşı marabane ıoka· kal, demir hindi, limon tozu, her neTi asit, lastikten maşamına, 
gıııda 264. No,lo hanede ıütçü mnstarda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaşır için soda, forç11, 
RaHim ef•ndi tarafına: leke tozu, saban tozıı, lük! aabann, fare zebiri v.s. 

Izmirde Kemabi zade Ömer Depomuzda satılmakta olan .Mersinli kola fabrikasının bot ko• 
Fahri T• Muammer beylerin la paketlerinden on adet getirene bir dola paket voriyornz. Fır· 
kira mnkavelenamHine müıte. sattıı.ıı i&tifade ediniz. 
nidı• hacız yolile açtığı icra TELEı'Olf: 3882 
takibi üzerine yapılan haciz 
mnameleRındı Taki iltihkak 
uldianız Saib bokak mahkeme· 
aınin 4. -7 934 tarihli ilamile 
r~ddedildijtınden i'hn ilfının ta• 
ıihı neşrinden itibaren ba9 giiıı 

, arlında dai red•ki doayada mel'• 
, ut ılama kar~ı hır itirazınız 

'aua müracaat etmeniz akai 
takdirde maborızan 1atılaoagı 
ilanın tebliğ olunur. 

4.049 (538) -

Devlet Demiryolları Ve Liman
ları 7 inci işletme Müfettişliğin
den: 

i LAN 

kabul ı>der. GANDlAN PAOl.1!'10 STEAM 
Holland Auatalla Lino >. ?.ı ,·.:..::. .:· ;; . • . , . 

Afyon. Otnak c dahil> araaınd&ki iataeyonlardan Salihli· b· 
mir c dahil > araamdaki htııayonlara 11aklıdilecek buğdaylar bak· 

kınd11ki 1015 No. in Ta Yıldırım Kemal, Tnmlapınar 'l'e Otıırak 

, iataayoıılarındım Ismire naklıdileeek buğılaylara dair olan 102!! 

No. in ikramiyeli tarifeler 1 Eylill 1934 tarihindı-n 31 Mayı 

935 tarihine kadar temdit edilmiş ve bu tuifıler maoibinc• naJı:l 

meşrııt olan buğday miktarı yüzde on ikramiye için 1125 T• 15 

AL.MKEHK Vaparu 24 ey
lülıle beklenmekte olup BOBAY 
A VUST.ALYA ve YENi ZE
LA.NDA için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerinde-

SHlP AND RAILwAY O[ES 

Liverpul, Montreal, St. John ·• 

ve Halıfaks turikile KANADA 

nın tekmil şehirleri ,. ~ t..aıı•at

lantik vapurlarla ş imenılıferler 

ki degişikliklerden acenta mee'n- a raeında miirettnp s"l erlM . 
liyet kaba! etmez. Vurul tariblerı ve vapurlı<rııı 

Fazla tafsilat için Ikioci Kor· isimlerı üzerıue mesalıyet kalıal 

donda Tahmil Tabliye Şirketi edilmez. 
binası arkasında FRATELLl N. V. \V. F. Haori Van Der 
SP EROO aoeoteliJtine müraııaat Zee & Oo. 
edilmesi rıca olarıur. 

Telefon: 200.t-2005 

lzmır Bırınoi lora Memar· 
lııj\andan: 

ı.,. Ruhi tıleııdinin Ömer oğlu 
ubit elendı zıınınetınde alacaJtı 

elan paranın temını iıtifau içırı 

:M.abçoz Boıtaıı ıı m~'l'klinde bOB · 
tanlı nıahallesınde kil.in 3076 

Birınci Korılon Telefon ~o. 
2007 - 2008 

Ta1fiye halinde bulunan Uşak 

Tırakkıi Zıraat 

Şirketinden : 

Şırkıtimiz a ! acaklarının ıatı

şı hakkında Yenı Asır gazeteaı 

nin 141»/934 tarıb 1'0 874.7 nu 

metıe mıırahbaındaki 300 lira maralı nüshuında neşrolunan 

kıymetı ilanda yazılı müşterilerin müra
nıo ııatılmuına karar nriler~k caat müddetinin 25 lıirioci teş-

28/10/934 Pazar gönü birinci rine kadar teındıt edilıııi~ olıtu. 

mııhammineli Aua· 

icra dRıresınde oaat on bırde 1 •o•o ( 536 ) ı:ıu ilan o anar. ,. ,. 
bırıııcı arttırması yapılacHğı ve ------------
bu Rrllırıııada teklif olunacak 

ilıruıeluı lazımdır. Ak•• baldı 
beilel vnzıle 75 ei bulana ın çok 

Saç Losyonu 
Komojen 

Kanzuk 
Kepeklerı ızale ve 

&açları bealeyerek dökül
medine mani olıır. 

Kanzuk ~aç losyonu 
roümıuilleri gibi yağlı 

ray1hası 

yondıır. 

Tesiri kat'i ve 
latif bir los· 

Tanınmış eczaha· 
nelerden ve parfü
möri nıağazalar
ın<lan arayınız. 

(993 ) 

Eczahanesi 
Müstaberatı J ikraoıiye içiıı de 3750 tona indirilmiştir. Fazla malumat alma 

iııtıyealerin müracaat eylemeleri ilan olunur. 24 - 25 - 26 

Eczacı Kemal Kamil 

1 Kolonya ve esansları 
I lçiıı Izmire, Izmirlilere reklam yapmağı 

., 

ı - fazlalık telakki ediyoruz. 

Bütün Türkiyede 
Şehrimize şeref Teren bn 

büyük eserleri 

1 
Yeni Zait Şişeler 

Ic;inde Göreceksiniz 

Al tın ruya, 

4.023 ( 528 ) 

a 
':!! 
U'j 

arttııaıı t R l ıbıne ıbale olnnanaıı;ı hak l arı tapıı ~ıoıllil• aa bit alını · 

,., hnl ııı ail ı ,(t ı takd ird e 12/ll/934 
tarıb ı ne ııı üsa dıf PaurertHi gü 
nii •aat on b ı rde ikincı arttH· 

ıııası yapı l acaJtı Ti yine yözdı> 

yaııların pa y laş m a 11n ila n lıarı ç 

bırakılacakları vo a r ttırmıya 

i~t irak etmek iot i yenlc rın yüzde 

yedi baçrık pey akçeai ile 32/ 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Sa
tınalma Komısyonu Reisliğinden ı 

Bahar çiçeği, 
Falya, Leylak, Yasemin, 

Amber, Menekşe, Ak

şamgüneşi Gönül 

kokuları 

yetmiş be'ı bnlmaıua 2280 l'io. 1527 numarayı hamilen Birinci 
in kanana göre borcun tecil olu. icra memurlu~una .,. münadiye 
nacaıı;ı Te bn gayri menkul üze . 

müracaat etmeleri Te fartname
rinde ı.~rhangi şekilde bak ta le· 
bind• balunanların tarihi ilan- niıı 6/10/93-l tarihinden itı bııren 
dan itibarın rirml gün sarfında her gün açık bolnndnnlıoajtı 
Ttıeaıkıl• bırhktı dairtmiıe bil- ilin olaouı-. 4.052 (533) 

12 000 
1.200 

500 

.Metro yerli patısk a 

c c Amerikan 

• • Patiıka 

Haydarpaşa nlimane hutanesi için lüzumu olan yuli bezleri 
2 T"şriaieTvel 934 Salı günti aaat 14. te kapalı zarf uanlil• ihale 
edilmek üzere miinakasaya koomu~tur, Şutname Te ııümnne)eri 
görmek iıtiyen terin kömisyooa müraccaatluı. 

ll-15-20-2ıi 3772 

Taklide esasen imkıl.n yoktu, 

olamıyordo, Tll olamıyacaktır da 

--,_ 


