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Kıral Aleksandır; S ofya'da 
Kıral Boris'le Konuşuyor 

Bir teblig-· iieşredildi 

leP•11ya'da rejim bir tlirlü iatikr1r bulmamııtar. Bilbaua 
\ "''•iatler her fır1attan biliıtifade kanlı bldi1elere ıebep 
'L!~r. Reımimiz; ıoD iitiıaıta Kom&aiıtlerden uptolmıaa 
~. 1letıri1or. 

Balon reımi Varıova'daki Beyaelmi•el Balon mlıabakuının haılangıcını göateriyor. Ba 
mllaabakayı Leh Balonu kazanmıtbr. 

Tayyare reımi ise llç glln evvel yazcbjla11z hava kaılaandan bir aaat evvel alınmitbr· 
Mal6m oldata veçhile Amerikan layyareciai Allan Kophan diier bir tayyareden Benzin 
al er ıf ve ba tayyare biraz ıonra yanarak iki kiıinİD 616miiyle neticelenen kaıl vakaa 
ıelmiıti. Reılm; bu flcıadan bir ıaat evvel &.azla alııı teapit ediyor. Yanan tayyare 
aıığıdakidir. 
-...,...,...,..._"""_..,....,...,'V"VV'V'"""'"""""""",..,.._"'"""""....,...,'V"VVV-~'~V'VV'V'V"V'VV'V' 

Sinema Alemi 

Diinya ~üunu: 
Geçen bafta içinde 

tagiltere'de bir mide 
Amerika' da bir milyona ya- kaılıı oldupna ve 

k • 1 • • • ld bir çok iaıanın topra 
ıa ııç nın ıon ırevını are 1 d b .. ul k 
d d b d 1 i V·ı a tın a og ara e en a am a ar. ım ı yam d.... . A' 

Gren'dir. ve kendlıi Amerika ver ııını ıanı 
umumi fıçiler birlili reiıiclir. berleri araıında 

dirmiıtik. Ba reıim 
miden infillkım mite 

GAZETEMiZ akip tayyare ile bava· 
dan alıamııtır. 

Vrektbam mldea 

12 infilllu neticeıiad 
kaybolan bayat 261 
dir. Çöken miden ku 
yalarıma baııada bili 
kocaılnı kay&eden ka· SAHiFEDiR dualar, babaııo ı bekli-
yen çocaklar •tl•t• · 
yorlar. 

Hay~an l Sergisi 
v •••••• 

Ankara ehli hayvanlar sergisi 
mükif atlar daiıttı 
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Şehzade Hamit şehzade Murat 
aleyhinde jurnal veriyor 
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Cenevere, 28 (A.A) _Ana- mi bir kerre daha izhar et· Tevfik Rüştil beyin raporu çe. olması 

bd-ıb · b" ndü H'lk p d' b p t dola Aı'ansının hususi mub•· mekliğime müsaade edilmesini hakkındaki umumi mllzakere 1.. d 
A u amıt uy . ı a- a ııa o zaman er ev· . . d 1 H' d' azım ar. 

4"=odekı' fesat b'ır k t d b . il k d d• dil birinden: rıca ederım. esnasın a ran, ın ııtan v : H lb k' .. . • ·da· 
u a a a nıy a ına un : . k I k hh I k b 1 l a u ı mesela ınbııar ı 

h.. . k · · .. V J'd d d' lil . Milletler Cemiyeti Aısambiesi, Assamblenın bu arannın ra mura as arı a u e· . I· 
teza ur ettı. A rh ışı, gucü; - a ı e; e ı; ıü emız M'IJ ti C . t' . lh h' d ö ö 1 • 1 d' l · resı, meıell devlet demiryo 
aıııcaıı sultan Azize jurnal arasında böyle sefil ruhlu, jor- dün ıiyuikomisyonuo mazbata t 

1 ~k~r 
1 
em~y~. mı? s~ .. ~e 1~ e 

1
; 

1 
y ~.~1' er~~· ~ım ları şehrimizde Franıızca ol•· 

vermek, bilhassa biraderi Mu· nalcı bir adam çıktığından muharriri Tevfik Rüştü beyin, erka ı yohun ~ ~ mba~evdı yl'ul' : çagırma O surett' e Avfa ı •otan rak çıkan ve ancak bir k•ç 
f d. ı h' d b' b' d ı 'dd B Afganiıtaoın cemiyete kabulü se muza retıoın ır e ı ıoı reye m racaa a ıanıı an 0 rat e en ı a ey ın e ın ır o ayı cı l!n utanıyorum. u t k'I d v. d . . 'tff ki M'U ti C . t' yüz ecnebi tarafindan okun• 

çeıit tezvirat uydurmak ol• ne rezalettir? Hiç Murat böyle hakkındaki raporunu dinlemek s~' 1 
.. ke e~egın en emanı:· ~ ~ a I a d'l ı .et' er T ~~1i;6

1~~ bir gazeteye de ilin veriyor" 
muştu. Daha fecii; Pertevni- fey dütOnOr mü?. tlıere '"toplanmıştır. ıyası omısyon raporun m • ba u e ı mıt _ır. ev ı 1 u lar, neden?. Burada yaşıy•" 
·ı k d d t ı V l'd S I d'· Tevfik Rüştü b y raporunda hleasından sonra Aısambleye ey pazartesı Hbahı latan- . , . , ~., 

ya a ına a ça mış o ma· a ı e utan cevap ver ı. t kl'f d b ld 1 ~t ecn~bılere hıtap ıçın devle,, 
sıydı. Sultan Azizin validesi - Neden düıünmez arıla- diyor ki: e 1 e er. u a 

0 
aca ır. mi Fransızca ögv renmeai lizıOJ' s· · k · Af · t · olan bu kadın; sarayda hü- nım?. Murat dediğın kul maku ıya.sı omasvo:t,. ~anıs a· • • ı • dar, yokıa ecnebilerin mi Tilr1'· 

kümferma idi. Onun bir de- lesi misilHi beyitler, miniler nın .. Mılletler c.emıyetıne ka: n c 1 r a m e es 1 çe bilmeleri icap eder? . 
diği iki olmazdı ve işte Ab- dilzer. Elinden o koca zırıltı bulu ha~~ndakı raporu, k ~dı TOrk yurdunda TürkçeY' 
dülbamit efendiyi bu kadın düşmez bir çalgıdır. Bunca namına ,yukaek aısamblenıze b"k' k 1 k · · y•" 
t t • b 1 t 11 k d d b k takdim vazifesini bana tevdi Halkevı·nde Toolanarak a ım 1 ma IÇID savat .... u maga sş amış 1• yı ı ec a ına a maz, ıa- . . . . pılırken devlet müe11eselerıoı .. 

Bir gün sultan Aziz; valide· rayda Frenk uıulü iıter. Ab- ederek benı şereflendırmışbr. Bı"rlı•k Kurdular b' k - b' h t içi• 
T • k' A b"t'' ır aç yuz ecne ı a ırı 

· p t · il k d I t d" lb · f d' · b b' ar ıye ıyanın u un 1
• ıı er evnıy a ın a o urup u amıt e en ı ıae oş ır . v 'b' F.raaıızca bağırmalarını çO'" 

konuşuyordu. Söz; devletin çocuktur, akılhdır, arslanıma memle.ketlerıle oldugu gı 1 Şehrimiz incir amelesi bun· ı ne~areti altı.n .. d~ ameleden pek çok sakat görürüz. Sil 
idaresi olacak değildi. P&di· ıadakatı işbu mektubundan Afganıstanla ~-la sıkı dostt~k dan 5- 6 ay kadar evvel hü· seçılen üç kııılık bir heyet iıde abahya vuranlar batk•· 
şahı·alempenah Koç güreşle· anlaşılsa gerektir. mün~ıebab ı ... ame. e~me~ e kümele müracaat ederek bir 1 buıurunda yapılan tasnif ne- ları olmak ikitza ederketl b11 

· d hl' ı kt H y 1 , - J'd oldugondan bu vazıfenın ıfa· b'ld' tı'c · d . .. . ıo-rın en, pe ıvan ı an, oroz - an ışıgöruyorıun va ı e. . Birlik kuracaklarını ı ar- eıın e. devlet muesseselerı nasıl o 
döğüşünden bahsediyordu: - Anan sana kurban olıun ıın~an dolayı bllyük bır mem· o:nişlerdi. 160 reyle değirmenci Muı· y;orda dil savaşına Franııı 

- Valide!.. Bizim kara koç aralanım.. Ben arslanımın se- n~nıyet duymaktoyı~.. Y~l~ız O vakiltenberi iki defa tafa, 148 reyle kahveci Recep liıaniyle ideta şöyle haykırı• 
bir oldu, bir oldu ki ieçen limeti için söyliyorum. mısakın t~l!p ettıgı bulun toplanan ve hiç bir karar ve 140 reyle Arap Mehmet Ali, Y.Orlarl?: 

.. Akb d w b' t M t b. ı· b' h tartları haaz olmakla kalmayıp d ~d w 1 . . . C 102 reyle t ı M b t gun aşa vur ugu 1r os- - ura ter ıye ı ır §e - ... . . reme en agı an ışçımız. u- ar acı e me • Vur abalıya .... 
la koca Akba§ı kıçüstü oturt zadedir. Hamit ise müzevir, sulh ~e t~rakkı yo.lundak~ gey m 11 günü üçüncü toplanbsını 90 reyle Eşrefpaşalı Behlnl 
tu. idi ahllklı bir gençtir. Murat retlerı ~iiesaes~mıze ~ahıl bu- Bahribabadaki Halke ·inde (Beliğ), 79 reyle Karakat lı· B • •ki t 

- Elbette arslanım. Kos· benim aleyhimde böyle şey lun~~ butiin mılletler~n sem· yaptı ve yedi kişilik bir idare mil, 77 reyle Giritli Mehmet 1 Si e 
koca Padişahlar PacHşahının yapmaz patıııne liyık olan bır devle- b · k b' l'k AH Efendiler idare heyetine 
Koçu bu.. Valid.e Sultan küıkün bir tin Milletler Cemiyetine ka - eyk~t,• seç.en ld resmen ır ı Ve 48 reyle ŞOkrD, 41 reyi~ (50) Kı•lometre 

.. · · · b lü d k' bü ük f t ü h:ş 1 etmış 0 u - Ya bizim Zorbazu ı11mb ta var aldı IQte koca paditah u n e ı Y men aa ze· C - - b · · ha Mustafa, 33 reyle Durmuf, 
• • • • Y • • I" uma gunu a zı ıncır n T •k y 

Horoza ne dersan vahde?. lkı her ıeye gelir, buna gelemez- rınde ,1srar etrneyı uzumsuz larında iş oHuğu için bir kı· 32 reyle kahveci Salih, 30 ecvı artŞJ 
saat yirmi bir dakika Rfis d' O di dü d b' edderım. J F t K ı 29 1 ~ 

• • 1• nun rı aya a ır f . · l b- sım amelemiıin çalışmalarına reye 0 0 ema • rey e Yeni bieiklot heyeti ouaı• 
lem'le çarpıfb. kan ıçınde 9afideciği vardı Onu nasıl kı· A ganıstan umumıyet e u w H lk · 1 h Ali Ulvi 29 reyle Halit efen- g" n .. u ı .. · d 50 ]ı'İ" 
kaldı, fakat hasmını bitap rardı? • . tün devletler ve bilha11a kom- ragaıen a evı sa onu ınça· d'I d , "'k 'l 1 k u n r a nzenn o 
yere serdi. Kendisine bir adet - Bak valide· ıert ıöyler- şularile münaaebatta bulun· hınç dolınuıtu . Saat 15 de ı ~~ . ~ d~u emmı o ara lometrelik te~vik ıuahiyC" 
Nişani-zişani·Osmai taktım. " 1.. - ' fi v b . ' maktadır. Kendi~ile lran ara celse cemiyetler mürakıbi ıeçı mı.ı ~r ır. . tinde hir _ bhıiklet yar1~1 y9p• 

aem goo umun •• ıgına a • H . b f d Yenı ıdare heyeh bugiln 119 
- Çok iyi ettin arslanım .. v ı B d 1 k h '-'·ın ıında mevcut bir ihtilif siyasi üsamdtın tıy tara ıo •il tırmı~tır. MaRleırnt' bu yarJ, 

gış a. en e ana 1 &JUL • • •• • • • ld toplanarak aralarında it bö k 11 
işte hanedanı pürazamet a var. Belki ben yanlıı dnıünü- kom11yonda ııab eltıgım gıbı ıçı 1• •• , - 3 Altftylı, 2 do Kaı~ıpl ·il. 

rasrnda bu tatla ve pek ciddi rüm. Sen beni ikaz edersin. hakeme tevdi edilmiştir. Af· Ve Cumhuriyet Halk Fır- lumü. ya~a~ak~a~dır olmak iizera 5 bisiklet9
1 

muhavere c~reyan ederken V araın, senin bildiğin gibi ganiıtanın aramızda layık ol- kuı Ese af ve l şçi teşekkül lşçılenmız ıçın çok ha~ırlı i~tlrak etmiştir. Yarışı 1 ,49,ıfÔ 
musahiplerden birisi bir maz- olıun... d!lğu mevkii aldığını ve bu leri tefi Osman bey toplan- olan bu teşekaıülün ve aeçılen ile K.S. K. tan Koıısini bİ ' 
ruf getirmişti. Padişah ıordu: Pertevniyil kadının yüzün- ıuretle eıeriıdze te~riki me- hoın 8ebeplerini ve yeni ida- idare heyetinin iyi iılcr ıör- rincilikle, 1 .49,48 ilo A 1" 

- Nedir o?. de güller açmııtı. Ah bu ıuı· aaide bulunduğunu görmek re heyeti seçileceğini izah meıini dileri~. taydan Pul ikiııciliklo 'ftl 

-Abdülhamit kuluuuz tak lanı ne iyi padiıabtı? Aaacı- hususundaki samimi temenni- ederek intihabatta Cumhuri- '• • Altaydan Mustafıı iiçiina~· 
dim ediyor efendimiz... ğını hiç mi hiç unutaıazdı. .. . . yete vakışır bir surette ta- Kız Muallim lükle hitircliler. Gonc;loriaı1• 

Sultan Azizin kaşları ça· işte bu vak'adan ıonradır Mahmut Celale.ttın ve R~dı.f memen scrbc.st olduklaunı mizi tebrik ederiz. 
tıldı: ki Abdülhamit Valide Sultana paşaları tahrık eden o ıdı. ameleye söyledi. Mektebi ~ 

- Ne istiyormuş, okutun .. dayanmıı, bılki mefıedetini Hürriyet aleyhtarı olan bu Yedi kişi olarak kabul e- . . Mektep idaresi bu teşebbii' 
Okudular. Bu bir jurnaldı. bu kadın va11taıile yürüterek paıalar Milat paıayı ve Sul dilen idare heyeti için yapı- N elıari talebe 1~1 sün bir çok talebenin msığdll' 

Gelip münderecahoı Padişaha kendisine mevki temini yolu- tan Muradı yalnız kendi men lan seçmede hiç bir namzet düzeldi riyetini mucip o1acağanı aPı~; 
arzettiler. Abdülhamit; büyük na dökillmüttür. faatlarına muhalif bulmakla gösterilmemiş ve işçilerimiz Geçenlerde Kız Muallim mış ve nihayet talebe içio b• 
biraderi Murat efendinin tah· Deli Sultan Muradın cinneti kalmıyorlar, şahsi ikballerinin kimleri istedilerse onları inti mektebi nehari talebelerinin sınıf açmıştır. ,,. 
ta çıkmak için bir fesat tertip ubk çekilemez hale geldiği ta~akkukunu da bunlaran zc. hap etmişlerdir. nehari tedrisahn liğvı dola· . !alebelerin menafii .n~JDI lı' 
ettiğini basbe~sadika arzedi- bir ıırada şehzade Hamit vahn<le görüyorlardı. Teşekküller ş r fi Osman, yısile Liıeytı gönderilmek iı- ıttıbaz olunan bu tedbırı ta 
yordu. efendi eli boı duruyor değildi. - Devam edecek murakip Hiaamettin beyleıio tediklcrini yazmıtlık. dirle karşdarız . 

K K · - Tetekkür ederim, Ka- Karakorsan bu iki hadise Karakorsanın bu aöıleri dönmesine intizar eta>d' 
~111111111111 ara orsa nllllllllllll~ rakorsan! Dedi. Güzel haıamı ile buradan hiç bir an ayrıl· üzerine biraz süküt hasıl oldu, ve bu müddet içinde ; 

ı bana yarasın diye kurtardığı- mamak lüzumunu anladı. Ve biraz sonra heyecanlı ve tit genç kızm muhafaza11oa ç• 
~K Al A nıza teıekkür ederim! bu yarı karanlık koridorda rek bir kız sesi: hşmak )lzundı. dı" 
} ara i'nin Harikulade Karakorsan, bu hain Elbab yalnızca kaldı. - Teşekkür ederim! dedi. Ve kam.aranın lkapısıll 

>~ I> Maceralarından eı·r Safha J lidorun ~ırtlağına 11rıl- Biraz sonra genç lspanyol uzakla,tı. , 
k kt h d 'lb .. 1 h' . . . b - Karakorsan. genç kıza . vt d b d y•" ma ve oraca a ayatına ı erı ı e ızmetçısmın u· . .. ~arıog an a u 11ra a u lf 

• • nihayet vermeği diişündü; fa- fuoduğu kabinenin kapısından bır çok şeyler daha soylemek mıt ve bu taraflara gelll' ---- - - -----~ 
~·:.::~~---~-•-:.~-.::-=--.::.:•:.- - ... 

- 22- kat muvafık göımediği için içerisini dirıledi. içeride sükun ve müsaade alarak içeri gir· butuouyordu. 
YAZAN : F, Şem8eıtin soukkanlıhiını muhafaza ede · büküm sürmekte idi. Fakat mek arzusunda idi. Harpten, Kara oğlan: • . 

0 
Evett haydutların önünde sede ısrara mani11z gördüler, rek: bir an içinde bu sükün bo · boğuşmadan, biç bir ıeydcn - Nasıl uyudun mu? D•Y 

Karakorsan bulunuyordu! Bun· Karakorsanın: - Henüz yarına varmadık. zuldu ve içeriden ayak ıealeri korkmıyan Karakoraan bu ar· sordu. ~ 
lardan birisi o kadar fazla İç· - Burada bir kimıeyi gör- Şimdiden paça ııvamak doğ aksetti. Bunun üzerine Kara- zusunu tatbika cesaret ede- - Uyudum.. Hem de çoıı 
miş idi, ki korsanhk usullerini miyeceğim, haydi! Deme•' üze ıru mudur?. Dedi. korsan ağzını kamaranın anah· medi. Maamafib uzun bir te- güzel. Biz~korsanJar böylef~, 
temamen unutmuı idi. Hatti rine geri döndüler. Elbablidor: tar deliğine yapıştırarak: reddütte• ıonr•~ harp eder. para . ~azanır•'ıııı 
en makul bir emir veya tek· Karakorsan, hançeri elinde - Bana akıl öğretmek mi Sinyoritı! Sinyorita!. Di - Si b' .. 

1 
k o ıece çocuklar gıbı tath 01 ~I 

lifi bile münakaşasız kabul bir mliddet bekledi. Koraanlar iıtiyouua?. Ben böyle ıeyler· ye seslendi. . t-d. ze d'ar :.~~· ıoy ome nyuruz .. Çok zaman "•'
1

d 

edecek halde değildi. Diğer uzaklaıtılar. den b~tlanmam!. Dedi. içeriden ıüzel ve ahenkli 
11 

er ım... ~y~ 1 1
' ba gece gibi rahat uyku 0 

ikisi daha ayık ve şuurl1rına Karakoraan, bir An için - Yok canım, ıize bir şey bir seı cevap vererek sordu: - Söyle~ı?ız.. madım!. 01 
sahip bir halde idiler. Bunun genç kızın yanına girip hal ve öğrettiğim yok. Yalnız ihtar Kimdir o ? . - Bana ıtımadnnz var mı? Hiç adarn-= öldürdün~' 
için hemen geri çekildiler. Fa- vaziyetlerini anlamak istedi, ediyorum.r Karakonanl - Evet, size itmadı 11 bü- - Bu bayatta tabii 
kat birinci, tabancasını çekti. fakat birden karar veremedi. Neddnse, EJhablAdor Kara Ne istiyorsunuz? yüktür. ğil mı? 
Fakat ateş etmeğe vakit bu· Bu ıırada mOıtehzi bir koraanın tahkirlerine ayni Hiç bir şey.. Yalnız sizi Prensesin bu kadarcık •özü - Knç tane? O 
lamadı; Karakonanın hançeri ~ahkaha duydu; başını çevi- tidCl.,tle mukabele etmiyordu muhafaza için ~ dışada bulun· Karakorsan& ferah verdi. - Bir.. Yahut la ikİ .. 
gırtlağına saplandı. rince az ötede Elhablidoru Bunun için: hiç bir ıey ıöy- duğumu siıe . haber vermek Şimdi giden lılalyonun ki da iençlik zamanırud ı.;.. 

Diğer iki korsan, bu bldi- rardtı. ikinci kaptan: lemıden o - da çekildi, ıitti. istedim... fi derecede bir kuvvetle - D•vamı Yarın ...-
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tıususi Telgraf haberleri] K~:~=s~naN!~~~~!. 
64 y ARlş TA yy ARESI ~aly~re. So~·2~!~~n~~ ak·c~~~!!k.~~~~!d.ki 

• • • • M • e er ert şam Sofyadaki kral sarayında nutukla cevap vermiştir. 
1 •ı• t •ı • h • J d k lstanbul 29 (Telgraf) - Is · parlak bir ziyafet verilmiş ve - Yeni mülikatamız mOna• 
b2'1 iZ ayyreCI eri ava arımız BD geçme tanbul-Ankara ve Oiyarbekir bunu Yugoslav karal ve kırali- ıebetile zata haımetanelerinin 
için hükômetimizden müsaade istediler ar•110d• ihd•• edilen t•yyaıe çesi ıerefine tertip edilmiş bissetmekte oıdukıarı meser-

- • _ • _ • • seferleri yarın (bug6a) başlı· olan bir resmi kabul taldp rete samimiyetle iştiratıı: ede· 
yacaktar. etmiştir. Bu ziyafette Yugoı- rim. Bu mülikat bizlm ve 

• • • • • • lavya ve Bulgaristan kıra) ve kardeş milletlerimizin müşte· 
M. Maksım OS kıraliçeleri, prens Kiril, pren- rek menfaatlerimize en iyi bif 

~tanbul 29 (T~~gra~) ~ I~- ta yere indiği için bundan ıon· geç~rek . ~endi namına ıöz İstifa Etımiyecekmiş ses Opoıki, Yugoslavya hari· ıu~ette teka~ül. ~tmekte olan 
tlJiı tayyarecilerı hukumetı ra topraklarımızda uçamıye- veren ıefırı utandırmışh. 

1 
b , 

29 
(T l f) y ciye nazırı M. Yevtiç. Bulgar mün•ıt. betlerımızan teessüs6· 

llııL k 64 ~ b"ld' ·ı . t• . . ' 1 . . stan u , e gra - u d . . üt k b ·ı -.qe mliracaat edere ya· cagı 1 iri mış ı. logılız L gazete erının yaz· H . 1• N M M k baıvekili M. Gergiyef, Bulgar nün mesut evrının m e a ı 
ıı. • 1 o·v t • M il' d d ki b • · nan arıcıye azarı · a "t' t b bb t d . • , tayyareıinın bava arımız· ıger ayyarecı o ıson a ı arına göre; u tayyarecı· • . 'f d v. d . bariciye nazırı M. Batalof, ı ıma ve mu a e aıresı 
\ b'J . . . . . . 1 k K . . 1 d b" . G . b 1 • 11aıoıun Htı a e ecegıae aar d h"I" d d tt""'. . -il ıerbeıtçe geçe ı mesı ıçın ııınsız o ara onyaya ınmıı er en 111 azı azret erıne k h b 

1 
. M M k • hükumet erkinı, bükü udarla· a ı ın e evaro e ıgını gor• 

~ııde istemiılerdir. Mü,a- ve logiliz sefirinin viki olan müracaat ederek affediJmeaini çıka? a er ekrı d" • a ıımos rın maiyyetleri ve diğer ,ivil mek busuıundaki samimi ar• 
ı._t ·ı d . - . b k • h 1 d b te zıp etme te ar. 1 'f d "d" ~ eden bu tayyarecı er en rıcası urerıne are ebne mil· ve ava arımız an ser estçe ve askeri zevat hazır bulun· zu arımızın ı a esı ır. 
'-ıth ismindeki tayya.reci\saad~ edilmiş ve fakat .Hale &:eçmesi~e 

0

mliaaade edilmeaiııi JJk p muştur. Ziyafet esnasında kıra) . :ugoslavya ~~iletiyle ~em. 
'ttılce izinsiz olarak Mılis be gıdecek yerde Bulgarıstana rıca etmıştar. 8DCBr Boris •tığıdaki nutku söyle· fıkır ol~ra~ . bılıyo~um lu bu 

Şeker fabrikasında me- mi,tir: . arz? ~ılletının . hyakatlı ve 

Yeni. den ı· mt ı· han Meclis Reisi rasimle kanala döküJdii 1 Zata kır~lilerini ~ .. e kıralıçe bbaıaretlı lre.hbderı olanb_ z~tkı 
• . • hazretlerioı Bulgar payıtah · aşmetane erıo e en uyu 

_. _ An karaya hareketedıyor Uıak (fabnka) 29 (Husus~)- tında görmek ve ke?Jdilerine hararetli taraftarını ve iki 
b • k k J Istanbul. 29 (Telgraf ) - ilk pancar mahsulil bugun harareth bir bosimedide bu- kardeş midetin meofaat ve oir dersten iP a a an talebe Şehrimizde bulunmakta ·e>lan meraıimte kanallara dökül· ıunmak fırsatına nail olduğu saadetinin en ihlaskar bani-

yeni.den imtihana girecek Büyük Millet mecli~i reiıi Ka- m01tllr. - .. dan dolayı bilhassa bahtiya- sini bulmaktadır. 
. zım paşa bazretlerı yarinki rım. Biz bu şahane ziyareti Bulgaristanla Yugoslaya yo· 

it lat•nbul 29 ( Telgraf ) -:- lan tale~enin imtihan kiğat [bugünkli] trenle Ankaraya Ziraat samimi bir meserretle ıelaııı rulmakıızın bu yolda ilelerme· 
~•rif vekaletinden m~arıf lan ~enıden tetkik edilecek hareket edecektir. hyoruz. Çünkü bu ıiyard ğe devam etmek suretile bey-
ladllrlDğüne gelen bir ~mır.de ve ~ır d~rs~en ipka kalanlar • - • Enstitüleri memleketlerimizin 

0 
kadar oelmilel teşriki mesai fikrini 

.._ •e orta mekteplerın ık- yenıden ımtıhana tabi tutula BuJnar Istanbul, 29 ( Telgraf ) mes'ut bir surette beılamış takviye edecekler milletlerine 
'1 imtihanlarında 11nıfta ka- caklacaklardır. -. olan ve ı·yı· komıuluklara, ırk asude ve devamlı bir inkişaf 

T 1 • Ziraat Enstitiülerinin genişle a yyare erJ tilmeleri dOtlinlilmektedir. rabıtalarına ve y6ksek men· temin eyliyecekler ve bu au· 
faa\larına pek uygun düıeo retle milletlerimizin diyer mil-

Yunan arazisinde • • • • • ı ti ti · hü "t" d 
t~sisi münasebata mütekabil e e erın rmd ve ı ıma ı-

lstanbul, 29 (Telgraf ) B 1 ak tay bir itimat ve ıamimiyet zihni- na mazhar olacaklardır. 
Pttısır Şubesi Hafta Sonunda Bulgar tayyarelerinin Yunan . eş r • - yeti içinde devam edildiğini Zata hışınetanelerinin ve 

arazisinde uçtukları Atineden yareSI görmek arzusunun yeni bir Bulgar milletinin kıraliçeyi ve 
Açılıyor bildirilmektedir. . .. t k"l tmektedir benı ferefJendiren bu parlak 

Halep yoJuyle Iraka nıfanesını eıl 1 
e ·ıı · · '- ve dostane resmi kabu'den 

latanbul 29 (Telaraf) - iş bankası mısırdaki ıubesinin T f•kR •• •• 8 Ben ve Bu gar mı etı peıs f k d 
a.. ' 

6 

umum ev 1 u ctu • gitti eyı" b"ılı'yoruzkı", bu asil arzu ev alide mütehassis ol uğu. m •ll1111 ıenliöinde hazır bulunmak üzere bankanın y 
1 

h 
1 ~, • S 1 b (T ı f) C milletinin mukadderatının li- ha de r.atı ışmı.:tan.: erane dGr vekili Muammer bey a ı glioll 11ehrimizden isken- Istan ul 29 e gra - e· lıtanbul 29 (Telgraf) - Bu· . . . hararetle teşekkür eder ve 

\.)'eye hareket edecektir. Şube hafta sonunda açılacaktır. nevrede bulanmakta olan Ha- riin (dtln) ıebrimir.e geJe bet Y.•Kath ve basıreth l>_ır. ~ebbe- kadehimi zatı başmetaneleri
riciye Vekilimiz Tevfik ROttli Irak tayyaresi, Halep yoluyl• rı .01d~n r.Aah •.•hanelerı ıçın phe~ uiove ha•aıetlu kraliçe baz-
b (b o ) C 1 k •t · 1 d" azız ar. ynı zamanma şa 11 .,. 

ey yarın ug n enevre· ra a gı mış er ar. h t l . d "k' k d re:tlerinin ve büyük hanedanı 
den lı,.anbula geliyor. •şme ane erın e ı ı ar eş . 

millet arasındaki uzl•şma ve nır.ın ıerefıne ve sıbhatına 
)1. y • k dostane teıriki mesainin ve kaldmr ve bulgar milletinin 

'" • Fabrikasının Mo ta- eni m 1 sa ıuliı fikrinin hararetli ve ih· uadeti ve Bulga_r kralhğ~nıa yserı n 1 lası hanisini görüyoruz. refahı hakkındakı temennıya-
J• ına Nezaret Edecek ·ı B 1 • - Bulgar witletinin ihtis.asa· tını beyan e~e~m_. ---

laıabbul, 29 ( Telgraf ) Kayseri fabrika11nın mont•! Yuv:oslavya 1 e u garıstan a tı?• terc~'?~D o.larak ıiıe le· 7 hk ... 
'-.•li . t etmek üzere tehrimiıe gelen 0 dört d b• • ak haz Ja Or mın edebılırım kı, Yugoslavya ma UM 
~u.·ı!eRııne Mneıabre Heyet yarın ( bugu" ) K n . rastn a ır mıs ır nıy ve Bulgaristanın bevoelmilel Haı}i -]ıancden kaçtı L_•• il us üte asııs n ayseııye l ( T f ) . . . 
°'t•L d ki d" Istanbu 29 efgra - ıhtılifta bulunan Yugoslavya· sulh ıle Balkan sulhuoun ta· Tekirdagv 1 29 (AA) -Dün "ilet e ece er ır. y .1 B 1 • • • k 1 • 

ugoslavya ı e u garastan a- nıa ıark hudutlarını 11ğJabı- rafeyn ıçın sarfetmekte oldu akşam yedi mahkum tehir ha· 

1 k rHında bir misak hazırlan· v k d 1 J · k k tli bir · . . 
ParlaA mento ar onfras1 aftıracagını yazma ta Jr ar. UI meıaıye pe ıyme pısbanesıoın dıvarlDI delerek 

makt~~ır. • . illi kral Sofya sarayında yardımı dokunacak olan bu kaçmışlardır. Şıddetle takip 
S t 1 )}tısını vapıp <l•lc"'rıldı logdız gazetelerınıa yazdık· . • . ziyaret memleketimizde derin . 

OD op a •7 ' ' ~ larına öre· Yu oslav a ile nazırların da ıftırakıyle müli· . . .. edılea mahkumların yakalan• 

'

latanbul 29 ( Telgraf ) - Parlimentolar konferansı bu .g ' gd k" Y
20 

k t t 1 B li b t' akııler husule getirecek ve ıkı masa muhakkaktır. ' k . . Bulgar11tau arasın a ı se- a yap ı ar. u m nase e e . k 
~, ( din ) son toplatısını yapara mesaısıne son vermiş . k lk k. B 1 tb t b ti' memleket arasındakı mu are· .. -

d Murahhaslar yarın ( bugün ) memleketlerine nehk soğukluk • aca tır. u 1." ma uka ıd arare 1 net eserinin memleketlerimi· K d ~ 'iılmııtır. Ayni gazeteler ltalya ile neırayat yapma ta ır. . lh .. d . k" f t ODY8 8 ~Yorlar. zın su ıçın e ıo ışa ve e-

Gazi Uz. den at diledi 

iş Bankası 

14 Rus l\lütehassısı 

M •f k•ı• rakki etmesine medar olacığı Hayvan sergisi açıldı 
''iı., s· Nufus umum aarı ve 1 1 itikadını kuvvetlendirecektir. Konya 29 (A.A) - Bu •e-ayyare ıneması müdürü YozCJ"atta Katiyetle kaniim ki mDtle· neki hayvan sergisi çok mil· 

rek mesaimiz komıu ve yakın kemmeJ olmuştur. Sergiye 
Eyllll Çarıamba güatınden itibaren iki filim birden Karstan hareket etti Yozgat 29 (A.A) - iki olan memleketlerimize mes'ut kısrak ve tay olarak 51 bay-

llulyalı Dudaklar ( MeJo) Karı, 29 ( A.A ) - Şark gündenberi şehrimizde bulu bir istikbal temin edecektir. van iştirak etmiştir. Birincci 
mıntakalarında iıkln iılerini nan maarif vekili Abidin bey Kadehimi zatı baımetpenahi· ve i~ioci gelen bayvanlnın 

i(ADJN POLiS OLUNCA ıüratle bitirmek için ıehrimize buğlla vali beyle Bogağköye ferinin ve haımetlü Kraliçe mükafatları yatın tevzi edile· 
gelen nufuı ve iskla umum giderek Eti harabelerini gez· hazretlerinin ve büyükhaneda- cektir. 

t Geçen ıene Fransada yapılan filimler arasında mDs· mildilrO Ali Galip bey mlllhak mi!lltir· Bug6n liıeyi ve ilk oınızın şeref ve sıhbahna kal- • • • .. 
'••ı bı"r mevki kazanan ve büyük F1anıız sinema .,. T 1, 1 t 
~ı NCEN ·ı d"lb Jd G ve merkez kazHında tetkik· mektepleri gezen ·vekil bey dırır ve Yug· oılivya milletinin rauzonc a. sunne '' dııı VIKTOR F~A ı en 1 er yı ız ABY 
'10RLAY ve pıER1'.E BLANCHER'ın temıiJ ettikleri lerini ikmal ederek dlin çok viliyet maarif işlerile meıgul sıAadeti ve Yuğoılivya Kralı- Trabzon 29 ( A.A )- Halk 
~ memnun bir surette bilumum olmuştur Yarın hareket ede- lanın refahı hakkındaki samimi evi tarafından dün Halkevinde 

filmi k h k 50 HULYALI !)UDA KLAR ( ME LO) memurin ve kalabalı bir al ceklerdir. temennilerimi beyan ederim. 2 çocuk süond ettiriJ.rıittir. 
TAM~MEN FANSIZCA SÖZLÜDÜR kOtlesi tarafından ağurlanmıı· .. - .. 

811 filimde Parisin en yü~aek m~ıi.ıtenlerinin verdik tır. 40 kişilik 
••feı bir koaserda dinhyeceksınız. 1 Erzurumda mezbaha Urfa hey'eti Viran ~eh-

KADIN POLIS OLUNCA Erzurum 29 ( A.A )- Be· rinde 
Şarkılı, danılı fevkalade bir komedi lediye bir mezbaha açmaaını Viranşehir 29 (A.A) - 40 

Seını ıaatları : Her gün 15 - 17 - 19 • 21, 15 Cuma kararlaıtırmıı ve inıaata baı kiıilik Urfa halkevi grubu bu 
ttlllleri 13 te ilive seans, Perşembe gilnil 13 ve 15 lamııtır. Kııtan evvel çetısı raya geldi. Dil ve tarih tet-
t, lllektepliler seanıı. P_.701 . • • bitmiı olacaktır. Bundan baı- kiklerinde bulunda. Konferanı 
~eri Reşadiyeye kadarOtobiis temın edılmııtır ka mezarlıkların imar ve teı· temıil ve musiki mllsamereleri 

çiri için faali7ete ıeçilmittir. verdi. ----~..----""-----111111!••-----· 
P. 733 

Birinci 
Perşembeden itibaren •• 
ELHAMRA 1 ~illi kütüphane 

Sınemesı. 

ı? ? ? 
• • • 
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Soyguncular yakalandı 1 

Torbalı civarında yol kesenler 
adliyenin pençesine düştü 
Evelki gece yolunda ıayani komisyoncu Mustafa ağılını 

ha vet bir hadise olmuJlur. basmışlar ve tekiz on el silih 
Gece yarısı saat 24 suların· istimal etmiılerdir. Ağıl ıahi

da, Selçuktan Torbahya bir bi Hacı Muıtaf a efendi, soy
fort otomobilile gitmekte olan gunculara ıilAhla mukabele et 
üç kiıi, kartıdan bir, iki ka· miş; bir bldiıe çıkmasından 
rarh görmüşlerdir. ürken •oyguncu!ar seliıneti 

Bunlar yol kesmek i.tiyen kaçmakta bulmuşlardır. 
soygunculaıdı. Soyguncular o Zabıta derhal faaliyete geç
tomobilin durması için bit el miş; Cumhuriyet jandarmas:
ateş etmişlersede yolcular fi- nın dinç çocukları bir kaç sa· 
rara muvaffak olmuşlardır. Te- at içinde ıoyguncuları yaka
cavüze uğrayan üç zat, keyfi · lamağa muvaffak olmuştur. 
yeti alikadar jandarma dai· Bunlar Tirenin Subaşı kö-
resine haber vermişlerdir. yünden Ömerle ayni köyden 

Soyguncular bununla kel- haci Mehmettir. 
mamış; bu had:seden iki saat KeodHeri adliyenin pençe-
sonra 1 i renin u,.fa)ı çiftliğinde sine teslim :::_mişlerdir. 

Cumhuriyet bayramı 

Celil Bey Gitti 
Vekil bey 

rının 

..... 1 

dün, başlıca uzüm ihracatçıla
ziyaretlerini kabul elti ......... ·-

inhisar mübayaata başlıyor 
Trenin hareket zamanı ol· 

doğundan vekil bey berabe· 
rinde valimizlKizım paıa, iz· 
mir meb'usu Oıman zade 
Hamdi ve iazetemiz aahibi 
Rııit HaJil bey olduğu halde 
lıpartaya müteveccihen hare
ket etmiıtir. 

Tren hareket ederken bir 
askeri müfreze ve muzika 
vekil beyefendiye resmi ıeli· 
mı ifa etmiştir. iş Bankası 
müdGrü Firuz, Tiirkofis mü· 
dürü Akıl beyler Kemer is 
tasyoauna kadar vekil beye 
refakat etmiılerdir. 

8ö !YLUL 1914 

Kötü 
Şayialar 
Çıkarılıyor 
Almanyada' ithalatın ta~· 

dit edilmesi üzerine ye111• 
den bazı manasız şiyial•' 
ortaya atılmııtır. Giiya A~· 
manyada verilen karar bt" 
zim ihraç maddelerimiıi d• 
alakadar etmekte imit .. · 

Hükümetimizin teşebbii· 
su üzerine Almanya Ikti••t 

'b nazareti bu huıuıu taır• 
etmiş; Türk ihracat eoıti•" 
sının bundan hariç oldıt" 
ğunu, Türk • Alman kle" 
ringi mucibince iki meıPJe• 
ket iktisadi münasebattoıJJ 
bu tahditle alakadar bit" 
lunmıyacığını bildirmiştir· 
--------~----_...,,. 
Zabıtada: 

On Birinci Yıldönümü Taşkın 
Bir Hararetle 'Kutlulanacak 

Vekil beyin teıyiinde Izmir 
Uü <>·ün evinde 

meb'uıu Mahmut Eıat, Kimil, ~ 'mab•U. 
Ticaretoda11 reiıi,Tlirkfiı erki- . Kemerde yiğitler w b 

. . . . . . . . . nı,oda umumi kltibi,borsa reisi sıude beşaret sokagında b' 
On birinci cumhuriyet bay· tetkil edilerek derhal faaliyete lkıuoı t ekılımızın geçen lzmır ıeyahaıınde alınan bır resımlerı ve sair iktisat vekileti mümeı- sünnet düğünü esnasında 

ramınınTürk topraklarının dört geçilmesi bildirilmittir. Ko· Şehrimizde bulunan lkhsat pılan Avrupa satışlarını an· sil ve memurlan hazır bulun· hidiıe olmuştur. Sepetçi ti•, 
köıeıinde ayni canlılık ve misyon bu hafta sonunda ilk Vekili Celil bey, dün akıam latmıtl~rdır.. . muşlard1r. di, arabacı Mustafa ve ar•", 
hararetle kutlulanmaaı için içtimaını Valimiz Kizım pa· saat 16 da lıpartaya gitmiş Ve kal beyın, ıhracat mıota· . . cı Ahmet ara11nda çıkan lı• 
çok geniş hazırlıklara başlan· ıanın başkanlığı altında yapa· tir. Vekil bey Cuma giin6 öğ· kasında dün yaptıkları tetkik· k Vekıl bey ltpartada bırgfin gada sepetçi Hamdi bıç•i''~ 
mışhr. Cumhuriyet baynmının caktır. On birinci cumhuriyet leye doğru Karşıyakada Oa- !er. ve . temssların, memleket alarak ~nt~lyaya geçecek, çıkar~rakMustafayı ve Abdle 
diğer bir minası da, Başaralan bayramına müsadif 29 teşrini· manzade Hamdi beyin evinde ık~ısa~ıyatı ~amına çok ehem- or~d.an Erganıye hareket ede· di · yaralamış ve hadise ısı• 
inlulip hamlelerine bir baş · evvel günü vilayetin dört ta-. bazı ziyaretler kabul etmiştir. mıyetlı oldu:uou . her şe!den ce hr. hallinden firar etmiştir. e 
langıç sayıldığından bu ünlü rafında (Halk kürsüleri) mey- Bu meyanda Bona komiser evvel tebaruz ettirmek lazım· Not: Hamdi bilahara ıabıtac•.d 
bayramın büyük bir enerji ve dana ı~tirilecek; memleketin veki!i Ihsan beyden üzüm pi- dırV k'I b t' d. t d" d D&n rece ieç vakit aldı· vinde yakalanmıştır. Haı:od• 

1 
heyecan içinde kutlulanması sayıh hatipleri bu kürsülerde yuınn ve incir işleri .. trafıoda ke 

1
1 

beyek edn 
1 

saak or e ğımız bir habere göre Vekil yaralı olduğu için hastab•11 

h t d dü •f • T" k Dü b" ük 1.. . . on a a an a an çı mış ve b .. Ü • ·ı lik d e~ v~ a.n. aıa şen vazı e · yeoı ur ayasının uy ma umat ıstemış; u1un uza· doğru Alsancak istasyonuna ey uı m vazıyetı e a a ar ye kaldırılmıştır. 
lerın ıllnd~r. bayramı hakkı~da halkı ışı~· dıya izahat almıştır. giderek orada kendilerioi bek- olduktan sonra, inhisar idare· ------·-----

Cumh'1rıyet bayramımızın la•dıracak malumat verecektır. Vekil bey öğleyin Izmire r .. 1.k. 
1 

sinin piyasadan miibay•at iti· 
plinh ve alikalı bir tekilde Bu sene kürsülerin batına inerek Belediyenin Şehir ga · J~~I z~vat; ~~ a i ; mu:t~r. ne ehemmiyet vermitlerdir. Kavğanııı Sontl yg' 
yaıatılması için re~mi makam· memur_lar konulacaktır: :ürk zinoıunda verdiği ziyafette 0:0ı~rlae~~s:n g~r:;~eTer y~;. lnbisarın bu hafta sonların- lmariye mahallesinde . fi 
lar tarafından programlar ha_ yutdaııarından kendılerande hazır bulunmuştur. Bu ziya mış , bu arada bazı zevahn da piyasadan mutlak surette ıuf dede caddesinde Salıb ( 
zırlanmaktadır. C.H.F. umumı k t .. ı alikadar kür- f 1• f k . · · b • ·ı k b b ı k M ı d k ~· .d h . k .. I ıyme goren er ette va ı paıa. ır a reısımız, şa sı müracaatları e ali adar mu ayaata aş amasına ·uv· az uın arasın a çı an . 11ı 1d are l eyehnche. çlo gubz~ ıü memuruna müracaat ede Belediye reiıi, lzmirde bulu· olmuştur. vetle intizar ediliyor. gada, Salih Mazlumun efltı' 
üşiinü müı ve azır anmıı ır k : .. ı· ki d' , d k k d. · e 

w • ,. • • re ıuz soy ıyece er ır. nan meb uılar bazır bulun taarruz e ere en ısın if 
~rogram vıl.a~et~ g6nderıl~ıı· lzmir, OD birinci cumhuriyet muılardır. Beled ı·ye s . . banca ile dört el ateş et"' 
tır. On bırıncı cumhurıyet bayramı liyık olduğu yaıa · C 1 .. 1 b ..• l d e ç 1 m 1 t' M l - d y•r' 
B l 

.
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' .. . • e a ey og e en sonra ır. az um ayagın an 
ıyramının yaşatı maıı e ma- tıcılık vasfına layık b1r ıekılde t 15 t (T" k f• ) b. ı d .f . .. ıaa e ur o ıs ınasına _ ı ır· 

arı teşkılatımız çok yakından yaşatacaktır Halkevi de daha ·d k f. k- 'l bt ı·f T 1 b J ---·----·...,_..---
1 .. k d 1 . gı ere o il er anı e mu e 1 a e e e M d A H ki E 

a a a ar o muıtur. şimdiden faaliyete geçmiıtir. .k•. d· . 1 t f d .. - r, e enı a arın D E 
M ·ı v kil . d ·ıı . . h . b 1 tıaa l iŞ er e ra 10 a goruş · srar 

aarı e etın en vı yete On birıncı cam urıyet ay· 1 t Of· nd .... y •• k N ... ~e 
1 b. t . d b. . . h .. d k' k me er yapmıı ır. il mu uru u seg" ı·nı· asıl Kullanacak ? Karalyakada Pazaıycr• .. t'e' re en ır amım e, on uıncı ramı günü şe rımız e ı me • Ak 1 b V k'l b · ·ı Y 

cumhuriyet bayramı proğra· teplerde temıiller ve müsame· . lıı ey ~ 1
• Veyke.

1 
ıbstenı en Mustafa iıminde birini!!. u;~, 

b'k . d .. 1 •1 • • .b. e ıza ah vP.rmııtır. e ı , ey or2 M •• b • b • • · d SO ı· ar ı 
mlDID tat 1 atı Üzerin e go· re er verı ecegı gı l O jlCC k k b ll 1 m 1 r e ın 1 r rın e san 1gıam esr ,u 

k b. d h. b 1 ·ı · dan çı ara spor sa asına kk d t 1ııv· rllımeler yapmak ve ararlar ır e ıe ır a oıu •erı meaı . . . . lunmuştur. Ha ın a • 
Yermek üzere bir komiıyon,muhtemeldir. gıtmıı ve maçı ıeyretmııtır. . . yapılacaktır. _/ 
UllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllfil! Dün k Ü tem as1 ar : B~ ledıyt: ın~ibabat!, . ~em makıa~ın ~~sulii için Vekalet p 
~ Esaslı surette tamir ve tezyin edilerek lzmirin en§ iktisat Vekili Celil Bey dün l~k.eh~ her :e~_ınde Bırıncıteş· ş~ emrı Vılayete göndermit· tün mualliınlerile birlikte t~. 
;;;;ıı 'f · · 1 h ı· · 1 =: sabah Kar•ıyakadan Vapurla rının ılk gunu başhyacaktır. tır. lu bir tekilde intihap s•" ~ 
::::::ızarı • en cıcı ıa onu a ını a an = Y • • • • r •K k (EGE) Sineması~ lzmire inmit; Vilayeti, Fırka· B_elcdı~e merkez ıntahap en- Ortamektepler~ ğının başına gidecekler ;i 
~ arŞIJB 8 :: yı ve Belediyeyi ziyaret et· cumenı, d.efter!er~~ b?~san Te~rinievvelia ilk haftasın mektep müdürn orada, I = şı·ı·r ve aıkın ilahi zevkini haHas bir incelik ve çok== · ... yazılan muntehıp ısımlerını ta- d T ·h y tb'I · · 1 babın •ekli hakkında lıJ • !5!I = mıı,ır. h _ .. a arı ve ur ı gısı mua - y 1'' 
iiiikudretli bir temsille bihakkın yaııyan ve yaıatan ıene ·~ Saat onbir buçukta Vekil ~amlamış.. .er turlu ~eva.kı~ı timleri o haftaki derslerini izahattan sonra mektep .ı..,f 
55 . f• · - . . ıkmal etmııtar. Beledıye ınh Ş . . . . dü .. ıı· ı iolW ilnın en ne ıs ve ~ Bey iş Bankasına gıtmış ; ( ebır meclısı ve Belechye in· ru, mua ım er ve ,ef 
ii1 TAMAMEN FRANSIZCA SÖZLÜ ES Bankanın üst katında hususi ha~a!ın~ .halkın ıza.~i .•urette tihabı) 111evzuuna hasredecek- hakkına malik talebeler 
= G R k = . . . reyını ıstımal etmesı ıçın pro· . I . l .. k il ki d s ç s 1z1 §§ bar odada bazı mühım ııyaret- lerdır. ntahap hakkına malik e-rını u anaca ar ar. 
= en u = leri kabul etmiştir. paHganlkdab!k1~11.aca~t~r. 1 olan ve olmıyan bütün tale· İlk nıekt.epler: .ır 
= = r a ımıyetanın can ı b 1 ü . I d T . . 1• ·ık b ft sı .,.. = ( ) = Vekil Beyi evveli sabık , . . 1• 1 Ş b. 1• • e er m naııp zaman ar a eşrınaeve ın ı a a . " = ARIANE - oır muı• ı o an e ır mec ısı 1ı 1 k k'k .. "Ş . ~ r•• 
_ ~ Adliye Vekilimiz Mahmut E- ve belediye intihapları yak:aş. ~zır ~a~ca tet '. p~a~ları~a tün d~rsl~r . chır r\ıec ~~--

1 F'I . ile Bugün muhterem Karııyakahlara kapılarını5 ıat Beyefendi ziyaret etmiş ; mııtır. Bu intihabı görmek gore ıntıhap f,_aJıyetının bu- Beledıyc ıntıhaplatı,, ııı rl 1 mı =: uzun müddet yanında kalmış ilk ve ortamekteplere deva~ tfin safhalarını tetkik etmek etrafında olac•ktır. Mu•1 '1e1 
_açıyor. - .. ıı· 1 • f k · d 1 b h f · · · d e"e 
& Baırollerde : Franıız sinema ıahneıiain en değerlileri ~ tır. Mahmut Esat Beyden eden ve henüz intihap hak uıe~e .mua ım erı re a atın e er u a ta ıçerııı~ e, aı' 

1 GABY MOREA y _ VICTOR FRANCEN ~ sonra Jiro ihracat müeHesesi kına malik olmıyan talebele- g~zıntıye çıkanlacaktır .. Ede: ~·~ırlanmıı .der~ .pla~ıo__a ~,t 
=: erkanı, hmirin tanınmıı üzüm rimiz için Maarif Vekiletiace bıyat ve Türkçe mualhmlerı ıntıhap faahyetının butuo et' 

1 Zengin Ha.veler ; ~ ve incir ihracat tüccarla11 Ve- çok faydalı görülmüştür. Bun- bu haftaki derelerini hu me•- balarını tetkik etmek o•p( 
1 _ 'l'ÜUÇE TANGO ( A YHILIK ) ~ kil Beyi ziyaret etmişlerdir. dan başka Listleıde intihap z.ua ve tet~iklerine istinat et- muallimlerile .. gczentile~ {'tel 
· ÜNlR NURETTiN b · f' · :: İlıracatr~ıların kalmlii : hakkına malik olan talebele tıreceklerdır. caklar ve muşahedelerıP 

M p AR MU :rTeyıdn .. en sonhne 
11d~ı]erı . ~ Ü ü tü., 1 d b rimiz için de medeni hakların Bütiin mektep talebesi, in pit edeceklerdir. ti' 

-> - A J.: nnya ava ıs erı = z m ccar arın an ezı t•b b kk l.k 1 B 1 ·ık kt ~ - ~ · = t V k'l B f d. .. ü en yükseg· i olan intihap hak- 1 ap a ıoa ma ı o an ta- u suret e ı me er 1( ------------------------ zeva , e ı eye en tye uz m 1 b 1 • , . . • . e 
DUHULIYELER : Birinci 25, ikinci 15 kuruı =: t f d d kını kullanmak mes'~lesi ve e e erle ayrı bır kıta halınde lebesı ıntıbap bakkıoıo 0 

11f 
- ~tı b e ra ın. al uzun uza rya tlkmekteplt1rle Ortamektepler olmak iizete en münasip bir retle ku l lanıldığını bilfiil • 

DIKKA T : Pazartesi ve Sah günleri birinci ~ ıza at vermıı er ; cereyan e- . ·1ı .. . .. .. y • 

- d il .. r 1 1 · · de ve Liselerde bu mühim ıntı ap güouade mektebın bu· recek ve ogrenecektır. 
15, ikinci 10 kuruıtur. =: en zum \muame e ennı, ya· 
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.. Kardeşim Faik Şem-ıeıtin Beye. 

- Beni tanıyacaklınız, Me
liç.t 

Bığ kuleıinin ıonıuı bir 
lltş' e içinde çalkanan havasına 
1tni bir görütme vesilesi ka· 
tışnıışta. Şimdi coo•n neş'eler 
'11ıuyor, büyük taneli üzüm 
"lkımları ellerden bırakılıyor, 
herkeı bu allkalı hatıranm 
6ntınde sükut ediyordu ( Gos· 
P<>yça Meliça ) geri günlerin 
hatıralarında Mültzim Basana 
htnziyen bir Çehreye rastlamı· 
Yordu, Mülhim Basanı dinle· 

diler: 
- Hatırlayamadınız, galiba· 

lJ.attA &izinle ayni gurupta çe· 
~lmiş fotoğraftarımız bile var .• 
Den onları daima iyi bir ha· 

lıra olarak saklıyorum. 
_ Çok tuhaf, hatırhya 

tn.ıyorum. 
_ Siz Moekova Darülfü · 

nununda bulundunuz mu 

Aleliça 7 
Evet.. . 916 da ... 

O ·· ı Todori l.<oy· - uze ..• 
çef'i, Urallı Oemil'i tanı-
Yor musunuz 7 

- Todori Boneş'i, evet .. 
Tanıyorum onu ... Sonra haa
&layında bulunmuştu. 

- lyi buldunuz ... Urallı 
<Jemil'i de tanıyacaksınız .. . 
llani şu, felsefe profesörü 
!ıl.alef'in (iadıu]a.r düşmanı) 
diye tavsif ettigi ... 

_ Tanıdım , tanıdım .. . 

Bravo ... 
_ Ya beni... Suikastçı 

llaaam •. 
- Tanıdım. Size pek lıak-

Rız olara!;: suikastçı diyor
lardı. Bravo Hasan bey ... 
l{nvvetli hafızanız var ... Ben 
bir çok kovvetli hadiselerle 
kllrşılaştıgım için hep~ini 
tınutmuştom. 

Betül, karde~ine yakl"Ş· 
lllıştı: 

- Suikastçı Baıım mı, 
neden sana b<iyle söyliyor-

lardı, ağabey' 
_ Ona müsaadenizle ben 

cevap vereceğim. Çünkü 
kardeşiniz o zaman çok 
havai bir çocuktu. Mektep· 
teki bütün kızlarla tanışı
Yordu. Fakat hiç birisile iyi 
görüştüğünü gören olma· 
rnıştı. Felsefe profesörümüz, 
onun bütün kızları aldattı
~tnı ileri sürerek kendifıine 
• Suikastçı Hasan > adını 
\'ermişti. 

_ Çok insafsız bir isim 
doğrusu ... c: Kadınlar düş
rn.anı• da kim olnyor' 

_ « Kadın]ar düşmanı > 

Saf, sakin bir Türk çocuğu 
idi. Hiç bir kıda görüş· 
J:n.ezdi. Kadınlardan boşlan· 
In.lldtğını, kızların zalim ol· 
dnğunu iddia ederdi. 

- Pek tuhaf!... 
Müllzim Hasan kardeşine 

•nlatıyordu : 
- Sen ( kadınlar düşma· 

nı ) nı tanıyacaksın, Betül. 
llava mülazimi Oemil ge
çenlerde bir defa bizim eve 
gelmişti. Kendisi h&la ka· 
dın diişmanıdır· Hi9bir kız 
ile görü,medigi ~ibi daimA 

evlenmiyeceğini i!eri siirer. 
Yalnız ... 

- Aıı lat, HaRan ... 
- Yalnız, kadınlara kar~ı 

daima hürmetkar görünür. 
Anıma biç itimat etmez ... 
Onun tesadüftm bolundugn 
kadınlı nıecJislerde i;yı~ gii· 
zel atlatışları var ki, herkes 
hayran olur. 

- Qok tuhaf, onu hi r 
gece bize davet et~ene Ha-
Ran ... 

- AJlah gösterme~in .. Sen 
onun huylarını öğrendikten 

sonra kendisini hırpalamağa 
kalkarsın 

- Vallahi de değil .. Onu 
görmeğe çok merak ettim. Şu 
halde Mülbim Cemil bey ce· 
miyet hayatından hoşlanmaz 

- Hoşlanır amma.. Nasıl 
söyliyeyim... Dııima çekingen 
davranır ·· Kadınlı meclislerde 
bir köşeye çekilip daima · se· 
yirci kalır .. 

- Yaran gece için vade di
yorsun, değil mi ağabey' 

. - Şimdi derhal yatmağa 
gıderıen, peki... Yarın sabah 
mektebin var. 

... 
* • 

Bağ aralarından ince bir 
keman sesi geliyordu. Hava 
mülazimi Oemil, arkadaşına 
dt>ndü: 

- Müsaade et~en de beş 
on dakika şuracıkta keman 
dinlesek.. Çoktan beri vazi
feden baş alıp eAlenemedik. 

Hava mülazimi Hasan 
kahkahalarla hem gülüyor, 
hem dA arkada~ının kolona 

• • 1 

gırıyordu: 

- İstersen Oemil orava 
ke~anın bulunduğu 

1

yer~ ği. 
delım. Biraz eğlenmiş olu 
rtız. 

- Kim c;alıyor acaba, 
tanıyor mısın' 

- Uzaktan tanırım esa 
' sen oratla bu gece eğlen ti 

var. Gündüz beni de davet 
etmişlerdi. 

- Gidersek tuhaf olmaz 

mı, tanımadığım bir eve ... 

- Gel Oemil, ben tanı

tırım seni... Senden hoşla
nır ]ar. 

İnce bir yoldan kemanlı 
bağ kalesine doğru gidiyor· 

larJı, Oemil hiç konnşmıyor, 
geceleyin bağ aralarında 

akis yapan ince keman se· 

sinin sahibiııi talın.ün etmeğe 

çalı~ıyordu. Cemil konu
şoyord u: 

- Haaan, keman çalan 

kimdir acaba ... Ben gfüme

den a~ ıgt yukarı tahmin 
ediyorum, 

- Kaç ya~larında dersin' 

- Otuz, otuz iki... Her 

halde olgun bir insan .. Bel

ki de evlenmi,, mes'ut ola· 

mamış, genç-ihtiyar bir tip .. 

- Kadın mı, erkek mi' 

İşte bn şüphe getirmez, 

tabii erkek ..• 

,,.. Sopu Tar -

IZlllltPOST ASI 30 EYLOL 1934 

Memleket Postası 
--, 

Sütunlarda 

150 Sene evelki hayat 

Bergama'ya gidenler gi>rmiişlerdir: :nn 
kale; Bergama"ya Soma tarafından giriJir

ken karşınıza ı;ıkar. Kale elyevm bn va

ziyP.tini muhafaza etmektedir. 

GUrdügiiniiz yuvarlak bedenli kısım 

vakt iyle hamt mahzeni imi~. Resmin kıy· 

meti 150 sene evvel şim~ir üzerine hakke

dilmiş olmasındadır. 

Belediye intihabatı 
·-·-· Her Tarafta Namzetler Tesbit 

Ve ilin Ediliyor 
Bergama ( H 11Rusi) - Çar• 

şamba giiııü :Fırka reisimiz 
Avni Doğan bey Bergamayi 
teşrif bnynrdular ve ayni 
giin (iğleden sonra Fırka '\"e 
Halkovi idare heyetleri ile 
sıunimi lıasbihalallerde bu· 
lundnlar. 

Dil bayramı dolayısile de 
şehrimiz baştaD başa donan
mış, Ilalkovinde konferans
lıll' verilıni~ ve Fırka reiRi· 
miz tarafından pekçok alkış
lanan bir nutuk iradedil
miştir. 

Sa.at 22 de mahalle ocak 
heyetlorilo kaza idare heyeti 
bir araya toplanmı~ ve he· 
lediye azalıkları için fırka· 
mızın namıetleri yoklamaın 

yapılmı~tır. 

Gece yarısına kadar siiren 
tasnif noticesindo, kazamızın 
14 bine yakın nüfusuna g<>· 
re a~agıda. itümleri yazılı 44 
zat namzet tıeçilmiştir: 

1 - Tiitüncü ~el'ket bev 
• w 

2 Eczacı Hayri bey 

1 5 - Tüccardan O üseyin Kıi 
mil bey 

16 - Bakka] Selim Sırrı B. 
17 - Zahireci Nahit B. 
1~ - Hacı İbrahim zade 

Hafız Hüseyin B. 
19 -Demirci Ali HaydarB. 
20 - Tiiccardan Kozaklı 

Riiştü B. 
ıl - Garajcı Baha B. 
22 - :Mahmut lioca zade 

Kamil B. 
23 - Manifaturacı Hasan 

bey. 
24 Kadı zade Rifat bey 
25 Zahireci Ali Ulvi B. 
26 Avukat Reşit B. 
27 - Kö.ieleci Mehmet Zih · 

ni bey 
28 - Kuyumcu Kemal B. 
29 - Avukat Abbas bey 
30 - Dülger zade Oemal 

efendi 
31 
32 -
3:1 -

kı bey 

Mabmt Oelal bey 
Bankacı Ahmet bey 
Helvaoı zade Hak· 

Aydın 
---·-

Haberleri 
Aydm; [ Hususi ] - Ait 

olduğu veklletin bir tamimine 
göre, Aydın vilAyeti maliyesi 
tahsillt hakkında en başta hu· 

lunmaktadır. 

• 
* * Söke Halk Fırkası Reisi 

Hulusi hey şehrimize gelmiş 

vilAyet fırka erkAoile temastan 
sonra yine Sökeyt- avdet et· 

mi~tir. 

leri yoklaması O.H.F. kaza 
idare heyeti tarafından ya
pılmış ve aşağıdaki 24 za· 
tın namzetliği kabul ve taa
dik olunmuştur: 

1 - Pazar çeviren Tev
fik bey 

2 Belediye reisi TKhir 

bt'y 
3 Çakırın Ahmet bey 
4 Eski reis Hüseyin 

Avni bey 
5 - Mehmet. Sait bey 
6 Oemil bey 
7 - Hüseyinoglu Nuri 

bey 
8 - Kiremitçi Ali B. 
9 - Marangoz Ahmet B. 

10 - Berber Recep B. 

Eşyası 
Salihli; [ Hususi ] - Jan· 

«iarma devriyemiı bir Kıpti 

kadın elinde bir dik!ş maki
nesi, palto muhtelif karyola 
takımları, perdeler, ya tık yüz. 

leri, iki merkep, bir sı pa bul· 
mu~ ve ibt!Jaten karakola al
mıştır. Hırsızlık eşyası olduğu 

anlaşılan bu eşyaların nereden 
çalındığı tahkik edilmektedir. 

1 Şikiyetler 1 
Yaoıcılar 

Cemiyetinden bir ~nal 
Y apı~ı nsta la rın<l an bir 

T"atandaş bir mekt ubunda: 
• Bir nstanrn inş'\at ında. 

parmağım kırıldı, bir aydan 
fazla iş tutamac1ım, 20 A ğus· 
tosta yinf\ bu ustanın inşa· 

at:nda bir kaza gPçirdim 
dürt yerimclen yaralaııdım, 

sol kolum çıkt.ı, yirmi giin 
ç.alıR,madıktan başka bütiin 
tedavi masraflarını kesem
den '\"erdim . 
«Yapıcılar cemiyetine men

subnnı, cemiyet bondcn ve 
bütün meslektaşlarımdan 
ayda on kuruş 'atıyor; bn· 
pna ile iş e!'nasmda yara
lananlara olsun yardım edi-
lemez mi' Bo hususta .beni 
tenvir ediniz!> • 

Denilmektedir. Bıı husus· 
ta bizim bildiğimiz bir ş eıy 

yoktur. Yapıcılar cemiyeti 
bu anale cevap vermelidir • 

,.,..,,."""'"""'""""""..-,...,.._,...,.._,..,..,..~~ 

Varlık 
« Varlık ~ mecmuasının 

( 30 ) uncu sayısı çok özlü 
yazılarla :çıkmıştır. Ya~ar.;: 
Nahi, Hasan Oemil, Ahmet 
Kutsi, Mohip ve Behçet 
Kemal _bayin kıymetli yazı
ları Varlık mocmuasını süs· 
lemektedir. Tavsiye ederiz. 

Açık görüşme 
Yeni pazarda Bekir 

bey zade M. Eıniu B.e: 
BolediYe intihabatı müca· 

delesiz <;1mamaktadır. Fır-
kamız ocaklarında bir ay· 
danheri namzetlerin ayrıl · 

ması için hummalı bir faa· 
liyet vardır. Ocaklar nam· 
zetleri seçmek için çok cid· 
di münakaşa ve intihap mü· 
cadelelerine sahne olmuştur. 
Ve fırka kaza veya vilayet 

3 - J>amuk~\U zade ls
mııil Hakkı bey. 

4 - Zahireci Mehmet 
Sırrı bey 

34 - Sarraf Hadi mi zade 
Mustafa b~y 

35 - Kaçar Hüseyin Ef. 

36 - Yoğurtç.u Ali Riza 

11 - Rencber oğlu Nuri B. 
12 - Tüccarda.ı Izzet B. 
13 - Aı:;ın Hidavet B. 

ı > • 

idare heyeti de bu namzet
ler listelerinde yoklama yap• 
makta bu listeler bu suretle 
bir daha tet kik ve münaka· 

5 - Manifatura tüccarı 

Hayreddin bey 
!) - Miiftüoğlu İsmail 

Hakkı beyi 
7 - Ticaret Odası Reisi 

Has&n b~y 
8 - Tuhafiyeci Şükrü 

bey 
9 - Tüccardan :Ahmet Ham· 

di bey 
10 - Manifaturacı Hasan 

Basri bey 
11 - Manifaturacı Raif bey 
12 - Keresteci Hasan Tah· 

sin bey 
13 - Nafiz hey 
14 - Tuhafi1eci Sami bey 

efendi 

37 - Otelci Emin bey 

38 - Avukat Uecep B. 

39 - Tüccardan ReşadiyeJi 

Tahir efendi 

40 - Fabıikatür Mu~tar .. 

Sırrı B. 

41 - lş bankası müdürü 

Selinı B. 

42 Doktor Mehmet B . 

43 - Avukat Haluk B. 

44 - Terzi sadık ef: 

Germencik, ( Hususi) -

Ocak heyetlerinin teebit et · 
tikleri beledire a~a nam~et 

14 - Peynirci oğlu Hüse· 
yin Avni B. 

15 Ekmekçi Ömer B. 
16 Bekir bey 
17 Sobocalı Ali bey 

18 Onbaşıların Ali Rı· 
za. bey 

19 
20 

bey 
21 
22 

bey 

Halil Kamil bey 
Agahoğln Ahmet 

Hatip Ali bey 

Kunduracı Mehmet 

23 - Terzi Tevfik bey 
24 - Kunduracı Kadri 

he't", 
~ ~ 

şa edilmektedir. Yani nam• 
zet1er, her kasabanın en faz-
la. rey alabilecek zevatı de• 
mektir ve bu zevat, ocak· 
lardan fırka idare heyetle· 
rine kadar ekseriyet ala, ala 
namzetliği kazanmışlardır. 

Bu sebeple mektubunuzu 
neşredemiyeceğiz efendim. 

Hoca zade .Ahmet 
Hamdi beye: 

Mektubunuz gazetemizin 
21 eylül tarihli nfüıbasının 

beşinci sahifesinde çıkmıştır 
efendim. 

• azı i'leri müdürlögii-
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PCJST A SI 
•iiii~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiil 

Atletizm birincilikleri Su Topu ........ 
lbrahim 5000 metrede birincilik, diier çocuk- Şeref Kupasını 

larımız 4 ikincilik, 5 üçüncülük aldılar Galat asaray 

3 d d . T .. k. k Kazandı a ım a yenı ur ıye re oru var gii~·1:;ı~~~n2~~~·tl .. da :.~ 
ı t b 1 28 ( A A ) 

nız havuzunda Doktor Oe-
8 an u • • - · T t b · · d · d . . . . . . . mıı argn eyın ı aresıu e 

Türkıye atletızm bıııncıhklerı hu soneki şeref su topu tor· 
ne bugün de devam edilmif ıavası icra edilmiştir. Ge-
ve bitmiştir. Bu müsabakalar c;en sene galip gelen htan-
dolayısile Fenerbahçe stadına hul su ı;1porları kulnbü bn 
gidenler atletlerle şahsen ali· defa genç elemanlarından 
kadar olanlara münhasır gibi mürekkep bir takımla i~ti-
"d" Al t k "k t" 

1 
rak ederek tecrübeli Galata-

ı ı. ınan e nı ne ıce er saraylılara mukavemet ede-
şunlardır: memiştir. Galatasaray ta-

200 M. İstanbuldan Mufah· kımı eTyela Beykoz ile kar-
ham 24 le birinci. hmfrden şılaşarak 6- 1 kazanmış ve 
Hakkı ikinci, Bursadan Ahmet r nal vaziyetinde İstanbul 
üçüncü. su sporları kulubiioi.i 15-1 

400 M. HRhkesirden Ni· yenerek bn seneki şeref tor-
.. 1 novasını kazanmıştır. 

yazi 56 6· 10 birinci, Anlca- n man • Finla:adiya aıleıleri arasında yapılan müsabakalardan 
radan Selıllıattin ikinci, 200 metre sür'at ko$usundrın bir sahne 
İstanbuldan Firuzan üçün('Ü, ikinci, J zmiı den Hfüıeyin Niyazi ikinci, Izmirden 

1500 M.. Ankaradan Şevki üçüncü. Sebaha.ttin ii ~iincü. 
4,35 4-10 birinci, lzmirdon Üç. adım. lstanbuldan Cirit. tstanbuldan Karalıaş 
lbralıinı ikinci, lstanbuldan Filyos 13,74 (Yeni Türkiye 51,20 birinci. İıttanbuldan 
Ruhi iiçüııcü. rekoru) birinci, Istanbuldan Mnfahlıam ikinci, lzmirden 

5000 M. lzmirden tbrah m Selim ikinci, İzmirden Hü Niynzi iiçüncü. 
17,18 birinci, Ankaradan seyin üçüncü. 400xtOO bayrak lstanbol 
Galip ikinci, Borsadan Ah· Sırıkla irtifa. lstanbuldan 46 6 10 birinci, Ankara 
met liçiincü. Fethi 3,20 birinci, lzmirden ikinci, lzmir iiç.ünci.i. 

110 M. manialı koşu. 1s Talat ikinci. Umumi tasnifte lstanbul 
tanbuldan Sedat 16 8· 10 Gülle. lstanbuldan İbra- Tiirkiye birinciliğini kazan 
birinci, Ankaradan Melih him 12,33 birinci, 1zmirden · mtştır. 

Yugoslav 
Tenisçileri galip geldiler 

htanbuJ, 28 ( A. A ) -
Şehrimizde bulunan Yugos· 
lavyanın mar11f tenhıçileri 
giizide bir kalabalık ;;nünde 
bugün bizim tenisc;ilerimizle 
karşılaşmışlardır. Teknik 
netayi c; şunlardır: 

Saffer Şirine 6 2 6 4 ve 
kolaylıkla, Galt Pontes 
6 4 6 4 galip. Matmazel 
Grodetski madam Hnrtisa 
6 O 6· 1 mağlup 

Olimpiyat Sahası lstanbul şilt Maçı 

1936 Olimpiyat sitadyomu inşaatını tetkik etmek üze· 
re Almanyaya giden Amerika ıpor işleri müdürü Berlin 
de olimpiyat sahasında ... 

Parsada Spor 

Parsa -Armutlu Maçı 
·-·-· Parsanın (4-1) Galibiyeti ile 

Neticelenmiştir 
Parsa [Hususi] - Bir se- mimi hasbihaller yapıldı. O· 

neye yakın bir zaırandan- yun zamanına kadar iyi va· 
beri Armutlu ve Parsa köy· kıt geçirildi. 
}erimizde tesis edilen Spor Saat 15,30da hakem Kadı 
kulüpleri kendi muhitlerinde zade Asım beyin idaresinde 
sessizce ve mütevazıane ça- oyuna, Parsanın küçük ve 
lışmakta ve arasıra birbitle futbol oynamağR gayri mi.i· 
rile ve kendilerine yakın Mait olan sahasında ba~landı. 
alan kasabalarla spor temas· İlk devre riizgar lehinde 
ları yapmaktadırlar. · olan .Armutlunun daha iyi 

Tarihi teşekkiilden beri ve devamlı akınlarile geç.-
birbirlorile 4-5 defa karşı· tigi halde Parsa müdafaa· 
Iaşan bu iki komşu takkım sının <•anlı oyunn karşısın 
Onma giinü tekrar karşılaş· da sayı yapılamadı. Buna 
mak iizere buraya geldilt>r. mukabil Parsalılar orta hü · 
Gençleri hamil olan kamyon cumcolarının ayağı ile ilk 
koliip hinası önünde duran• gollerini yaparak birinci kıs· 
ca misafir sporcnlar inerek mı 1-0 galip bitirdil6r. 
kulübü ziyaret ettiler. lki İkinci devre daha iyi geç· 
kulüp gen9lni arasında sa· ti. Panahlar hakimiyeti ele 

Galatasaray, lstanbulspor Gol
süz Berabere Kaldılar ·-·-· Maç Tekrar Edilecek 

1staubul, 28 (Hususi) -
Oeçerı hafta 932-93:1 lstan
bul şılt şampiyona maçları
nın inkitaa uğrıyan dömifi
nalı I!'enerbnhçe T'e Galata
sasay takımları araınnda 

oynanmış ve bn maç 1 -O 
ı~enesbahçenin mağlfıbiyeti 

ile neticelenmişti. Gtilata11a
ray yarım son mfüıabakasını 
bu suretle .. kazandıktan son· 
ra. finale bekliyen lstanbol
~porla bugün kar~ılaştı.!Maç 
'ı:aksim Stadyumunda olduk-
"""""""'~~ ...... ~~ 
alarak birbiri arkasına 3 gol 
daha yaparak oyunu 4 ) ga· 
lip hitirdiler. · 

GençJiğin spor yaptığı &a• 

lıa hem küçük ve hem de 
gayri nizamidir. Bilhassa sa
ba ortasında telgraf direği· 
ııin bulunması lıer an için 
bir tehlike te~kil et~kil 

etmektedir. Gençler Kemal 
paşa kazasının enbüyük Amir· 
liğine müracaat ettikleri 
halele buna dair henüz kat'i 
bir~ey ~·apılınamış ve hi\la 
saha ortasında direk ve teller 
bnlunduğıı halde oyunlara 
mecburen devam etmekte 
buhın.ulmaktadır. 

Alakadarların ehemmiyet 
ile nazarı dikkat~erini cel 
beder ve gençlik için lazım." 
gelen yardımın gi>sterilme· 
sini temenni ederiz. 

ça büyük bir kalabalığın 

önünde yapıldı. Galatasa
ray takımı şüyle teşekkül 

etmişti: 

Avni, Lütfi, Faruk, Bokir, 
Necdet, Münev, Rasih, l;"'azd, 
Doğan, htanbulspor da şöyle 
idi: 

TJütfi, Samih, Sabih, Nev
zat, Hasan, Bahri, Tevfik, 
hmail, Oıhan, Orhan, Reşat. 
Hakem Bf'şiktaştan Hüsnü B. 

Müsabaka güzel ve ener· 
,jik bir oyunla başladı ve 
t1onnna kadar gittikçe artan 
bir sür'at ve şiddetle devam 
etti. Birinci devrede lstan· 
bulsporun nisbi bir faikiyeti 
göze çarpıyordu. Galatasa 
raylılar sert bir müdafaa • 
ile bu faikiyeti hükümsüz 
bıraktılar ve devre golsüz 
neticelendi. 

İkinci devrede de Galata 
saray vaziyete hakimdi. Mu~ 
hacim hattının fınatları iyi 
kullanmaması yüzünden bu 
devre de golsüz bitti. Oyu
nun birer ç.eyrekle birer 
devre daha temdidi lazım 

geliyordu. Bu temdidin bi
rinci devresinde yine t~tan 
buJspor agır basıyordu. 

Galatasaray defansının çok 
şiddetli oynama11 şiddete 

biraz müsamahakar görünen 
hakemin bile nazarı dikka
tini celbetti. Ve Galatasaray 

"""'""'""""""'"""""""""'"""'"""'""'""'""'""""'""""'.....,...,.....,...,'V'V'"'"""'~ 

şampiyon Alta1 
Buca Maçını 3-1 Kazandı .

1
, 

Şampiyon takımımız cu- kikada sol açıgın ayağı 1
., 

ma günü ikinci hazırlık ma · beraberliği temjn etti "'~ b;, 
c;ını Buca takımiyle yaptı. rinci devre 1 1 beraberh~ 
Ş"mpiyon talpm Şükrü, Do· geçti: . iif' 
gan, Ali gibi iiç oyuncusun- lkıncı de~rede Altay nr ot· 
dan mahrum olarak sabaya garın lehınde bolun Yt•• 
çıkmıştı. Hakem yine geç.en Bundan dolayı bu kısıııı ed' 

. 1 · mamen dene<·ek dereo 
haftakı hakem smaıl bey... B d of .. ocanın ynrı sahasın a . 

1lk devrede ruzgA.r aley· d B k d Bno•ıı nan ı. u ısım a. 
itine düşen Altay daha baş· 1 t "t d' ö01 

ar opu mu ema ıyen C 
langıçta isteksiz oynıyordo. ve kornere atarak v•~1 

Beşinci dakikada bu vazi • geçirmeğe çalışıyorl•rd1: 
yetten istifade eden ve bu Vahap ikinci dakikada ~~. 
sene ümitli bir oyun güııte- fa ile ikinci, 30 uncu d•~a 
recegi aııla~ılan Bucalılar kada. kornerden üc;üncö gol 1 
ilk gollerini yaptılar. 9uncu yaptı. Bu suretle Altay 3 
dakikada Altaylı Doğan ka· maçı galib:yetle bitirdi. . 
leci ile karşılaştıgı halde Altay - Buca ikincilefl 
beraberliği yapamadı. Ted· Bu maçtan evvel Alt•1: 
ricen hakimiyeti ele alan Boca ikinci takımları •'~. 
Altaylılar bir çok fnsatlar sında yapılan ma~ 2 O }. 
kaçırdıktan soor" 42 inci dR· tayın lehine net ı celendi. 

Halk evi Likleri· 
·-·--Eşref paşa, Bornova, Hacıhüse' 

yinler takımları galip !geldilel 
Geçen hafta tekrar başh- fevkaltlde oynıyordo. HeJll1ıı 

yRn Halkevi lik maçlarına, hemen başlı ba~ına takıoı•~1 

Ouma gönü devam edildi. işleten bu oynncu 22 kişioııı 
Ö~,leden evel saat 11 de en muvaffak uzvu addedil" 

Altın ordu ikinci f akımı ile biIJirdi. 
Halkevi takımlarından Kah· Burnavalılar daha h&kİ., 
ramanlar 1 arasında lıusosi oynadıkları bu maçı 5....,..I 
bir maç yapıldı . Oyun he· gibi iyi bir farkla kazııodl' 
yecanlı o\dn l"e neticede 
Kahramanlar 2 - 3 galip 
geldiler. 

Ögleden sonra saat 13 de 
liklerin ilk maçı Burnova
Yükselme arasında haşladı. 
Kuvvetli rakibi karşısında 

Yükselmeliler, her neden!ie 
bugün zayıf bir kadro ile 
yer almışlardı. Buna muka
bil Bornova takımının mer
kezinde iki haftadan beri ver 
alan yeni ve kuvvetli bir 
oyuncu bugün de nıtzarı 

dikkati celbedecek kadar 
..,.,...,,,..~~""""""""""""'""~ 

muavinlerinden birini dışarı 
<;ıkardı. 

İki tarafın da son gayret
lerle çalıştıgi son dakikalar· 
da golle neticelenmesi mu-
htemel ve iki fırsatı tarafeyn 
karşılıklı olarak kaçırdılar. 

Ve maç neticesiz kaldı 932 
933 İstanbul şılt şampiyo

nunu tayin edecek olan bu 
müsabaka yeniden tekrar 
edilecekıi r, 

lar. 
Bu maçı müteakip Bi1'1' 

Haoıhüseyinler takımları ff' 
haya çıktılar. Oyun iyi b•f~ 
ladı. HilAlli gençler z•YJ 
olmalarına rağmen fena 01: 
namıyorlardı. Hacıhfüu.~yioll 

l . ..k n il' genç erın ener.ıı oyun 
netice 3-2 Hacıhüseyiolet 
lehine oldu. 

Son rnac: , 
G

.. .. T1'Atft• unun ~on maçını .... ~,. 

paşa· 9 Eylül takımları y•P' 
tılar. 9 Eylültakımında d• 
bugün noksanlık göze 9•t' 
pıyord u. B~refpaşa ise fo~ 

·ııı 
hattının en kuvvetli J 

oyuncusundan mahrum ol•' 
rak oyuna çıkmıştı. Son Jll,q 
diğerlerine nazaran daha I•'' 
la alı\kalı old o. Eşrefp•f'' 
lılar merkez yardımoıoJ~ 
canlı oyunu ve iyi idare' 
ile oyunu 4·0 kazandılar. 
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Mali ve Ticari Habe~rler 
~-8-u 2ünnkü satışların hulasası 10 uncu sahifemizdedir l ı 
27 Eylftl 934: Perşembe günii;yapıla.n iiziinı ve incir satışlarının alıcı ve sat.ıcılarını gösteren liste 

O ZOM incir 
Quval Fi. Satıcı Alıcı 

27 Muhtelif 12,25 Bayzit z. M.,J .Taranto 
17 « 13,12,5 Knşakc,:ı z. « 

5 « l 2, 2 5 ~J. A rd iti cc 

2 K. Paşa 1~ Ba~Jı z. Mikalef 
14 Muhtelif 11,75 Rusculu z. Ce,·ahirci .z.j 
ÖO cc 13 Kuşakçı z. ]\'ooperat,if 

204~ Muhtelif ;3-12 
88 (( 5,25-!l 
1 1 11J11emc 8, 7 5 
20 Paçnl n 

116 Muhtelif H 
498 (( 5-9,50 

Keskin oğlu 
,Tak Barki 

1'arika bira. 
Rerbet<;i z. , 
Tarika. bira. 

M. firma 
H. Şesbe~ 

M.J.Taranto 
ş. Uemzi 

Poliço ve Sabah 
(( 

~-1.firma 

218 
l o (( 13 (\ (( 111 o 
13 « 13 Ranyo Kohen ş. J{iza 

(( 

(( 

5.75-1~ B Snhaıni 
5-12 A.H. Barki 

« 
,Jiro 

32 « 16-17 Fesçi z. Muhsin K. ---------·----------
20 K. Pa~a 16 Nazım ve J1 adıl « 
36 (( 17 « (( . « Palamut 
i2 Muhtelif 14,50-15 İ. Barld « Kental 

195 « 12-13,25 .Nlazhar K. Kazını 
4: « 12 B. Snhami « 

33 « 14:, 7 5 ~[. Arditi J) . .ı.\rditi 
35 (( 14,75 (( (( 
26 c 15,25 Çilingir z. « 
8 (( 14: (( (( 

ill,75 Kaba S.lıisar 2H2,50 E~atRemzi 
23,28 (( (( 253,50 (( 
89,89 " (( 287' 7 5 (( 

AJazraki 
(( 

(( 

4:19,25 

Zeytinyağı 
10,25 Tırnak « (( (( 

ıo « 15,25 M. ~uri cc 
9 K. Pa~a 18,50 Nazım ve Fadıl « 94 7 00 l\f nh telif 24, 9H-~6, 1 a Trifonidis ~i.Firma 
5 Muhtelif 18,50 ~Ienemeıı.li Hıfzı « 4400 Yemeklik26,13 Ni~li zade « • 

18 Muhteıif 16,50-18,50 Portakalzade ı ).Arditı 5fi00 << 26, 13 Trifonidis « 
ö « 18 Tiitiiuciiler B. « 2100 Sabunluk25,54: Nişli zade Kibar ev. 

36 « 15-16 H. Ce;nlet « 4500 Yeıneklik 26, 13 Trifonidis l\ıl. Firına 

123 « 12,87,5-19 » Süleyınano,yiç·21000 « 26,52 Nişli zade 
13 « 12,50 .Ayvazoğlu « 

(( 

24 « 12 Mikalef cc Aroa 
~ « 12,50 Mahmut ve Cemal « 143 Yerli 3,62,5 Akşehir B. Ümit F. 

•a « 10, 7 5 Suphi l~nıin « 500 Usa K 
?2 c 15 M. Hilıni l>emirzade 500 '« 

3 0)1 9- ,r ... d ,t> , _,) .L agcıza e J>aji 
B. Maymon o) 31 ,, ~ •.J, , ... o (( 

26 « 14: S. 1\'ooperatif Ustaoğln 500 « 3,31,25 
3,37 ,5 

3 

( j ii lınez z. 
J). Hububatı 
B. Tahir 

(( 

Topçuoğln 

« eski s. 

4: Manisa 15 Bağcılar B. L. Hccyo 114 cc .. 
4 Kızılca 19 Kadiri zade Suplıi En1in 700 « '·akn· , 
7 K.p~a 17-17 ,50 Başlı zade « 

lO Muhtelif 12, 7 5 Kolu~ıı bira. M ikridi8 Burçak 
6 « 12,50-14 Konfortis '« 42 4 Aı1adolu 1. Topçuğlu 

6 « 11,50·12,50 Ayyazoğln « 
ö « 9,50-11 U. KolH~u « Akdarı 
4: « 10-10,50 Esat Reınzi ,J. 'l'araııto 8 ao 

A. I"'afon 
~{ · .Arditi 

Filbeli Ali 
Ahali B. lO « 11 Ş. Beııcnya cc 

lö u s Emlak bau kası « 
38 Muhtelif 13, 7 5-14 Emlftık b1tnkası Ş. Riza 
l6 (( 13,50 (( (( 

l Siyah 8 « « 
-.J torba razakı 17 R. Kolıen Ha.yi nt Kori 

27 Eylt11 Per~emhe giinkii zahire sat.ışları 

9 

~Oo 

Kendir tohumu 
4 50 M. Alalof 
' 

B,.ji 

Bakla 
5 Kara oğlan zade A. ~falaıno 

Acı badem içi 
40 Fesçizade ]). ! rditi 

Tatlı bademiçi 
4,8,50 
49,75 

}.,esçi zade M. ,J. 'l'araııto 
(( (( « (( 

Pamıık ç ekirdeii 

~ T. vadeli 
2,62,5 Y. Kerim A. I"'afon 
2, 15 K. Oğlan z. M. Akif 

Pamuk 
B. Mavn1on Pamuk M. ... '

00 ır. birinci 38 
8 Preee 38 Molla zade (( 

Susam 
8 

24 
9 
9 

~ekerzaee 

U. J(ohen 
A. Lafon 

(( 

Nohut 
1 Vagon 

37 

4,81 ,l 
4,81,! 

I:I. Hiisnü 
l\I. Alalof 

Topçuoğlu 
(( 

Kum darı 
8 4.75 Y. Keriın 1

) .. 
. aJı 

Cihan Borsalarında 
~~-----•-.-+•·4--·------~ 

Muhtelif Maddelerin Fiatları 
IJondra borsasında: 

Mısır lapland mal Teşrini 

evvel tah mili kilo~u 3,04 
knrnş. 

Keten tohumu Teşrinievvel 

tahnıili kilosu 6 kuruş 29 

sautim. 

I..ıiverpol borsasında: 

Buğday Teşrinievvel tah
mili kilosu 3 kurut fJ() eantjm. 

Şikago bouasında: 

Buğday Hart Vinter (2) 
hazır mal 4 kuruş 62 &an· 
tim. 

Vinipek borsasında. 
Buğday Manitoba Teşrini 

evel tahmili 3 kuruş 65 
santim. 

Arpa biralık Lahistan 
malı T"şrioievel !teslimi ki
losu a kuru' 71 s~gıim. 

Kambiyo Nevvorkta 
pamuk 

lngiliz lirası 619,00- 622,00 28 - 9 - 934 Telgraf 

F. Frangı 
Mark 

8, il - 8,12 
50 - 51 

Florin 85,06- 85,16 

Dolu 123,30- 124,30 
Liret J0,31 - 10,33 
hvi9re rran~ı 41,00- 41,05 

Belçika rrangt 5,36- 5,37 

Knron çekos. 5,05 - 5, 15 

[kinci Kanun teslimi mallar 
12 sens 42 pemıtir. 

Liverpolda 
Pamuk 

28 • 9 • 934 Telgraf 
İkinci KAnnn teslimi malların 
beher !ibresi 6 pena 62 san· 

timdir. 

Resimli şuun 

logilterede kazanın çıktığı Vallea kömür madeninin umumi 
görüoüoü. 

Filldelfiya hayvanat bahçesinde bir deniz Aygırı vardır. Bu 
em.sali az bulunan havvan tam 3 tondur. 

Kıt yaklaoıyor... Almanyada timdiden açhğa ve souğa kartı 
tedbirler ittihaz olunmaktadır. l{eılQiaıizde halka geyecek dagı· 

tıldığı görülme~tedir, 
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KUçUk ilanlar 
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1 H. Fahrettin = ~ Ankara Palas ~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Klralık Evler ı, aranıyor 
GÜZEL YERDE - GDzel bir MUHASiP uıule vakıf, tec

yerde, her tiirlü konforu havi rübeli bir muhasip ticaret-

~ t E 1 zmir Memleket Hastaneıi Rontken Mfitehassııı A S AA B 1 K 8 

§ Her nevi Rontken muayeneleri E R A s K E R 1 o T E L 1 lJ 
8 odalı 180 numaralı bir ev . . . 
kiralıktır. Arzu edenler Mat- hanelerde ıı ıstemektedır. 

e l.Jltra - Viole ve Elektrik tedavileri yürüyemiyen ne D - = !::mire Gideceklere C 

baamıza müracaat etmelidirler. Arıu edenler matbaamıza 
GÖZTEPEDE - Traaıvay m&racaat etmelidirler. 

.=bilhassa Raşitik çocu1ilara tatbiki ve rontken ilt ! A Size en temiz en kibar en lüks ve her E 
türlü Konforu havi R Kel tedavileri yapılır. = 

ikinci Beyler sokak fırın karşısı No. 25 Tel•fon 2542= 
caddeıine iki dakika bir me- BEKÇl Odacı ve postacı· 
•a..f..ede gayet havadar, büyük Jık gibi bir hizmet isteniyof. 

ııııııııııııınııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııuuıı11111uıııııııııııııııııııııııııı11111ınııı111111111111111nrııııııuıın \,a~çel! ve her. türlü konforu Az bir maaşla çalışacaktır. 
baız bır ev kırahktır. Borsa 
ıarayında Simıaroğ)u Fehmi Malöldur. 

~~-~---~~- Zeytin yağı fabrikalarının 

nazarı dikkatine: 
beye veya 3039 numara ile 
telefonla müracaat. 

"---=--"-
])a.,ktilo 

Daktilo ve biraz da mu-
Mezarlık baıında inkilip 

ıokağında 22 numarah ev lıasehe işlerin~ vakıf bir Ticarethanemizde yer!i ma muJitından her boyda Avrupa 
mallarından daha dayanıldı örülmüş ot yağ torbalarımız 
mevcuttur. Fiyatlarımız ini torbalardan da ha ucuzdur. Arzu 

edenler nümuneıioi ticarethanemizde göıebilirler ıabı şera· 
itinde teshil.d gösterilir. 

kiralıktır. lsliyenlerin Safa hanım iş aramaktadır. 
oteline müracaatları 

Alaybeyde Kız Muallim 
mektebi bahçesi iliraeginde 
4-0 numaralı iki katlı, kar
gir, konforu yerinde, 9 d«> 
nüm bağ ve zeytinliği havi 
bir ev kiralıktır. 

lzmirde Hükumet cadde
sinde Hacı Hasan otelinde 
emlfık simsarı Mehmet Ati 
beye miiracnat. P.12 D.8 

İzmir Postası gazetesine 

D. Y rumnzile ınfü·acaat. 

P.11 D.15 
tamı:mm--------• ızmirde Keten çarşı No. 2 Karaoğlan zadeler 

Satılık Ticarethanesi P. 682 

Do L A PL l Kuyu c ADDE- ~ı ı ı ıı ı ııııııııııırnıınııııın11111ıııınıııııınıııııııı111ınnnıııııııııııınııııııınıııııınuıııııııuııııınııınıınııım11uı. WlllllllllU!ğ 
SiNDE - 103 ve 105 numa- A' k ıtıı·r ban kas = ralı· iki dükkanlar üstündeki ~ = 1:\ Şe · 1 
odalı ev ucuz fiatle ıatıhktır. = Serınayesi: 1,000,000 Türk T.Jirası ~ 
Talip olanlar Çukur handa = "' • 
Tahir bey katibi Sabri efen· = JZMIR ŞUBESi 5 

S BU OTELt E 
I Tavsiye ederiz Tam merkezi vaziyettedir. y 

C Orada umduğunuz rahatı bulabilirsiniz. A 
A. Fiatlar emsaline nisbetle çok ul'ur.dur. 
l{ lzmir Kemeraltı hükömet konağı karşısında .N 

Telefon No. 3438 P. 668 I 

.. llml_________________ . 
SARDA Elbise Boyahanesi 
lzmirin en iyi boyahanesidit 

42 senelik tecrübe ve ameliyat ile nihayet Avra'P'· 
oın en büyük boyahanelerinde sekiz sene tahsil gDrlP 
şahadetoameler almış olan boyabanemiı: mutaha ..... 
muhterem müşterileri için teminattır. 

Bil fıın umtesisatlnı iz asri ve mibau ikidir· 
Temizlenmiş boyanmış ve" ütülenmiş elbiseler, deri• 

bir ihtisasla ve son sistem makineler ile fenni ıckild' 
yapılmaktadır. 

Musiki Mualliıni 
.Aranıyor 

Bergama Halkevi bando
sunu idue etmek üzere 
bandolarda çalışmış bir 
musiki muallimi isteniyor. 
istekliler Bergama Halkavi 
reisliğine yazmalıdırlar. 

diye mtlracaati. _ ~ l kinci kordonda Borsa Civarında Kendi Biuaıında ~ 
Ha1tane arkasında Damla·~ Telefon: 2363 1 

cık caddesi No. ( ı ) ~ Her türlü Banka, MuaıneHi.tı ve Eıntea = 

Muhterem müşterilerimizi istifade ettirmek maksadı
mız yaz için ayrıca tenzilat yapacağımızı da bildirirlS., 

A J) U ES Sardaı boyahanesi Saınan iskeleS1 

'relefon şirketi karşısında N o. 21 P. 9gg 

Tlitüu ve müskirat mevcut = . Komiisyonculuğn .. 
bulunan dükkiu devren ıah· M ·· ·t "t} d t k b J d"]" 
lıktır. == usaı ş~r~ı e .mev ua a u ~ 1 vır= 

T l
• l . • • d k" h'b' = Hububat, Uzum, İncır, Pamuk, Yapak, Zeyhnyagı 5 

a ıp erın ıçıo e ı sa ı ı ne = f . . k .. 1 w 1 M il = - A yon ve sa11 emha omusyoncu ugu yapı ır. a arın 
P. 10 D. 5 mliracaatlan vüruduoda sahiplerine en müsait ıeraitle avans ~ 

!~~~~~~~~~~~~~~~~- ' 'erilir P. 586 _ 

Türk 
Çocuk eazetesi 

Çok kıymetli muharrir ve muallimlermizden Yusuf 
Kemal beyin haftada bir çıkardıjı bu Çocuk gazete· 

1ıini biittln çocuklara tavııye ederiz. 
1 Miiracaat yeri: latabul - Galata Kara Mustafa pışa 
caddeıi Marmara hande 1-2 numaralı yazıhane. 

ŞAŞ AL 
ve hakiki 

lstanbul Memba Suları 
Yedi ıeneden beri muhterem lzmir balkın& haliı 

ve taze Şaıal suyu temin eden ve Şaıal ıuyunu lzmire 
tanıttıran müe11e1emiı ayni zamanda htanbulun Şeh
remaneti ve Evkafın miibrü altında getirten saf 
Taıdelen suyunu Muhterem müıterileriaıize tebşir ve 
tavsiye ederiz. 

Umumi deposu: Abacıoğla hanı 18 numarada 

NAİL ve MEHMET ALİ 

Olivierve şüre 
kası Limitet 

badehu 29 Eylüle kadar doğ rn 
Dublia ve Glasgov için 
EG YPTlAN vapuru 11 T. 
evvelde Liverpol veGlasgovv·a 

VAPUR ACENTESi Bristol battı 
Cendeliban Birinci Kordon PENTUSKER vapuru 20 Ey 

Tel. 2443 fiilde Bristol ve Avanmoutb·a 
Tahmil için beklene~ vapurlar. Tahliye için beklenilen vapurlar 

Loodra hattı EG YPSI AN vapuru22Eylülde 
YUVONNE vapuru 25 Ey- Liverpool ve Svvansea-dan 

lülde Londra ve Leith· e GRODNO vapuru 25 Eyliilde 
Anvers Hull ve Londra ·dan 

GRODNO vapuru 6 T. ev· THURSO vapuru Teşrin ba ı 
velde Londra ve Hull e lanğıcında Anvers, Hull ve 
ADJUTANT vapuru 16 T. Londradan. 
evvelde Londre-ya Not: vürut tarihleri ve 

Liverpool hattı vapurla •n isimleri üzerin 
GITY Of Lancaster vapuru değişikliklerden mes'uliyet 

27 Eylüle kadar Liverpool ve kabuJ edilmez. P. 531 

...................................... ~ 
Amatör 

Fot<'iraf 
işleri 

Çabuk Tenıiz Ucuz 
Refik Lütfü mağazası hükumet civarında P. 658 

1 Büyük Mükafatı Kim 
Kizandı? 

9 Eylül bayramı münaıebetile asri ve son aistedl 
makinalarla teçhiz ettiğim fabrikamı muhterem halkı· 
mıza göstermek için bir ay müddetle parasız elbit• 
ve t•pka boyamakta ve temizlemekte olduğumuso 
ilia etmiştik. Bu müddet hitam bulmuı iaede birçolı 
müşterilerimizin bu fırsattan istifadeye imkin bulam•" 
dıkları her gün fabrikamıza müracaatla bu mnddetilt 
daha bir ay olsun.uzatılması hakkındaki rica ve isrıt• 
!arından anlaıılmakt~dır. Binaenaleyh bir ay içiod• 
halkımır.ın fabrikama karıı gösterdiği rağbet ve te• 
hacüm o kadar çoktur ki hem bu itleri yetiıtirebilmelı 
ve hem de bu fırsattan mahrum kalan muhterelll 
müşterilerimizin haklı dileklerini yerine getirebiJmelı 
için bir aylık olan ilanı mızı Birinci T eırinin ıonuo~ 
kadar uzatmağa mecbur oldum. Bu sebeple Biri...
Teırinin son günü akşamına kadar [beş para tıcret 
almadan] kadın, erkek, çocuk elbise ve ıapkalaril• 
perdeler ve oda takımları gibi sair bütün ev eıy•· 
)arını, rengini atmış koltuk takımlarınızın kadifelerioi 
bilumum e11alarınızı arzu ettiğiniz renkte boyam•~ 
suretile tamamen yeni bir hayat vere:ek sizleri büyOlı 
masraflardan kurtarmağa muvaffak olan f .ıbrika1111 

göndermenir.i ve bu ıuretle Tilrk gençliğinin aao'~ 
sahasındaki muvaffakiyetini bir kere daha görme••" 
tavsiye ederim. 

Adrea: 

P-648 

lzmir Kemeraltı lğdelikab\18 
kar1111nda 8 aumarada baylı 
lstanbul istim boya fabrika•• 

Sahibi lbaan ,-

l' 

Parasız iş ilanlari 
lzmir Postasının Bu Yeniliei Okuyucuların Çok işine Yarıyacaktır - Tafsilatı Ok~yuo 
İzmir Postası, kıymetli okuyucularına bir hiz-\ 7 - E.v, dükkan, Rrsa ve bağ bahçe satmak veya almakıtıı..;~•a, beh~r defası .için 2 kurUf da.".'~ pulu ~Dnder~ 

meti mahsusa olmak üzere bir stıyenlerın . • .. Ieşekkur, zayı, evlenme, olum, dogum, Jl 

1 
3 - Otomobıl, kamyon, velespıt, kayık, sandal, motor, canına gibi ilanlar ~imdiki halde resmi i1 

PARASJZ LANLAR dikiş ve fotoğraf makineleri, radyo, ev eıyaıı, gramofon, Limitet sirketi tarafından kabul cdilınektedit' 
kitap ve m·obilye almak veya satmak iıtiyenlerin ' . . • . • 

sütunu açnuştır. 4 _ Aşçı, ev hizmetçisi olmak veya almak istiyenlerin, Ay sonra ınnkaveleınızın hıtamında. bu gıbı , 

· GündeJik hayat ihtiyaçlarından olan .5 -:- ~ürebbiye, ~uall~m, musiki. v~ resi~ muallimi ve l~rı. d_a. meccanen neşredebileceğimizi şiınd• 
ıaıre utıyenlerle bu ışlerı yapmak ıstıyenlerın bıldtrırız. 

iş hizmetçi müşteri bulmak için karile- 6 - Usta, marangoz, ~ahç_iv~n, ya~ıcı, boyacı istiyenlerin: Mu·· raca at mahallı" . lzmı·r 
' 7 - Çırak, kalfa vesaıre ıshyenlerın, • · 

timiz bu sütundan çok istifade edecek- 8 - Yazıhanelerde muhuebecilik veya mubasiblik vesair servisi Posta kutusu 238 
l d · . memur isti yenlerin f 

Postası i1 
Yahut f 

er ır . ış arayanların gönderecekleri ilanları meccanen neşrede- on 3952 
1 - Ev, d&kkln kiraya vermek veya kiralamr.k iıt~yen- ceğiz. Veya dogrudan dogruya ikiden dörde kadar Ga:ıibul 
lerin Bu ilanlar 3 - 4 satırı geçmiyecek ve yalnız kaç defa n9şri Ticareı Matbaası fevkinde ı~mir Paaıo·a idarehaneıi 



Umumi Harbın Esrarı 
Okumak 
isti yen 

Hini şairi 
Çocukı~;; '.Yardım Rabindranat Tagore cihan s 

=ırznwm _,..,, m No. fS llfllllRml lllUUI• d 
li'ransız Meb'asan Meclisinde münaka•aların Meı.ı.~::~:::~:~•ğ• dola· F hu hha~ı~ın 8 ne eliyor?_ 

"# ra•sız ma arrır erıa-

tİCeSİ .. O)&r&k "harbın uzamasına, Almanya yııDe birçok çocuklar okuya- dea Mark Sadura Hin-
cak yer bulamamaktadırlar. Bu d' t h · l. - b k d d • • ıs anm meş ur ıaır ve 

qec sene barba muktedir olmasına Fransanm , 11'
6 

h er le vahmıı .•ızımge- feylesofu, Nobel edebi-
~ en e ~mm yeti vermıı ve her t _kif t k 

b h • "' • k ) J ki Jd v ff ._.1 • •-t • ya mu a ıaı azanaa a cettıgı O ay 1 ar O D2U BDl&Şllmı•tır t~ . çarem• te~ıuını em~~t- mes'ut fanilerden Rabia 
ıs- ~ mıftır. Buaa raımen Degır · ·ı b" 

• • , , • • d .,;,. del • d draoatTagore 1 e ır mn 
ı. d ld B mea a15• ca eııa e 18 nu 1 .. k t 
"1. Bartt: - M. Van e en • a komitenin baıında M. Vaadel - Bu vesikayı _..ı_ b kk ilk d u kk a at yapmış "· 

le • • • 'D• _._ L dl • • marllUll • a ı e en na ı B -ıık t .. 

'

tt1yorum ! M. Mıgnan ısmın· uınaacue er ıımıade hB•iyeti görmek iıterim. •f eli ı• L .ı_ 1 H l't u mu a şaır1n çe-
b

. kAL b" en .,. .. U&aa111 .,., a 1 1.. • ld .. 
ır ilim memu"u ı•zete- met u" " ecnebi Yardı Ba M Barth - Anket komiı· be kt .,. &cllrll t f "ılmış 0 uga ve mu· 

itte mi~yonlar datıtmamıı mı· •damın mektaplari elimdedir· yon~ okuyacaktır! d 1 
•:.__ • 

1 
tm el arkal ın- babbet mabuduna iza 

ı.. ? .. h k d • ' aa m..-.caa e en çoca al'• 1 1 K . 
~ Ben gazetecflerı ıt am ne a ar feaat ıle çalıfbğını M Lafoat - Buau bilmi- k la 1 k t ·ı d"" · d ft:teo yapı mıt 0 an rıs-
~iyorum ; gazetecilerin, ga· bu mektuplardan anlıya bilir· yen .tek kiıi ancak M. Van- iokAJ ıt dilgoıket"d?1e Vıglı~ en na mabedinde yapılmış 

t . • b · · · f Je e me e ır. a ı pa "b . e mubarrirlerıaın epııne ııaız. deJdir! d.k f . lb ve tamamen cı an sıya 
bthmetim vardır. BlUUa •Bu Bindclaelder kimdir : :~::- naıan 1 

a ıaı ce e· setine ve sulhun• dair 
tıeleler gazete mOdOrlerile Bunun kim olduğuna meclisin M. Bartb bundan ıonra olınuttur. 
lledilmiştir. anket komisyonu meydana ÇI· Briey sanayi mıntakallDID Al- Oç vannın Tagore, muharririn ci· 
• Sarih bir iı olarak glSrll· karacakbr. manlarıa sillb ve mBhimma· J ıs. han sulbuna ve bu hu· 
ek bu komite, FHnsanın Bu adamın Jniçrede bir tını baz11lamakla metıul ol· Baynkhda Manavkuyu mev susta Japonyanın mcv· 
Yhine çahşmıı. diiımaoın kardeılnia bir Alman casusu ma11na rağmen bombardımaa kliade SBleymın sun efendi· kiine dair olan sualleri 

'-•zı!!!m stoklarını teşkil e· olduğu sabittir. edilmediği meı'elesine ıeçmit ain oturduğu kuleden yangın oe şu cevabı vermiştir: 

-

rkeu Fransayı stokıuz bı Bu adamın bir mektubun- t~. " Tan " gazetesinde bu çıkmıt ve a&ndOrlllmüştür. Ku JapoDyada bulun· Hint ş!Jiri Pabindrarıat Tagor• 
ınıştlr. da ~arcieılae askeri bir çok mes'ele etrafında çıkan bir l~dekl eıya Helveçya şirke- duğnın ııralarda Japonlara kinelerle tahriki ... ı terbi· 
"ecliıin piyasalar komiıyo· mllbim haberler verdiği de makale ıilıileainin mubanhi· tine 12 bin liraya sigortah tuttukları ıiyasetin doğru oı-1 yesinin elde edilmit ol....,a• 
raportör& ise yine bu M. mubakkakhr. ıı nia, Malcı Hoıcbiller iıminde idi maJığın1 bütfin kuvvetimle· cağını izah ettim. 

•lldel idi. Bu bakikatları bilen ve va- bir Avuaturyalı olduğunu ıöy- §Alipata meydanında ıey- tekrarladım. Beni dikkatle Japonyanın kendi•• mat.al 
'1. Vandel - Evet itiraf zifeslni yapan y6zbaıı lzidor ledi ! yar klfteci Mustafanın man- dinlediler ve biç bir kimse lıarsı ve ruhu •ardır. 811 Ya• 
trim ki bir müddet ben bu neden g&zden dllımBştfir? . .. . • ıalından aıçnyan kıvılcımlar· kanaabmın hilafını iddia et- ziyetin huiçtea plen usuller 

Otlııiıyonun çelik raport8r0 "Mes'elenin can alacak aok· Dıger bar hatip ~zan bey•· dan tezglb ateı almıf. yangın medi. Söz arasında, memle ve sistemlerle kaybolmuıaa 
'· Ve dökfimhaneler komi- tasını da ıu 'lual teıkil eder: nattaa . ıonn Alman çıkmıt iaecle ıöndürülmuştür. ketlerinin basit bir taklit bam· imkan görrniyorum. 
ltıi reisi intihap edildiğim Bu Bindcbedler'ia servet me· San~yı guruplarından altııı § DID-:!aaat 18 de Basma lesi ile Arap memleketler~ Fransız muharrir, Japoa,.. 
"-illan doıyaları M. Brimete nabli neye iıtiaat ed" d ? Lorenın maden havzası olma· •• civarıacla Akbiaar otelinde derecesini bulduğuna k& nı nın Çine karşı olan ıiyaıeti-
'-tdim • Dökilmb,.n 1 k 

1
Y?tr u.d saydı harbın Almanlar tar11· bir yanrıD çıkmıısada t traf- olmadıg" ımı da ilave ettitn nin sebebini 110rmnm ve ... 

. e er omı asın a fı d k k L-...1·1 · · -.. .,.-
"· Pol Conıtıns - Haııgi h6k&m ıllren ecnebi yalnız n a~ ço tan ay.-.ı m~~ taa yetlfUerek ıirayete m~y- Hiç bir kim~e ha.y~b . taklit cevabı almıştır. . 

1-rllıte? bundan ibaret d ... idi M olacagını s&ylemiı ve hu ih claa •erilmeden derhal son· edemez, taklıt hakıkı b11 k v- - japonyanın Çıae karp 
Ptf. Vandel _ 1918 seneai lia harp eınaııncl:rıFr:~.a h':- raf bundan ıonra bir çok de- dtır6lmtltt6r. Maamafib ateş vet temin etmez. t tbik etmekte olduğa teca 

~la.de kCimetinln lbrqcat idareıi ba· f~lar tekrar edilmittir. Bu va· çıkar çıkmaz · ıtfaiyede yetiş· Japonlara, ecnebi memle- vüzkirane siyaset, rarbın idi· 
Ptt. Konıtanı _ Bu vazife· tında bir Alman tebaasının zıyete karıı her ne pahaya mittir. ketlerden istiare edilmiş ma· sik istila siyHetinin bir tak• 

)i il k"t ü . 'dı?. oulunduğunu öğrendilri •a olursa olıun Almanların bu· lidinden ibarettir!. Fakat ea 
e va ı zrıne a •. .. man 1 d k" . 'f d "d • K 11 ~ Pt!. V d 1 - 1915 senesi hr.yretler içinde kalacakbr. Bu ra ar ı ~ ıstı a eıı ~ . ~~oı 1 ra ar m ,.u_ a 1 korkunç cihet. jıtponyaaıa ÇI· 

\ an e • . d d . . olmak bar vatan vazıfeıı ıdı!,. k 1 • 1 ti llt1ııda yahut 1916 ıptıdaaıda a amın a ıs uı Goldıberger- D . . ne arıı ya aız ııtiJI ı JU• 
\. P.f. Gonstaa• - Yaai üç dir ! emııhr. D d k dl'ğil, fakat· Çial mlllt aya• 
·~e kadar bir zaman! M Şarl Bernar - Bu ne - evam e •ce - Kıra) Aleksandr; Sofva'da nıkhğa silrftklemek llyaHtl 

P.f. Rensdel (M. Vandele )- re:ulet ! • takip etmesidir. 
t,,ruğu kıshrdınız! M. Bart - M. Loucheur, s h ki Kıral Borıs'le Konuşuyor Saz bu vadiye clltlace, 

t
r.t. Barth _ Benim istedi bu Alman tebaa1ını bu vazi- 81 01 a 1 • .-4 Avrupa!ı muharrir. Hintli .. lr 

"- bu değildir. Ben bu ko- fedea uzaklaıtırmak İ('in pek . b• t bt• ...., d' td• ve fılozoftan AYrapaaın :mWI• 
~. •1tin idare tarzlar1nın mec· çok çahıt.tı halde ma•affak E~velkı gece Ba~rlbaba )f e 'g neşre 1 ı yet prensipleri baklaa•a •• 
~ t 1 d ı d 1:.. ~ parkı karş111nda Hllaeyın ağa· d'" :n.-dlli" il t • .. ~ ıraf111dan anlaşı ması 1r. o ama ı5 .nı geçen celsede . • Ufuu uD ıormq ur, a.a· 
...... ' l•riptir ki Londra piyasa- 'l~y!emiıtir. Halbuki ı;11 ada- nın kahveıı ö?ünde bı~ b~diıe - Ba~tarafı birinci ~alıifede - gore bu suale şu cevabı ••r· 
~d b' · h b tek b b • olmuştur. Neıır ve Rasıh ıılm· . . . . t' . "- • ızım• esa ımıza . mın a aıı Berhn sanayi er- . . . . . 1alat etmiıtir. Kıralın ve bü-ı tahmın edılen ve garn zon mıı ar· . . • 

'
tı ba komitanın adamı yanı, babındandır. lerınde ı~ı kııı ıarhoı oMlarak kametin mllme11illeri orada kıtaatıaın teıkil ettiği kordon- - Mıllıyet prea11pleri, b•· 

.. V d 1. k d • · di " Bu ı h yolda gıderlerken Ali ltat A d b n. • Lı-o an e ın ar qı ı . Dar ayrete fayaa ıey· . . . d a,· • ti trenia muvaaalabna intizar e-ılar arkası ıdc1 bulunan halk ce vrupa • enuz yeaı _. 
\olondrada bu tek alıcıyı k?n· :er olmakla beraber, maaleıef ehndı 11mın. e ınne raı •· eliyorlardı. Bir mlifreze ibti- tarafından bitmez tükenmez cere~anın ifadeıidir ve aacak 
.._I edecek aıkeri ataıe kım· uzun müddet tabii görllm&ı- mıılar ve bıllıebep herine ...: • · •f t · t" ıurette h~raretle alkıılanmıı makıne saltaaatıaıa teeu181a-.. , · • 1 :.aı Ik" ram mera .. mını ı a e mıı 11. 
a. Ceneral Panouze idi. Yinı tir · hıçakla h&cum etmıı eru r. 1 T S f i t t •ardır Evlerin pençere ve bal- den dojmuıtur. Milli •arlaiaa 
llllJL .. • • "E . rea o ya ı uyonuna am · • 
vıyo Vandelia kayınbıraderıl fendıler, Elsas Lorenia mlltecaviz kahvede oturan S&- t ı• d imi ti D • koolan iki memleket bayrai• müdafaa11, malnne ıal~ 
.. y . b F u d . • d b. . • d b ıaa v • re ' r. rago it d 'k d. b. LI .... "-a'"·. Vandel - im ~ ..!.a ••y_a_av etine_ karp mi· leymaa ısmıa e 1rını e ı- medaa Sofyaya kadar trene ile süslenmişti. Halk miltema· • ın • ı bsa ı ır ma .. y ... 
~ bıraderim namussuz bır cadele aça•l~rdan bahseder· cakla yaralamıılardır. M&te· birtayyare filoıu refakat et· diyen bağırarak kıratların a· almakta ve . makiae aal~· 

ita mıd•r?. •em ne denın?. cavizler yakalanmıftır. • ti r•basına çiçekler ahyordu. hnın eıerler1, azlml laatWilll 
'- '1. Baıtlı - Hayır! Hayır! .. M. Vanclel ı&dml keıme- mııB rl. · k 1 k r · Yugoslavya kırıl ve kırali· bulduğu andı, diier Wr millet , • ._ 

1 
. .. b 1 d a pr ı ıra ve ıra ıçesı . . . . b' hl'k Lali • _.__ 

IAıılllllll'lı• ~·~ münakaıa kaba etmı· ge azar ~nmaz •• evvel ma- . ., ile pr4aı· Siril ve prense• O- çesi, refakallarında Bulğar ıçın . ır t.e .1 e 11 Dl .... 

'

bar bakikattır ki daklm· but M. Pınot1111 bir veıilraaını Ayıp değılmı. d k • • f 1 • S f . t k 1 '- 1 • ld .. bal Makıneye ıstınat eden bir .... 
k Ş f • L o 11 mıaa ır en o ya ıs aı· 1ra ve ıs1ra .çesı o ugu · . . • 

L: ler komitesi bankasının o umama mlsaade vermelidir Alsancakta era ettın soaa d k 1 1 d t 18 d S f 12 k" nayı memlekebnın, ma•aal 
C"'eu mübayaaları bonolarını M. Vandel - Siz M Pinota~ ğında kalaycı HaıaaTahıin e · y~n~D a artı •:••t' ;e ;•· 

1 
e saa e f : ~ye V ı- işleri\Jde azami haddı bulmaa 

~ .. lıyan ve tevzi eden mil ga1rimeıra makaatl.; beıle· fendi kar111nın evde bulunma ;:• k •;:etteır:e ;. amııl ar d "· o metre m.~••. ~ ed' O •r:• bir iıtiJI ve bittabi .. lratııll 
(titrinden birisi hHbıa ipti· ditinl söylfyoraaaaz? dığı bir sırada Teran iımin- 1 c:~ aımı~ ar u · saray1na gı aııı er ır~ . ra ~ bir müdafaa ıiyaıetine mer· 
-~llıda bir nefer iken cephe· M. Bartb - Bu zat (Alıaı) de birini evin~ almıı; Zekiye Hartiiye mektehındea bır m~f~ Bul.gar .k~rml ve ~ıralı~esı mı d~n v.erir ve bu ıuretle ko,. 
~t6rmeden kumandan mev· ın Ff'anuy.a rlcaaau görmek· hanım bu vaziyeti haber alın· rez~ıBalgarf v; Y:u:oıl~~ ~dh safırle~ının şe.!'e~ıne bır nkşam bır nulliyetçi~k doğar! 

ili kazanmı hr. ten korkuyorda. ca zabıtaya~ ıikiyet etmittir. ma"yaart. ~ a atı~ ~ ı t ram ziyafetı vermıı~r: "Garpta milliyet ruhu mi-
l menna11 ıfa etmııtır. Yugoslav ha11cıye nazırı M. cadele ve tecav&ze Wlba .. 

ELHAMRA ı. MİLLİ KÜTÜPHANE SİNEMASI 
Birbirinden zeaıio programlariyle yeni mevsimi karıılamaktadır. Bugln 

1- Viyana Hasreti 

2 
Fraaaıızca sözlü ve ıarkılı aık ve mmiki filmi 

01aı1ular: SARI MARITZA ve HERBERT MARCHALL 

• Solmu, GOiier 

Kıral Alelnandr müfrezeyi Yevticin Bulgar hükumet izi- hodklmlığa i•tinat eder. Ha. 
teftlı ettikten ıonra kıral bo· sile mülakatı pek ziyade sami dııelerin icbarile, im rub, mll-
riı, YugollaY lrıral V'IS k1rali mi olmuştur. !etleri vahıi ve mlfteris h.,-
çealn. nkerl _~merayı ve. h_ü· f'*'i#:Z. MM v.:.nlar gibi biıbirine ıaldaft 
ktmet.lzi!nn_'!takdlm _etmıştı~ ıımir Postası nıa~tadar. Av,upa aiy~etL .. 
Baaclaa ıoara lnral ~e kıralı· hakıkati en feci tekille 191 
çe hatiıar ıalo- '"girmişler Gündelik lktııadi ve Siyaa: 1918 barbtnda zörml\ıtlr. 
ve orada lleledi1e Teiti ken· :sa!I bl 

0 0~.,~~~!~ ~at Am. kat ne kadar t•Y•Dt teell 
dileriae, Bafrar hlldimetine RAŞİT HALiL dir ki bizzat Avrupa bile ... 
boıgeldiaiz Wikten ıonr( ls:mu _ Gazi Balvarı tubaıfi ko!'kunç hakikati anlamam ... 
kıral Alekaandra ekmek ve yecileı ı-qı11nd• tır. Millet mefhuma, Auupa• 
hu takdim etmittir. Müteaki- TeJefoıı .ı: umara.~• daki yanbı tellkki Ue bet• 

Ilibi ve kudretli aan'at periıi GRETA GARBO nu orijinal bir eHrı· 395 · t' hd'tt b _..1evan dar. ~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-~-~~~~-~--~~~~•~• kıralff kırali~ sanya rcyeı ~ ı e e~ • 
gelmitler ve çay içtikten ıon A bono Becloli Japon ıiyaıeti ~·· ~u prken

1 
llW 

• • fllıeliıti : 1200 Kuru kaba ve acemı bır ta 1 tta ra balkonda kıtaatın geçışı· r. • • ___ ... 
al ..,..tmltlerdir. Altı A.. lı : 600 " ioareltir. Banu ıçıa aa.. 

lım·ırde Ticaret k blHiin cihan ıullta iki kıra), lıtaıyondan sara- ıır •e 
1• kadar Jlz biaden fazla matbaasında basılmıştar. tehlike altındadır " 

Bu hıftaya mah•aı ıeanı ıaatleri: 
SOLMUŞ~GOLLER : 16 - 18,30 ve 21 de 
ViYANA HASRETi: 14,45 - 17,15 - 19,45 Ye :l2,15 

...., Perıembe gün& 13,30 ve 16 da talebe ıeanaı Cuma glnil 13,30 da illve ıean11. 
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Türk dili 
- Baştarafı 1 inci sahijede -
ve hunu zamanla •kuan,. eeklinde 
telaffuz ediyoraonuz diyebi.liriz. 
H rr dilin kendisine mahsus kaide 
hususiyetle i vardır ve dil işleriyle 

ilmi bir şekilde uğraşonlar hilider 
ki ynztcı ismifaili oemanb uydur· 
maeıdır, doğrusu ya•gandır. 

Bu muu zu "' savaşın ; bilenlerin 
cebrinefeederek eskileri muttanl 
yenilerle tebdilini b~klemek, bil· 
miyenlerin de bilenlere itimatlarını 

i•temek hakkımızdır. Vaziyet oka· 
der ciddi ve o derece hayatidir ki 
h.eT ne şekilde olursa olsun tenki· 

de mütehammil değildir. Bu iş baı· 

lamıttır ve bitirilecekı ir. 

Yalnız evvel, Ab mr iddia ettiğimiz 
veçbile dıl işinde mü temirren çalı 

şacak bir akadcmiya ihtiyacımız 

vardır. Yabancı bir kelimenin zen· 
gin Türk dilinde hazan ü ç, hazan 
l-eş, hazan da on tane mukabilini 
buluyoruz. Bunları herkes eamia• 
sına hoş gidenini ıeçerek küllanı· 

yor. Bn yOzden yazıların muhtelif 
l ehçeler ve muhtelif istikametler 
aldığı muhakkaktır. Savaşı inki· 
samdan kurtarma k ve yumruğu 

daima bir noktaya vurdurmak için 
dil işinin Akı-demi eline geçmeai 
ve oradan ilmin tek eliyle idare 
edilmesi zaruridir. 
Zümre dilinden ırk diline, öz 

dile ... 
Yola dozaldük ... 
Yürüyoruz .•. 
Hedefe mutlaka varacağız ••• 
ÇOnkü hu i~in de rehberi ; her 

iyi ioin önderi olan Gozi'dir. 

3cnıicoada.ıı . -.. 
Belediyenin 
Hissesi 
lzmir belediyesinin çü ayhk 

oktorva gümrük hissesine 
mahsuben yeniden 147,690 
lira ayrılmı~hr. Bu tahıisahn 
lzmir belediyesine gönderil-
mek üzere dahiliye vekaleti 
emrine verildiği anlaıımıştır. ....... 

Telefon 
Şirketi mukavelesi ye 
ııiden t etki k edilecek 

Nafia vekalet i, lzmir tele
fon şirketinin muk velename· 
sinde mevcut bir maddeyi tat
bik etmediği göz önünde bu-
undurarak şirketin mukavele
ıinio yenid en te tk ikine karar 
verilmiştir. Şirketin vekaletle 
aktcttiği mukavelede telefon 
batlarımn topra k alt mdan dö · 
ıeneceği tasrih edilmiştir. Şir · 
ket bunu yapmamıştır . Veki· 
let üç dakikalık telefon müki· 
leme saatı işilede alakadar 
lomaktadır. 

IZMIR POST ASI 30 EYLUL 1114 

Bozyaka'da Demokrasi Ankara sergisi Yürüyo 
Ankarada y-eni inta edil- · -· -• 

mekte olan sergi evinde 29 A K 1 y v Ç k d S 1 • p p 
Teşrinievel glinü açılacak bn- Z 8 Sin &n2'1D 1 ıyor U OD Sene erlD reDS Ve te 
yük Ankara Hnayi ıergiıine Dün gece ıaat 21 de Boz-1 efendinin aileıi tarafından 1 • K )J d d h kıl 
İzmir ıanayicilerinden baz.tarı yakada Şamlıların Celil beye k~pı .. arkasına bırakılan Kar· SeS eri ıra ar an 8 8 8 
iştirak edeceklerdir. Bu sergi ait olup Rıza efendinin ek- pıt lambaıından ateı almıı ve Demokraıioin , Aristokra-ldaha akılla görünmekte. 
ye iftirak edecek firmalır mek sattıiı gayri faal furu duman bütün furunu kapla- ıiye galebesi aklı selimin hu- artwk nev'i beşerden, 111111 

doğrudan doğruya .erginin ~ kapısı arkasında asıh mıısa da Y.angın çı~m~ıına rafata galebesi kadar büyük daılarından ayrı olarak şat 
A k d k• M k K · meydan verılmeden ıondurül- .. b ' h"d. d" F ı ı d kıbo n ara a ı er ez omıta· bulunan ceketle havlu Rıza il tü ve muspet ı r a ııe ır. ran ar ve saray ar a, 
ıına m~ktupJa müracaat ede· m 1 r. ıa büyük ibtililinden başlı- yosunlu duvarlar ark•510 

rek kendilerine yer .,rııma· Vesaitinakliye Gu··ru··ıtu··su··z yan bu intibah nihayet bütün yaıamağa karşı isyan etoıe 
aını rica etmişlerdir. cihanın filen demokratlaıma- tedirler! ve ... aşk, inı•D ~ 

. . . . işletenler Asker"ı ıına varmııtırl binin bu en yükıek bis•1 

İskenderiye hath Fakat bu büyük hidiıeyi, kralzadelere doğru yol re 
lstanbuJ - lzmir - Pire - Maliye Vekaletinden ge- Tayyareler bu büyük hakikatı görmiyen- beri olmaktad11. 

1 k d len bir tamimde, vesaiti nak· R J b ı en eriye hattının, her haf- . . .. . Jer arz üzerinde yok değildir: omanya kralı Karo 
ta Karadeniz iskelelerinden hye ışletenler hakkında ta- " Volk1acber Beobacbter " ç J .. k"'k- k d · H retlerinin bir a•k için bab•. b kk k tf ·ı k B . ar ıgın o u azın ı, o y • 

kalkacak bir vapurla, Kara· ~ .u e 111 en azanç ver- erlın. 21 Eylül 1934 Londra beozolernler her biri bir ta- nın tahtandan bir müddet 1 

denizde yetişen Türk ihraç gıler1nde bazı yanlışl ıklar ol- dan 20 Eylülde bildiriliyaor: ft H ı ·f S Jt 1 - vazgeçtig· i malümdur. 
d .. b· ı.J· ·ı · k ra a, a ı e ve u an ar ar 

emtiasını alması ve lıtanbul- ugu 1 nırı mıı ve şu no ta- Yeni inıaat ve askeri ba t k k 8abık harp banedanıod• 
lzmir - Pire - lakenderiye- ların eıa1 tutulması emredil kımda en büyük kıymeti haiz ı ı yo · y k il d" Alekıandr Darga "ıımı'nde b · t" b" spanya, unan ra arı ı ,, 
P · l" 1 .. mıı .,. 1 T t . . d- l " ortsayıt ıman arına ugrama · . ır ngı ız ayyareaının un yar, diyar gezerek sergüzeştler adi kadın aşıkı için medl e 
f nı temin için teşebbüsata - 300 ~ondan fazl~ gemı Han Worth tayyare meydanın arkasında! Buna rağmen Fran· tine yapmadığı zül um kalot 
giriıilmiıtir. ve . vapur ııletenle~, _ışlet~ik da tecrübeleri memnuniyetle ıa tahtını kovahyan, hili bo- mış , nihayet blitün batıl•" 

- - len vapur ve gemılerın mık- yapılmıştı~. zuk kanlarında bir kıymet ta- kendiıinh:ı ve sevdiği kadı• 
M&arif KUDBSI tarı ne ol~rsa _011?n, beyan: B~ {e~ı taytarede gerek savvur edenler yok değil! kanile ödemiştir! Bu iki b•d 

Türk Maarl'f cemı"yetı", lzmı" . name uıulu dauesınde vergı motor erıo, gere ıe pervane- 1 'lt d . t' t kt • ıe bir kral zadenin akli • 
' ı d" 300 d · .. "'it- ü h h' . ·rı ogı ere e, ıs ına no a ' 

rin bütün kulüpleri arasında ve~ece (( e.r ır, . ton an a- nı~ gu~u duı :me~ :ç ış~·ıı · )arının yıkılmıı olmasına ve me rücuuna delil dtğildir· . • 
bir turnova tertibine karar ı•g~ gemı .. ve !ebır.lerde her m~y~ce T erece e. ıza e ed ıw • saltanat hakkı filen milletin Fakat... Monako preD•1~ 

nevı vesaıtınaklıye ııletenler, mıştır. ayyarenın çıkar ıgı )' d b 1 w k b .. 1 d w "Jd" V k•"1 

vermiıtir. Bunun için bir (ma· bütün nakil vasıtası erbabı gürültü, modern büyükçe bir eb_ın h~ d u unmabsına ragmen abş ı .. oyhel"f edgı ır.b. c •. ı'leısİ 
arif kupaıı) vaz edilmiştir. ü d l'k k I . d . . ır ane an ve unun anana· u gun a ı e eo ır 
Müsabakalar Vali paşan!n bi g n e ı azanç arı üzerın en otomobıhn gürültüsünden faz- 1 J d • d' . k d 1 vergiye tabidirler. la olmıyor. Bu ke•fı·n hava arı var. •ponya a güneşın ııı uıu ur ... , 
mayeainde yapılacaktır. Haıı· y ı .. ı b" b I t t ,.. Bir Ucret mukabilinde iba t 1 k iid f ev at arı ve ır nevi ma nt spanyanın ma ru ve 
~~~tir~amamen bu cemiyete rın eıy~ıını nakle tavaasut . ~ar~u~ ar~~~h arşı Dl 1 ~ aa addedilen Mikado iileai bük- lu kralının veliahdide, b•. 

eden nakliye komiıyoncuları ıff erıo ne t ıh alı) .sa. dgece erı dve mündenl Ve... Mısırda, Irak- sının manasız vehim1•''
11 

• • • ena r ye a erın e ne e · .. b" 1 k K-b se 

Vail• k A) t• yazıhane ve depolarının gayri - . 1 t tada saltanat hanedancıkları ta ı o ara u anın . Ve a e 1 . rece mueuır o acıgı asavvur . . . . . . b" ._ 1 1 · de ı 
safı iratlarının ylizde (otuz be- d"I bT mazıyı dırıltmek içın mezbu- gın ır •ızıy e ev enmeaı 

Vali Kizım Paıa, lıpartaya tı] niıbetinde vergi verecek- e 
1 

e 
1 ır. • • .. hane gayretler ıarfetmekte- bir hadisedir .. 13 ncu A)foO 

gittigi için vali vekaletini hu- lerdir. dirlerl istediği kadar bu oğlunu 
kuk itleri müdürü Fuat bey Ancak şirket halinde çalı- Tacikistan Bu meyanda Belçikada, nedandan tart etsin, mefb

0 

yapacaktır. ıan nakliyeciler beyanname lskandinavyanın iki memleke· hakkı hükilmraniden mabt 
uıulüne tabidirler. Kültürü Tetkikatı tinde, Danimarka ve Fele· kılsın; bu prenı, bu güo • 

A k d t .... .. . b d b b h ed s ere ave B Tas Ajansı menktede kraliyetler vardır. ası . an, a aıının an f 

İzınir askerlik sube- ulearistan' da Sovyetler ittihadı bilgiler Fakat bu krallar, halka en fertlerinden çok bahtiy•' 
sinden: ' Dikkate değer bir akademisi, Tacikistan kültü· yakın, işleri mümknn mertebe meıutturl d 

memurin kanunu rüoü tetkike başlıyacakhr. Bu millete bırakmıı mütevazi Kayzer Vilhelmin oğlu 4 
Deniz ıınıfına ayrılmış .. , tetkika, Iran halkından olup krallardır. hanedanının boş iddialarıD 

329 doaumlu ve bu do " Volkııcber Beobacbter . . . . .. b' h 1 d ı"f • · w , " Y angap vadılerınde yaşıyan ltalyada ııe. . Bır kral gol· ır am e e vaz geçm 
ıi'umlularla muamele göre Berlın . 28 Agustos 1934. w . f k A · inı• lağa bir derece d• 
cek diger doğumlu efratla Bulgar hükümeti, memurla· ~ an:.oblar~~~n _babılaknacaktır. ~e~ı mev~ut v~I ~·at k ."~- yakl:ımıı istediği kızla ' 
berne suretle olursa olıun rın tayin ve azli huıuıunu og ıyen u türu a ımından o rasıyı uvve en ırme ıçın 

1 
. . 1 

ıimdiye kadar aıkere ıev- tanzim eden bir kararname müstesna bir ehemmiyeti haiz elden gelen yapılmaktadır. enmıştır. 8 neıretmiştir. Bu kararname bulunmasına ragw men bu hal· Şimali Avrupının beı kü- ltalya Kralın. •.n kızı da, 
kP.dilmemiı ayni sınıfa K 1 B i 

ile hfikfımet, memuriyetlerde kın hayat ve kliltüril ıimdiye çük kırallıkları iatiına edilirse, gar ra 1 oruıo .nvceı 1 
d1:;::Su 

32~i,!;66 32~ir~2c~ iltimasın, akrftba ve taallükatı kadar ne tarihçiler ve ne de mevcut diğer kırallar ve ha m&~dan evvel bır tayy•~ 
Teıtin 934 günü tertip e- kay~r~anın önüne geçmek iı· etnograflar tarafından tetkik nedanlar :demokrasinin gale· ~a.bıtle evlenmeğe kalkıf 
dildikleri mahalle sevk edj temııtır. _Bu kararname a~- edilmemiştir. besini bir tlirlll idrak edeme· ıdı. 

kamın~ g?re .bundan ıonra ~ç mekte ve demokrasiye - yi· Ve rivayet dogru iıe, 
leceklerdir. Bunun için bi- n~~uslu bır aaleden ancak bır . ni millete ve milletin hakları· tayyareci gizli bir cin•Ye 
rioci Teırin 6 cı günü şu- kııı ve altı nüfuılü bir aile· Aydın Demıryolu umum .,,1 
beye mllracalt etmeleri Vt den de aacak iki kiti devlet Müdlirlüğündea : na. -:- düımanlıklann~, nefret· kurbanı olup sahneden çık 
etmiyenlerin aıkerlik mü hizmetine girebilir. Şayet bir 3 10 934 tarihinden 31-12· lerdı~ıl her fırsatle goıtermek tır. 
'- il f · · k · l · iif it k · · d · b · ô t e ır er ~!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l"!!lflll'" &e e ıyeb anunun 89 cu aı enın n uıu • ı ışı en 934 tan ıoe kadar demiıten .. · · . G •• J v 
ve 86 cı maddeleri hüküm· fazla iae o aileden en çok üç lzmire nakledilecek yaş üz6m · . Dun denecek bır yakın m~- U y&2'1 
lerine göre cezalandınla· kişi devlet memuru olabilir. ün beher tonundan 600 ku zıde. ı~tanbnl ~~1.tan ve halı· F • 
cakJarı ve bede) verecek Şimdi kadro harici olacak ruf Ücret alınacaktır. ~e!~rlnlD verdhıgı b'l en s

2
o
0
n a brıkası , 

lerin birincTeırin ayının 5 6220 memur vardır. agıt para eH ı e - 1 ' T 1 t •ıJJl 
inci günli akıamına kadar - 140 lira maaıla bireı harap eme a ma merası 
bedellerini vermeleri lazım 29 Eyh11 Cuınartesi günkii uzum ve incir konağa çekilmiı ve mütema· Bn gün y:tpılacak 1,. geleceği ve bu tarihten satışlarının hulasası diyen dejenere ve sıska ço- lıparta, 29 ( A.A ) - iç,. 
sonra bedel kabul edilmi u•• M 6 1 1 50 

cuklar yetiıtirmek, amca ve rinde Zonguldak meb'uıu ~' 
Zu••m 198 A. uhtar d d I . k"' • 111 

yeceği illn olunur. 131 D. Arditi 5 50 6 25 ayı ~a e erın mev ıını sara· i1p ve bir ecnebi mUtab• ~ 

~~~~~~~~~~~~;;~;;;;;;~1 1 Çuval K . S. K. S. 125 ş. Remzi 9 9 m_ak ı~e meşgul olan ve ~u olduğu halde iktisat Veki
1
',. 

~ 311 K.p. Kizım 11 75 13 25 9A M T 
58 75 58 75 

gun bır kırallık hanedanı vu- ihtiıaı heyeti 29 - 9 - 934 
.. . aranto d t' 1 d b' . . . 

Karşıyaka Lüks sinema 
ve Tiyatrosunda 

Mevsim münasebetile bngün 26 Eylül Çarıambadan 
itibaren İ>liyük filimlerine boıladı 

ÇELik ADA 
H enüz lıir eşi daha yapılaınayan Fransızca 

sözlii ve fo'arkıh k1vınetJi ~ahm;er , . , 
Mümessilleri: Jan Murot Şarl Boye Danyel Parola 
Seans ıaatlan: Cuma ve Pazar 15 17 19 21 
Diger günler: 19 ve 2 l 

BUGÜN I"'ÜKS SİNEMASINDA 

Çelik Ada Filmiy le beraber 

1 Münir Nurettin bey in ALLI YEME!vl 

iiiiiiiiKiıiyimieitiliişiairikiııiıiniıidiiniljeiyiecieikiıiiniiiziiiiiiiiiiil 

267,5 iz. Talat 13 14 50 71 Cevahirci z. 5 25 5 25 cu a ge ıren er en uııının Keçiburluya gelmiıtir. 
250 Alyoti bi, 14 50 15 50 50 B AJyoti 5 25 10 hanedandan b~r kadının bir iktisat Vekili Celil 9e~ 
195 Rıza 12 25 17 50 39 M. Sait 5 50 5 50 ·~!~ret . • kitibı ~le evlen· yarın Jgpartaya muvaı•I' 
136 Cevahirciz. 9 25 13 87,5 37 J. Kohen 7 7 fdıgı 1 ıkçın yapbgı k~zam~t bekleniyor. 30 - 9 - 934 -', 
126 Şerif Remzi 13 25 19 llruş u henllz eı ımemış • •t.I 

34 B. Franko 5 75 7 50 bir harekettir! babı Isparta Gülyagı fabr•~ ı.ı 
59 S. Politi 12 50 14 ·bot•• 

27 Dinar Hubu. 6 55 7 Fakat latabulun eski ma- sının öğleden sonra Keçı ,ı 
56 D. Radib 12 75 14 25 25 ııer 
50 A. Haydar l3 50 16 50 J. Benmayor 6 50 6 50 halle bakkallarının defterle· kükllrt fabrikaııbıu te111e 1 

20 F. Palıen 9 il rinde bu hanedan erkinının atılacaktır. Beı senelik pt0 

32 Süleymano. 10 50 10 50 15 p p · bll' 
15 Trifonidiı 13 13 50 . acı. 9 12 henüz ödenmemiş ekmek ve ramın iki büyük iti daha 
13 R. Muhtar 12 13 25 10 Ç. Nurı 5 25 5 25 bakkaliye borçları olduğu da şarıhyor . 

8 F. lzzi 12 12 henüz tarihin malı olmıyacak ---·---.. ---
IO L. Recyo 15 15 5 P. Em'n 10 25 10 25 kadar canlı vakıalardır. 

1470,5 Dünkü satıı yekunu 1521 dünkü satıı yek6nu Filvaki bu hanedandan he- Bodrumda 

Çuval 
353 K. 
279 A , 

Bu 

incir oüz beşeri bir duygu bekle- içme Suyu , 
Zeytinya aı n~mez: Sair b~n.ed~nlar, emi- r/ •' 

K. S. K. S. . . .ı§ nım kı duygu ıtıbr1le bunlar· Bodrum 29 (A.A) - rıı-• e-
Kizım 5 75 5 75 10000 M· Nıyzı I.Ş . 26 13 26 lf; dan yiiksektirler. banın ıu tesisatı iti te111•"' 

1
t 

Hatydlar 6 l 6 · ] Bununla beraber, kral ha- bitti. Şimdi içme ıuyumuı.1~, 
sa ·iŞ arın a ıcı ve satıcı arını gösteren nedanlarının prensleri ve altından çelik borular içııt 

liste yarınki nüshamızdadır prensesleri babalarından çok ıelmektedir. 
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eo· Frengi 
ıllı VE 

kte fi 
aıid•t- elsoğukluğ·u 

pto' 
..... fi 
kasıtdl 
etat•r ... ~· 
i•tİ "' 

ol ,.~· 

ol 1' 
b•"" 
det it' 

libi bulaşık Jıa3-
lıkıardau ko

tnak için mut
a yanınızda 

PROFiL AN 
Tüplerinden bulundurunuz, - Heı - eczanede uuıunur. P. 671 

Pasaport karşısında 

Cumhuriyet Salonu 
Salonumuz şimdiye kadar yalnız kıraathane iken 

ltlubterem müşterilerimizden gördüğümüz rağbet üze· 
tioe bundan böyle hem kıraathane ve hem gazino 
lıalinde işliyecektir. 

Her türlü mesrubat gayet taze, temiz ve müsait 
fietıadır. Lütfen ziyaret ederseniz memnun kalacağı-
llııdan eminiz. 

-Kıymetli vticudunuzu yıka-
ı mak için hangi hamama gide· 
ceğinizi: dllşlinmeyiniıl 

Memleketin en temiz, en 
sıhhi, en lilks bir hamamı 
olan Keçecilerde Lile sine
ması ittisalindeki 

Tevfik Paşa 
Hamamı 

na'ieşrif ediniz, herıeyini 
takdirle avdet edecekıiniz. 
P.659 'Wüsteciri: Ali Rua 

Tilkilikte 

Modern avizeler 
ve masa lambalan 

e ~ "'~============p=·=72=3~ Kırkaiaç Oteli Meşherini herhalde zi-
a,.b" • 1 yaret ediniz , t1I' Her yolcunun itine elveriıli 

Müdiiriyet 

mi•..-: bevairde Ye ıııües ·esatta i~lerinizi dildi ve Baamahaneye yakın olan Ağa zade 

d 
11 ~Uı·ette ve ınuvaffakiyetle takip ve intaı•. b~ otelden istifade ediniz. Hu·· seyı·n Hu·· sn' u·· 

ıi • 'j Fıatlar 50, 40, 25 kuruıtur. 
'Alfo~ etıneği deruhte eden Müsteciri: ALİ Saman iskelesi ikinci Kor-
nu l.t ı• a•f P. 715 don nomara 3.55 P. 704 
e,,~ ehmet A ı ve ı at kardeşler ınınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııı111Dınnuııım11111111B11111111111mıııınııııııınıınıınırnnıuıııın 
n:~ Aşağıda yazılı kısımlardaki muaınelftt ta ; Doktor Ali Riza = 
aed,- başlıca nıe.,galeleridir 5 = 
iyat" 'l'AHYiLA'f VJ<J EM ı,.A K ~ Doğum Ve Oerralıi Kadın Hastalıkları ~ 

BONO 1ŞLERİ IŞLl~Rİ ~Mütehassısı Telefon 2987 :: 
Mübadil, gayıi mübadil H § Kestelli caddesinde 62 numarada hergu··n = 

1. b er türlü 1 emlak alım -QOnoları, bt"r .nevi ea am i§ -
ve tahvilat ahm satımı, satımı, icar ve isticar mu- =.: saat 3 den sonra hastalarını kabul eder. -
bil bassa bono alımı her a melatı, bankalarda, de- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllftllJIOllHlalUUHllllllllHllllmllllllllllllllllP529 
Yerden ]_kuruş.fazlasın<>. vairde iş takip ve intacı. 
Aurf·s; Kenıeraltı Hacı Hasan oteli No. 52 ilk mektep mualllmlerlne 

P. 134 mOJde 

tıila 
bede 

Ren Bu 
kullanmamıştım 

l ~~MNl\:'l'BN KEN-
ltN ızr A f,A ~1IY A-

0 J{{SI ı:1 ız 

Çok Latif 
~Çok Sabit 

flı· hu usta t·ok ınü
Croıııel lıh· kol~nyadır 

Koku 

YAVUZ YE MEKTEPLIJ)B 

ilk mekteu kitauları 
Yurt bilgiıi dahil olmak Ozere tarih kitavları, bütün 

ilk mektep kitaplarımız gelmııtir. Bu kitaplarin lzmir 
vemülhakatında toptan ıatış hakkı mllnhaıiren kütüpha 
nelerimize verilmişti. 

Kitaplarını tamam almak iıtiyaenlerin müesseıen•İze 

müracaatları. 
Keıneraltına mekepli kütüphanesi 

Ikiııci beyler sokağında 100 nuınal'da 
Ya vnz kütüp hanesi 

güzel kalmak! Ba~ç~vanlara 
istiy~nlere... Selam ! ... 

Ege havzası bahçavanlarının 
Keçecilerde 3 katli yelli y6z6a8 giildüren ve yalnız bu 

1 

Türk 
Pazarı 

Hacı Süleyma~ 

Mahdumu t'(. 

1BRAH1M 
Hanımların 

Naz rıdikkatine 
Mevsim dolayısiyle Istan

bul Beyoğlunun yiiksek 
terzilerine diktirmiş en son 
moda üzerine manto par-

desu ve roplarımız gelmiştir 
Meraklı ve menfaatini is

tiyeıı hanımların kumaş 

almadan ve terziye uğra

ınadan evvel bir defa ma
ğazamıza uğramaları kafidir 

Adres: Odun pazarında 
kaatçı Nafiz Mustafa ya
nında No. 3 
Hacı Siileyman malıduınu İbrahim 

Telefon: 3726 P. 602 

kar· 'da 
1 • h nesi 

Poliı;; noktası kar~1s1nda dairei ınahsnsa 
Telefon: 2037 

Ankcrada: bilu.-ı: um vekaletlerle şur yıdevlet, kazanç ve 
bina vergileri temyiz komisyonları, gümrük ve inhisarlar ve 
iktisat dairelerile mabkemei temyiz ve sair devairi resmiye 
ve hususiyede görülecek her hangi bir işi olan veya ilericle 
olecaklar işlerini kolayca ve ucuzca t kip ve intoç ettirmek 
için ancak. 

ANKARA' dP: enelerden beri bu işle meurul olan ve 
munt ı m teşkilata malik l ulunan (HALK iŞ iDARE HA· 
NE~I ne vermelidirler. 

Emlak ve emtia kumüsyor;culuğu. yazı ve tercüme •e baaa 
ümmasil bilumum irler yazıhanemizce yapılır. 

Adresimize bilhassa dikkat edilmesi rica olunur. 
iDARE HA EMIZ, 

(Icabedt.n işlere garanti gösterir.) P. 678 

~ an 
D t demi yolları 7 nci iş· 

tm müfett•şliii den: 
1 Iımir Alaşehir, lzmir-Soma arasınde Cuma günleri işliye• 
tenezzüh trenleri bu sene için lağvedilmiştir. 4081 P. 741 

lıuFabrikası 
lzınir : Şekercilerde T n nıara. 40 

Ye i seue için sureti mab usada getirtmiş olduiumu& 
ak gürgenlerle ve fevkalôde kurutulmuş nğaçlDrla her çeıit 
ve yem modellerde kalıp inal edilmektedir 

Müracaat eden müşterilerimizi her ıııuretle memnun bırak-
maktayız. P. 740 

Ilaı.;an BPh<:et ve Hü ·eyin Sadık 

A tina'ınn ~nh YO giize1° Aydın demiryolu umum mil· 
• . • pürlüğündeo: 

ın1zfllı gazetesı 5 ·9 934 tarihioden 31·12 

25 
60 

binadaki Mi~ik kadın berber havzanın cleğil fakat gayreti 
B. Şemsettın Sıtln ondnle ve fedakirlığile Tür kiyenin 
muvaffakıyetini diplomalı yük- en fenni en in,.nılır tohum 
sek bir ıan'atkir olmaktan maiazası olan ızmirde Hüse- T 
başka müstait bir foto ve yin Avni beyin "Meram,, ma-

reıaam oluşuna medyundur. tazaıın'9 mevsimlik partiler 

ha (S _ 934 tarihine kadar mer'i ve 
O muteber o!mak llı.ere Nazilli 

F F ) ve Kuyucaktan lzmire taşına-

75 LÜKS 
too 
180 
~llruşluk am· . 
tıiajları · 

\·al'thr. Bjı· te~ı il be sizi<le peresti~kftrları ara
~11la sokar. Bczacı ba~ı F~rit lıc~ri"u şalıeseri-

r diı· at,~1k olarak lıa~ka yet·de satıh.na~. 
l'akJitJeri cok adidir. Ret ile :Ferit hdın ve 

' 
etiketiıı i görmeden alınayııu z. 

~ı. J)epo s.Ferit Şifa l~czalıanesi<lir 

S tk b b b 
ve bu meyanda bır çok yeni 

ı ı ey er çe reye ya· il ti d 1 . t• e er e gt mıı ır .. 
raşan tuvaleti intihapta bunun Malların' meVlimlere taksim 
için eşsiz bir zevke maliktir. etmek ıuretile her zaman 

Daima genç ve güzel kal- maiaza11nda taze mal bulun· 
mak iıtiyenler tuvaletlerini duran Ye mevaimi i' çmiı mal 
Sıtkı beye yaptırmalıdır. derhal imha etmeği usul edi-

P. 718 nen l\vni bey ancak bu dürüst 

lı---------•• hareketiledirki Ege havzası 
GÖZ T AB1Bl bahçavanlarının sarsılmaz iti 

Dr. İsmail Selahettin madını kazanmııtır. 
Fransanın Bordo tıp fa- Bilmiyenlere değil ; fakat 
k mlflerilerini bu yeni mallar-

illtesi göz seririyabnclan dan haberdar etmek maksadile 
mezun askeri haıtaneıi k göı. hastalıkları mlltehaı- eyfiyeti ••ygalarile ilin eyler. 

Hiaarönü "Meram,, tohum 
1111 muayenehane: 
lkioci beyler s. No. 81 maiazaıı Telefon "3478,, 

P. 627 

! r u - r cek soğanın beher tonundan 
Gazetesi ve bfitü ucan 11170 kuruş ücreti nakliye ah-

nacnktır. 
gazeteleri § 5-9 934 tarihinden 31 ·I 

2 934 tarihine kadar Aydından 
hmire taşınacak haşhaııa be-

Karşıyaka, Pas port, Alsan h~r tonundan 625 kuruı Dere• 
k • k . , 1 tınakliye alıoacektır. 

ca vapur ı Jelcnnae satı - § 2 8-l934 tarihinden Tq-
maktadır. rinievvel 1934 sonuna kadar 

Abone -adres! k dar gön- Dinard n Denizliye taıınacak 
derilmek ş rtiyle Çelikel 80• üzümün beher tonundan 500 

k k 49 d 
kuruş ücret alınır. 

a nu:nar a A d d . 1 ıs. y ıo emıryo u umum mu 

J •• K düliğündeo: or o o oça. -18·9-34- tarihinden 31-12 
A.Jresiae veya 2295 nu.na 8 934 tarihine kadar Söke. Söke 

Ke"Deri ve Moral.dan lzmire 
ya telefonla müracaat etm li taşınacak burçağin beher to
dirler. P. 732 nundan 375 kuruş alınaeaktır. 



SAYFA: 12 

Türkiye Ziraat Bankası 
lzmir Şubesinden : 

24 • 9 - 934 tarihinde ihaleleri yapılacağı 27 - 8 - 934 
de Yeniaswr. 3 9·934 de Anadolu, 11 9 934 de Ticaret 17·9 934 
deMilliBirlik gazetelerinde ilin edilen Yunanh emvalinin müza 

yedtleri bir hafta müddetle temdit edilmiştir. Malın satıldığı 

seneye ait devlet ve belediye vergi ve resimlerile sair mas
rafları müşteriye aittir. Kıymeti muhammeneıi iki bin lira
dan fazla olan emvalin ihaleleri istizana tibidir. 

ihale 3 - 10 - 934 Çarıamba günüdür. Taliplerin yüzde 
yedi buçuk teminatlarile birlikte mezkOr günde saat 14,30 
da bankaya müracaatları. P. 736 - 4066 --------

IZMtB POSTASI 

__ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllflllllllllllll ı Aydın Demiryolu Umum ı 
Mildürlüğiinden : = 1 1 1 k 111 1 6 8 1934 tarihinden 31 12 ~ zm r na mem 8 8 r 1934 tarihine kadar Sarayköy 

=suyu iyi değlldlr de"'ll mi? den lzmire taşınacak kumda · = il rının beher tonundan 900 ku-
~ HAY 1 R ? 1 = ruı ücreti nakliye alınacaktır. 
5 1 § - 18 .. 1934 tarihinden 
=: ş UYU = 21 8.1985 tarihine kadar mu-~ KOÇTA S 1 teber olmak üzre Tireden iz· 
§§ mire taıınacak tütünün beber = tonundan (780) kuruş ücnret 

~=-- Cumka~v~sı(tYSa)ydla çal'!1kı ~ nakli~;;;:~ör 
mev ıının , erece ı ~ 

~ Dr. c~vdet ~f nstafa ~ Suyunu [yeni mi duyuyor ~ Askeri merkez hastanesi 
= S Z ? 1 Operatörü. Dört aşlı milm fl!Ft> ihtiyacı var. . ~ unu P. 719 her gün öğleden sonra 

1 
memura Arzu ıösteren zevata g&ıte =llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllomlllllftlmmBUllHllllOlllllftl- ikinci Beyler So. No. 78 

htl·yaç var receği teminata göre maaş veri :A- dın deınirvol uumum ıaman yüklendiği takdirde t 
leccktir. Teminatın miktarı ile !, .. .. .... .. <lJ • vagon hacmının yüzde ellisin· <{ilccek eu lezzetli su 

K . JA b 1A • ki' b'Jd' . . . mudurlu!!Ull en. d f ı k "kt · · f S azancı, ım KCı, am 8 aJCI şe 1 t ırılmeJıdır. ~ en aza onan mı ar IÇln oça uyu 
f d• Mürsilleıin vagonlara fazla t •f si den yüzde OD tenzilat olmak üzre üç e en ıye ve Müracaat mahalli: .. . • . an e n 

• kuru ot ve saman yukbye·Dıl· yapılacaktır. 
fabrikamızın yenıden açılacak N aziJJi: Madran rakı fabrikası mel erini temin için her hangi Bu tarife 23·9 934 taribin-
lzmir satış deposunda bulun- Müdürlüğü bir vagona hacmı iatiabiıinin den iı'ara ahire kadar mute-
mak üzre maaşlı bir efendiye P . 729 yarısından fazla kuru ot veya berdir. 
lüzum vardır . 

Satış de posunda bulunacak 

efendi, fabrikanın direktifi 
dairesinde harekd edecek, 
asgari dört bin lira teminat 

Doktor Operatör · 
Tahsin bey hastanesi 

dur. Hazm-. kolaylık verir 
lçimi gayet lniı ve hafiftir 
B ı ıuya devam edenler 
vücutça çok fayda gör
mektedir.Bu bir hakikattır. 
Kemeralh candi karıısıada 

No. 1 
Telefoo: 3190 

:P. 712 

l\.eçeciler'de 

Kadı hama 
Memleketin en temilt 

iyi hamamıdır. 
Hertürlü tertibatı 

kemmeldir. Nezafet ve 
baretine İon derece fi 
olunur. Fiatlarımız 111 

dildir. 
Kadınlar kısmı, sabıb 

akşama kadar açıktır. 

Safa Oteli 
l{uynıncular çarşısı 

,; karşısında 

Tüccar velesnafın iıio• 
kesesine elverişli f çarııyı 
yakın oteli tavsiye (ederi~ 

:P., 
verecek ve teminat ııiıbeti 

yüksekliği niıbetinde maıı 
verilecektir. 

lzınirin en lüks ve s1 hhi ve emsalsiz hususi hastanesi olup 
bHhassıa kibar ailelerin Ameliyat için yegdne tercih 

Muhterem Müşterilerime ---- - -- ·- . ~ ·---.... _,,,,,_. 

BakkaJiye, burdavat ve tu· 
hafiye gibi bir iş sahibi bu 

lunması şortile Ödemiş, Tire, 

Bayındır, Kuşadası ve Bur

d urda fabrikamızın toptan· ıa· 

tışiarda yaptığı tcrızilitı tek 

~şişelerde yapmdk şarti)e ma 1 

eyledikleri hastanedir 

Tahsin bey, hastanesinde 
Sabahleyin 9 dan 12 ye , akşaın 14 ten 18 e kadar 

hususi hastalarını kabul' eder 
Adres: lzmir Çivici hamamı civarında Müftil sokağında Yemiıçi Beylerin 

muazzaıııı binasında 
... ______ - - -- .... - -- --- -. -.-· . ..-......:.- ' .. - -- - - - -- ·-

Ticaret 'Matbaası 
• • 1 
lzmır 

En son sistem tabı lavazımına malik,r,Garbt 
An adolunun en mükemmel müessesesidir 

Telefon : 3952 1 
elgraf: Ticaret Matbaası 

iz mir 

Her boyda ye~~~ Kitap b<Uılır 1 ADRES: 1 
_ ................... _...._....,..,.....,._,.._,...,.._,."""'-""'"'"""'""""'r.J Gaci Bulvar N 04 82 • 84-86 ~"'~ 

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

cuzıu1ı, nefaset. •ür'•t, in 1 Resmi ve ticari defterler 
uzam müessesenin ıiarıdır Uc~li, .. sağlam. ve ~~zol kasa,. defteri kebir yeTmi1e, 

Her talebe hemen lher turlu Beledıye Koy defterlerı basılır. 

r .... cevap wırilir Bir tecrübe ile hakikat anlaıdır 

AKICI EFE 

Ôtedenberi mazharı teveccühünüz olan mağazamı bu 
tevıian Yeni Kavaflar çarşısında 29 numaraya nakle 
Gerek beyneJmilel!9 eylill panayırında takd~ ile seyretti 
karyola çeşitleri ve teminatlı somyaları ve divanları il• 
türln portatif eşya çeşitleri ve portatif karyolaları bul• 
aız gibi, nikel, nikelaj, bronz üzerine hertürlü mobilye ,i 
riti kabul eder ve günü güaüoe siparişatımı teıılim ed•1 

mahalline kadar bili arıza ıevkederim. Ayni zamanda 
tün sergilerde birinciliği kazanan doktor Halil ~eııi 
fabrikasının çelik üzerine bilcümle karyolaları, somyalatl 
çocuk karyola çeıitleri, tel çelik paspaslar perakend• 
toptan olmak !izere satılır. Fiatlar rek~bet kabul etmeJ 
recede ehvendir. Muhterem müşterilerimin hertürlü mo 
ve karyola ihtiyaçlarını temin etmek üzere yeni mai• 
teıriflerini rica ederim. 

Yeni Kavaflar çarşısı 20 numara Liika mo 
ve karyola salonu Hüseyin Hüınü P · 7"8 

IKTI 
bu mühim eseri Ticaret matbaasından 

halinde tedarik edebilirsiniz 
650 SAHiFEDiR 

kitap 

Fiatı 100 Kuruşur 
Forma toolayıo ta cillletmek istiyenler bi2e formaları 

den hafif bir cilt yaparız, 

tiyle tedarik ediniz. 

Kitaolar ciltlidir. Kitap 

gönderirlerse 15 

mevcudu nek azdır. 

Telefon: 


