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Belediye ıha bati bugün 
ernokrasi 
!"vetleniyor 

D • • .. 
ail emokr .. i zaten kuvvetli idi de-
ı.. .. c

1
cek_tir. Filbukika ruh itibariyle 

'°Y edır }' •- . i .b . l 
b · aa;at uzvıyet tı arıy e 

emokr · . 
••ının Umumi harpten 

ıoııra eeb 
•• L_ reıı hastalandırıldığı da 
~ır vallLladır 

Onu ce~ 
&aıtaL . baatalıuranlar ; bu 
leri P hır zavallı alimeti olarak 
• d yeb~düler. Birçok memleket· 
·'

1
,e. 1'Çok mut1111ltıolar Aristok

u yı ltu• 1 
ill l 

•et endirmeğe çalıoaıak 
• et eri h.ıt- . 
1 

lı: ourıyetten mahrum et· 
:n~ol~ına döküldüler. Muztarip 

etin tıan ; felaket günlerinde 
~ •öıde • • be 11 - ınanmaH da - Ü· 
111 klenıektir. 
19 ncu •ıırda tahakkuk eden 
cnaipler, haklar, hürriyetler öyle 

l
lr .edildi, öyle inkAr edildi ki 
erı bü l' yük muhmrebenio fevka· 

e ıkleriııe alııan iwıanlardan bir 
nıı buna inanmak taraf ma bile 
er 'b· k gı 1 oldular. Kırbaçla millet 

etmek liateml baıit bir zümre 
b' 

• it gaye oldn. Meydana yeni, 
b"Z ' el la arıy er atıldı. Yeni dilt· 

: r ko1aalilu. Bütün bu yenilik· 
luılAauı : Hürriyeti inkAr 

mu1111 harbın . . 'L' 
netıceıı • ı.ıı.ı ı11t 

ıanın tecell1a' ı'd· B' • f ır ır tara tan ll ki . 
a 1 ar, ealtanatlar, hanedanlar 
ıldalar, diğer taraftan Waı ci· 
~lar hilrriyetsizliğe gittiler. Be
ın tarihi bu kadar uıak iki 

"1n hltlCftiğini hiçbir devrede 
detmiyor. Harp ıoou dünyaeı· 
ne hercümerç içinde yaıadığıın 

l Takıadan daha etraflı bir tekil· 
· hiçbir hidiae iıpat edemez. 
ı.man ilerledi. Geçici ve çilnkü 
kat düsturların birer, birer inhi

· ı baıladı. Glh - İtalyada ol· 
gibi - bAıı istibdat liderleri 

P halinde htırriyeıe teraftar ol
arını illna kalkıotılar, gih -
UlUı yaptı~ı gibi - Proleter· 

aimaaıdarları Kapitıliat dünya· 
•ecU.ıenne azi sıf ıtiyle itti· 
ettiler. Demok:r11i ; bulonduAu 
e dt1rdu. Onun hasta halindeki 

•ret• d 
• 1 ahi ıoğuk ve donuk na-
yeleri eritmeQe .kifi geldi. Bu 
D.enıoba.ı bir kat daha kav· 
enıyor. 

anbolda p ... 1A t 1 8 . ı:~· l d ~ amen o ar ır'""Cı 

an 1 deınek: i Parlemaoter mil. 
'!?in • 11' irakiyle beynelmilel bir 
llıııenıo kuraldu demektir. Paı· 
••aau 10 uncu Hhifede-
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istanbul Konferansı ...... 
Parlımantarizm; Müdafaaya Deier Ve 

Çünki En Doğru idare Sistemidir 

M. Rostan'ın Mühim Raporu 
Murahlıaıladan çok rica e 

derım, komıu bir millet tara
fınd•n bir tenkit gibi hatta 
nezaketi kıt bir ima gibi te
likkı edilecek bir fey ı&yle-

btanbul 29 (A.A) - Parll
mentolar birl;ği konferansı bu 
ıabah saat 10,30 da Haıan 
beyefendinin reisliğinde top· 
lanmııtır. Müzakerat ruzna 
mesinin tesrii, rejimin teki· 
müUi ile teknik mesaili mü-
nakaıası teıkil etmekte idi. 

ilk olarak siyaıi komisyo.o 
mazbata muharriri Fransız 
heyetinden M Rostan kürsü
ye çıkarak heyeti umamiyeye 
takdim ettiği rapor ile baadan 
muıtahreç karar projesi bak· 
kında izahat vemiı ve demi§• 
tir ki: 

meıinler. Filhakika parlimen· Amerika'daki amele grevi resmen bitti. Fakat sükunet 
tolar birliği bir ileri hareketi killliyen iade edilmiş değildir. Re imde görüldliğli ,,eçhile 
bir nevii lerikarakoldur. Fakat amele mahalfitı, her ihtimale karşı, bili müıellih askeıleria 
birbirinden ayrılmiı tirendız· müdahalesi altındadır. 
lardan m üteıekkil bir komite ~""-~~....,...,....,..,'"""~"""""""~.rv-.- "'V'V""'"V"V"V"V"V'V"V'V"V'V"V'V""""" 

değildir. Birlik kelimeıi ye· Uzak Görmek Kilise Çanı 
rinde kullanılmıı olmak için 1 
aramızda ahenk buluumaıı li 
zımdır. 
Müteakıben ıöz elan Ro· 

manya murabhaalarından M. 
Siyasi komiıyon müatemir Pillat M. Rodanın raporuna 

bir tali komisyon t eıkil eyle· 
miştir. M. Roıtan raporunun Parlamentolar Birliği umumi ~amam~n .ilti~ak etmekte oldu 
kiyafetsiıliğini takdir etmekte kdıibi M Leopold Broiısier gunu bıldırmıı ve karar pro· 
olduğunu ıöylcmit ve bunun ğini tasrih eyledikten sonra jesine b~zı il~v~ler ya~ıl .. ma
teknik meaelelere tema• et· fU suretle sözllne devam et· sını teklıf etmıştır. Bu danı· 
mek i.temeainden aeı'et etti· mittir. - Devamı 10 uncu sahifede-

1 

EsnafVeiŞçi teşekkOlliM 
•••••• 

intihabın ilk günü 
,,.,...,, •• • 

numayış 

olduiu için muazzam 
yapacaklar Almanyada Brocken ıebrile Şu gördüğünüz fıçı gibi ıeJ 

Amelemiz andicecek 
Berlin arasında uzak glSrmek bir kiliıe çanı olup Japoaya • 
tecrllbeleri yapıldığıaı cuma nın kiyoto ıehrindedir. 5.2 
nüıhamızda reımile beraber metre irtifaı ve 700 ()()() kilo 
arzetmittilr. Brockende tecrü· v v ' 

Buglia belediye intihabının ka teıekküller bürosunda beı olarak önde bando olduğu belere sahne olan bu kule ile agırlıgı olan bu çaa; dtınyanıa 
ilk glinüdlir. Bu bliyilk günün saat kadar topl•nb yaparak halde ı~hria her tarafında arabayı timdi Franıız foto- en bllyük kilise çanıdır. 
heyecanını yaıamak ve halkı· bir program tesbit etmişlerdir. nilmayitler yaparak intihabın serviıi de veriyor. 1 " • 
IJ!IZl reyleri~i. kullan~a.ia teı· Bu toplantıya teıekküller bil- heyecanını yaııyacak ve ya- DAyA sveç 
vık etmek IÇID ıehrımız esnaf rosu şefi Osman bey riyaaet ıataca\dardır. a a a·•kA • 
ve işçi teıekkülleıi mümessil- etmiıtir. Utoblısler ıemtlere göıe Üzüm mes'eleai etrafındaki U UmetJ 
leri dün Cumhuriyet Halk Tanzim olunan programa tanzim ve tesbit edilmit oldu- neıriyatımız üzerine uleyhimize 

Fırkaıına mllracaat. ederek glSre: bugiln bütlln eınaf, İfÇİ ğundan İfÇİ ve amelemiz oto· dava açan Kırkagaçlı Klzım ve 

muazzam bir nilmayıf yapa· ve amclcmiz Cumhuriyet mey- büılere aemt semt binecekler Şerif füza halefleri namına Sa· 

caklarını bildirmiılerdir. danında toplanacaklardır. ve nllmayiıten sonra semtle- U.bittin Beylerden ıonra lloca 

Bu iti g6r6ımek llzre fırka· Amele itini paydoı ettikten rine otobllılerle ıiderek rey- zade Ahmet bey de dAvi et-

Şarap satışını inhisara 
tabi tutacak 

ya giden mllme11iller dün fır· ıonra ylni Hat 17 de semt lerini kullanacaklardır. Bütün mittir. D~vacıtarın her üç.il de 

""""V'V...,.._.....,.._.."V'V""'"""'""""~~·""' ~~~ ıemt bazarlanan davul ve zur- esnafımız; ••at 18 de dlik· g11:etemiıden - zarar ve .zi-

nalarla Cumhuriyet meydanına klnlarını kapatarak · bu mu· Yllll dbaaı ayn kılmak üzere 

Stokbolm 30 (A.A) - Cid· 
di bir menbadan öğrenilditiae 
göre ineç hllkumeti pek ya
kında ıarap ve ispirto _inhiıar 
lan gibi tıbbi ecza toptan ıa· 
tııınıda inbiı!la tabi tutacak· 
tır. 

k be~er bin lira mAnevi tazminat 
akın edecekler ve tam saat anam ıenliğe iıtirak edece - iıtemektedirter. 
18 de biitün teıekküller mey· • Devamı 10 uncu 11yfada -

danda hazır bulunacaklardır. ..... .......... ~.........,....,~~~--:ın::-·~~~~-~:;'l!~~ 
· Iıçi ve amelemizin gösterdiii 
arzu üzerine fırka reimiı Avni Diinya Şiiuııu: 
Dojan bey kuvvetli bir ihti-
malle bir nutuk irat edecek Ingitere'de antik 
tir. Her teıekknl birer kam· bir koıu yapılmııtır. 

Bu koıuya iıtirak 
yon temin ederek aüıliyecek 

ıartı; ilk mc;del ve-ı.-,: 
•e ayrıce temin edilt:n 25 
otobüs te amelemizi hamil leıpitle kırarmıı HÇ 

id': Filhakika kır 
1açlı ıportmenler eı · 

GAZETEMiZ 
ki model veleıpitlere 
binerek mlziden bir! 
yaprak halinde ko 

12 
ıuyu yapmıılardır. 0 1 

glln Londra'nın mu 
kez ıpor ılhaıı ma· 
tadın fe•klade kala·ı 
balıktı. 

~liltere'dekl miden kaziıına Ait bir reıim. daha... SAHiFEDiR Reımimis ba mil· 
ldea iıçileri kazidaa aoara kimlerin 61d8f0aG anlamak ıabakayı teıpit edi 
lcaaa 1naballiade ubıuaıa rapo'!'Du bekliyorlar. lll!!=!!Biiiiiiii!i!!!iiiiiiiiiiiiilll yor. 
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~~J!!!J:~ Maymun izzettin Paşa hz. Vur 
-• 

1 Hücumu Abalıya [ 
1 ·Pi evn e 1 Kolombo, 29 (A.A) - Müt· Altay'ın Himi Reisliğini da~~tan-

biı bir kuraklık Seylin ada- Kabul Ettiler Beledi· 
-; _ 19 _ I sının mlltee11ir etmiı Hindiı· ye inti-

tan cevi~i ~iriaç ve çay ~a~ Geçenlerde 21 inci yıldan&. ran 21 inci yıl döa6ml1 kon- hababn -
Mitat Paşa Vükela Kararİ)e sulllne cıddı zırarl~r vermııtar. mü umumt toplaatı11nı yapan greleriade aralarında banada da reyini 

Abd·· ıh .d. z· t Ett• Suyun yoklugu bılba11a ada- Altay kulübftmüz umumi heyet bir arkadathk yeri ayırmak kullan . . . u amı 1 ıyare ı. nın ıimalinde~ ıuıuıluktan kararile orda milfettiıleriaden ıuretile hakkımda sevği ile Bu iş; O· 

.. ıztırap çeken maymunların birinci Ferik izzettin paıa karar verdiklerini 21 • 9 • 934 turduğun 
Mitat paıa; dönen ~fırıldak· umulmadık hürmet goıter· vahıet ~alinde ·~aliye hncum Hazretlerini hamt reisliğe ae- tarihli teskerenizden öiren· ş~hrin i!i 

farın farkında idi. Sultan Mu· mişti.. • etmelerıne ıebebıyet vermekte çerek keyfiyeti bir mektupla dim. dır. Bu-
radın Saltanat makavmında k~· Mıtat paşa bıran ıçın · ve gayeleri ıu bulmak ümidile mOşarnnileyhe bildirmiılerdi. Altaylılara eyi arkadaılık y~k ~azinin fırkası; sana bi. 
lacak halde olmadıgını da bı :- .A.cab~ . bu zat hakkın tehirlere koşturoıaktadır. MOfettiş Paıa Hazretlerinden yapmakt ffak olma v bır ıuımedeo geçirerek bı 
liyordu Fakat bir ümit 11Pa· dakı fıkırlerımız yanlış mıdır • • • Alt k . ı•v · .. dil a muva v~ı misli fazlasiyle isim gösterd Is ' o· d"" .. Ü .b. ld G . A 1 l l ay ongre rfll ırıne gon er ve Altayhların bu ıevgı- 1 
diıab belki iyileıir,. ümidi onu ıye uşun r . gı. ı o. u. erı ( 1 ar derilen mektubu aynen neı lerine teıekklir ederek ıevv i- Bu isimler ar sından beğea'•_ı 
oyalıyordu. Meı'ele· Kanunu Kurnaz Abdülbamıt ıse Mıtat Kardif 29 (A.A) - Cenu d. . • • . g diklerini sermekte hürın~uı: 

' . · d 1 • re ıyoruz. lerımı ıan•ram efen:lım Y ı 
esasi mes'eleıi idi v~ Sultan paşanın fıkrın e11 geçen erı bi Gıl maden amelesi mu·ab· Ef d. . 

1 
· . muhtarıın. u 

k "b" ·ıt•f t t en ım, · Ferık za 
Murat tahttan uzaklaıır da o uyormuş gı 1 ı ~ •

1 
ını ar ~r- buları perıembe günü Lond·- Namlı ve kıymetli Altaylıla· lueıtin Yarın ıehir itlerinden meDJ 

yerine Abdülhamit efendi Pa- dıkça ar~ırıyor ve 1 a .•Y~ ta rada elde edilen hal ücrctini nuniyet getirmek veya şikfı 
ditab olurıa bükümetin liberal dı,nan Mıtat paşaya ehle ışa- kabule ve 2'feV ücretini geri TeşekkO l ler yet etmek için ı,imdiden ıö 
bir meırutiyet ıistemine · inkı ret ederek almaj'a karar vermişlerdir. sahibi olmalısın. Söz sabit> 
IAbı ümidi kılmamış demekti. - Lütfen şöyle buyurunuz. olmanın yegane yolu; rey kul 

Fakat bu vaziyette ilini· oturu~uz . Belediye Reiıi . 4000 Lı·ralık Tahvı·ıaAt Aldılar lanmaktır. Şimdiye kadar Df 
haye böyle devam edip ğide- Dıyordu. Londra, 29 (A.A) - Sır kadar fenalık gördüysek beJ 
mezdi. 1 ıte Padiıahın hali Oturdular. Abdülhamit al- Step ben Killik ~gelecek .ene Şehriaıiz Esnaf ve i~çi te- lerinin yükıelc glJr~lerile savaı- "adam aen ·de" zibniyetiodes 
meydanda duruyordu. Bu ıe· tın igara tabakasını Mitat için Londra belediye reiıliğine ıekkülleri Ergani iıtikrazına tıklara vatani hizfneılerinden görmüşüzdür. Adam ıen d• 
bep)e Vükela meclisi toplundı paıaya uzattıktan ıonra mu- eeçilmiıtir. ittirak ederek 4000 liralık mahimmini ıeıhil eden memleket yok, iti benimıiyerek saadıl 
vtt uzun uzadıya müzakereden kaddemeye biç lüzum görmek - Ş h ld it t -k tahvilit almııl.rdır. demir nıtlarından Eruani ~tik· başına gitmek var. hza 

. • d a e 11 anı ma a· F k • . . A • D -e o e 
ıonra' Mitat paıayı Şehzade sızın ıor u: 1 • • d" ır a reı11m1z vnı o· . . k' . d d l r. Sen gitmezsen ben gitmeJ 

mına ıe menız ıcap e ıyor.. v .. h. 1 • • raıına ııııra ını% en. o oyı ıır· ' 
Abdülhamit efendi ile temasa - Teırifiniıe Hbep nedir _ Kat'iyyen ... Sultan Mura· gan bey! v~t~nı ıımet erıaın kam namına birliginize ıe~ekkür· aem. ve hepimiz listenin içio' 
memur etti.. paşa?. d . • h '- k d' en mübımmını yaptıklarından . . . . dekı beğendiklerimize rey vr A 

. . . . . ın ıcrayı ilaumete mu te ır d I b kk-JI b. lerımı ıuna11m ve sızlen candan .• Mıtat pa§a kalktı Maılak - Ef~ndımızl bılıyor1unuz 1 v d . b. b. o ayı u teıe u ere ır mezaek yarın; ıçınde yaşat. 
_ ' . . • . o amıyacagına ıır ır ta ~p k k t kkü t sel4mlarım. - - • • . ı. koşkilne giderek Şehzade kı bıraderınız Sultan Murat b 1 d k b. me lup yazara eıe r e gıo guıel ıeh1'n nHıbı ancı• 

Abdülhamit efendiden bir mü· hazretleri rahahız bulunuyor· r~~~ru it u u:m• ~ ça ır ga~ıp mittir. C. H. F. fU olur: 
Jiakat talep- etti. Şehzadenin lar. VükelA kullarınız toplan• ~e~ ... ana ma amına ae e- kAvbni Doğan beyin d~azdı~ lsmir vildyet idare heyeti reisi Vur abalıya .. 
lalasına: dık. Vaziyeti ariz, amik tet • . . me tu u aynen neşre ıyoruz. Yozgaı meb'usu ... - • 

8 - Var, Efendi hazretlerine kik ettik. Bu huıuı hakkında - Bu ~uıuat~ hakkı alınJZ « HaMdar fırkamızın, bayük· A vni Dogan İngiltere - .Almanya 
· · b" d f d f a· · ü var efendım. Muaaade buyu· arzet; dedı. Vükeli kararıle ır e a a e en ımııe m ra- k f' . b' d f d Londra 29 (A.A) - Ber· 

kendilerini görmek ve bazı caab musip bulduk. Padiıahı · ruraanı~ ey ıyetı ır e •. • Lindber2 Sar tinden dönen M. Lcin Ro•' 

tt b 1 k · t · mıı efendimiz hakkındaki fik· viikeli ıle müzakere edelım.. dün akcam buraya gelmi•tir 
maruza a u unma 18 erım. ' H h B" d . . b M ' ı . M ' 1 • y y 
Lalasından bu haberi alan rinizi öj"tenmek bizim için - ay ay. · ıra eıımı u es e eSI es e eSI lngiltere ile Almanya araıuı'rin 

k f d 1 1 kt halde ıaltanat makamından ) . d S d ki I" t• · ü k ·ya Abdillbamit te etekler ha•ada ço ay 8 1 0 aca ır. Nevyork 29 (A.A - Lın - Londra 29 ( A.A ) ar a ma ı ve ıcarı m za ere 
d M. d" - Vallah·ı paıa Ben"ım bu uzıklaıtırarak benim aelmem b . ' .. k 1 . lere devam için ne vakit Berpi uçuyor u. ıtat paıa ne ıye " . . . . . . • ergın çocugunun açırı ma bavzaaı yardımcı polıı lut'ala· . .. .. . . _. . 

1 
k d .. 1 ö 0 d-? D k ._. huıusta ne fikrim olabıbr? çok elımi:hr. Rıca ederım paı .. ; , 1 • de ı'kı·de·b·ır adı ae- f d Al a . iane donecegı bellı degıldır. e en ısın g ra n u eme •I • . . • • • • .. meı c esın • rı e ra ıoıo m ncayı eyıce -------
Saltanat meı'elcsi tahakkuk Biraderimin bir an evvel ııfa-' kendıı11nın tedavıaı ımkaoı çen Con Joho iımiodeki ada· bilenlerden olmak ıartiJe lngi Pads - Hoına 
ediyordu. yap olmasına 2'•ce, &"Ündilz varsa bunlar~ hacet kalmasın . mın dokt~r Ko.ndondan 50,000 lizler araııodan aeçilmesine Rom 29 ( A.A ) - Gel 

Abdülhamit efendi bu tatlı dua hinım.. 1 Abdlllha~ıt gay~t kurnazca dolarlık fıdyeyı teıellilm e~en htıkflmet muhalefet etmiye- cek ay başında aur'at tren 
hülya içinde lalasına emir - Şüphe yok efendimiz. hareket edıyor, Mıtat paıa- ıabıı olduğu anlaıılmııtır. cektir. nin seyir müddetleri ehemm 
verdi: Ancak biraderi mükerremleri nın emniyetini ve hllsnil naza Şikago, 29 (A.A) - Burada .. • .. yelli surette tezyit edilecekti 

D h 1 . .k muvakkat bir zaman için ıal · rını kazanmağa çalıııyordu. bir kadınla bir erkek tevkif Macar N anrı Böylece Roınadan Parise 2 
d k ker ;.1 ı~a.z b ve 

1 ~a~ tao&t makamından uzaklaı· Milat paıa; veliahtin bu ka- olunmuştur. Zabıta memurları Sanremo 29 (AA) _ Ma· saatten az bir mnddette git Is 
e d~r~ en 

1 erını uraya 
1118 

mak mecburiyetindedirler Bu dar samimiyeti karıııında bir bu erkeğin J;indberg' iıile ali- · t b · • . M D mek mümkün olacaktır. rı 
e 

1

~\ t i t 'k müddet zarfında niyabeti. hü- idare ıiltemi bakkındıki fik- kadar olup 
1 poliıce an.nılan carıı anb' ar~~~y~ nfaı.ın k i ~ '• • • • la 

~ ~ dpaşaybı zdze . ve dı • kOmet... rini öğrenmek istedi: mahut Cona pek ziyade ben· Kınyeb ır ı t l•d.ta ı ma Protesto nıi 
ram ıçın e şe za enın o a k ld .. - 1• 1 nıere uraya ge ı. da 

x d ı Abd lh · - Anladım Ben hükumet - Efendimiz· dedi· malumu zeme te 0 ugunu ıoy ıyor ar. , • •., Vaşington 29 (A.A) - ÇillH sına gutllr fi er. ü amıt . . . ;:· . . . '. ' . • • ., d 
2eniı bir sedirde oturmakta nıyabetanı kat ıyyen kabul ede ıenıyelerıdır in ortada bır ı ) Tren hükumeti ma en gümilı hak' 

B k k t '"d. k . ' l . d ta yan kında takip ettiği ıiyuettef idi. Mitıt paııyı görür, gör- mem. u ararım a ı .ır .paşa. anunu eıaaı mea e eıı var ır. . 
dolayi Amerika hükiimetioı 

mez derhal ayağa kalktı, bir - Çok gllzel efendımız; fa· - Anladım P•ı• anladım. Ta ele .~ Çarpı~ması protesto etmiş titr. 
kaç adım ilerliyerek kendisini kat biraderiniz hayatta iken Biz idil ve meıruti bir idare· yyar r y 
karşıladı. Mitat paşa ıaıala· ıaltanat makamına geçmej'e ye taraftarız. Bu husuata bi· Roma 29 (A.A) - Udine Londra 29 <A:A) - Var- Ita1~Ta - .Alıııanya 
mıı, kalmıştı. O; veliaht Ha- naııl razı oluraunuz? Ecdadı- raderimiıden zerre kadar far- hareket eden 30 adet takip vik1ayirde V arvik Jltiıak nok: Roma 29 ( A. A ) _ AyıO Ü 

mit efendiden ıert bir çehre nızın bir kanunu, bir ananesi kımız yoktur· Oımanlı mille· Tayyaresi muntazam uçuıla 1 tasında bir ıur'at treoile adı 26 ıında Berlinde imzalaoall t 
fena bir kabul bekliyordu~ Aardır. tinin idiline bir idareye maz· ıaat 35 dakika 520 kilometre bir yolcu treni çarpıımışlad!.r. ltalya . Alman ticari tediye• ed 
Halbuki işte müstakbel Padi- Biraderimin artık iadei lfi- hariyeti en büyük emelimizdir. katedereK Romıda yere in- On b~r kiti yualanmııtır. O- ler mukavelesinin metni dür.• nı· 
ııb kendisine ayığa kalkmıı, yet edemiyeceği muhakkaktır. - Devam edecek- mitlerdir. lenlerın liçU kadındır. kü gaz ~ lerde intişar etmiştir· nıi 

Belki .• EıyaJar arasrnda - Haydi azizim, dedi. Sen reyi ıize getiren Sarıoglaııla sanın bir haydut ve hakiki 
bu İşe yarıyacak ıeyler bula- ıu kahvaltı bızırlamıktaki anlııınız . Yarın ıizi karaya bir korsan olduğuna vicdaneO ,ınınıııınKa r a Korsa nıııııııııııı~ 

I 

: A. ' 0 ,. '~... • f" L l : ~ 

biliriz. Buluruz. O kadar mil- ustalığını bir göıter. çıkaracağım.,, kani olamıyordu. Bu delikao• 
l kemmel olmaH da yine pek * * • Genç kız bu te:ıkereyi oku- hda başka bir hal, a il bit 

yabana atılmıyacık bir ıeyler lskoçyılı,-geminin anbarın duldan ıonra korusının arası- tavır ve cesaret görüyordo· Kara Ali'nin Harikulade 
Maceralarından Bir Safha 
~~~~~i!ii@i~~~~~~'· 

28 

hazırlarız. dan ,'arayıp tarayarak güzel na, gökıüae koydu ve Sarıoğ· Her hali, korsanlardan bnşld 
Sarıoğlan, kahvaltı . tertibi bir kahvaltı takımı vücuda lana ıordu: idi. Genç kız, gö düğü bd 

için gitmeğe hazırlandı. Fakat getirdi ve sabahl~yin kendisi· - Bu Karakoraan kimdir? haller karşısında, çok mü~ktıl 
Karakoraan onu durdurdu, le.· ne çeki düzen vererek prense· Dedi. ve tehlikeli bir o:evkide ol' 

YAZAN : F. ŞeTmettin koçyalı : sin yanına girdi. Şimdiye ka· Korsanların en büyüğü ma .. ına rağmen kendi ini emiSJ 
Karakoraan Sarıoğlını daha - Şu mu? Bilirim ya.. Daha emredecek bir ıey du konak veya ıaray hizmet- dGrl . . , . . . ~e. himaye altrnda görmekte 

· • · · · · k ? D· d ·1 .. · t · ld v • • . - Sızın reıııoız mı? ıdı. fAzla söyletmek ııtemedı. Ay Bu ıkı kehmeyı ılSyler en var mı ıye ıor u. çı ıgı e ınemış o ugu ıçın na d v .
1 

E k 
ni zamanda kendiıi de hennz Sarıoğlan eaki hayatını batır- Karakonan biraı dalgın ııl hareket edeceğini kestire· - Henlizk ~~· ·.k.'asen ;ra· Genk 17koısaoı .. b le~ 
tamamiyle açılmak niyetinde lıdı ve· durduktan ıonra : miyordu. Esaıen bundan da mızda anca 11 1 ı gün en· k .. ar?a D. gdore 

· B' d ı·k J b. h. bi · d • K k beri bulunuyor. Yarın için hiç ce mıyım ıye sor u. deiildi, yalan: _ E t d d' . d' Ed. _ - ır e ı an ının, ır mü ım r ıı var ı, ara or· • . . _ Ş" h k 1 t d" . ·~ 
Sen kahvaltı yapmasını b t vb~ ' ek ıt,J tım ı ıbm genç kızı ilk gCSrOıte ıevmeıi ıan kendiıine prensese veril- ftlpbeslz reıılmız bu geaçhr. up le yo b·. ı ed'kıgkıntıJİ 

- org a lr va 1 ar geçen a· n kü ndn ? o· d k dö d k il b. - Ce1ur bir adam . Detil zaman, ya ?UZ ıraz 1 a 
bilir miıin?. Diye ıordu. . d B" Q) m D m r ıye ıor u. me üzere r e ıvr mıı ır . barekt.t gerektir. 

. . yatımı litünüyorum. ır •a· Sarıoğlan, Karakor1aoın ki·ıt da vermiıti. Aııl bunu mı? .. · 
Bu suah guıp bulan Sarı kıtlar, yani haydut olmadığım k d .. ·ı k tt•v. . '1 ü b ti t - Cesur olmaja cidden ce- Güneş şarktan yukselırkeıı 
1 • • en 111 ı e ıa a e ııını san 0111 ve ne m aaıe e e eı· . Santamariya gemisinde de ha 0 i an • • zamanlar b6y11k bır ~i~ada dı, yalnız Karakoraanın çok lim edeceğini bilemiyordu. Ni- ıur. l'akat kalbı fazla yufka! reket başlamıştı. Korsanlat 

. Kahvalt~ yapmak .. Yanı? bana da gllmüı tepıl ıçınd.e eiddi olduğunu &"lSrilnce: hayet tepıiyi aiuyoritanın öıaü· Sarıojlan .bu ıon c~mle~ı gözlerini açar açmaz bir güo 
Dıye kekeledı.. kızartılmıı ekmek ve nefıı - Mnmkln olabilir, dedi. ne korken mektubu tepıi için ı6ylerkea, g6züotlde acıp bar evvelki yağmanın h s b oı 
.. - Canım, gllmtıı bir. tep~i tereyağı getirirlerdi.. • . Fakat ben böyle bir bale de bıraktı: ıek~lde kırptı ve. genç kız bu görmeğe koyulmuş! r ev: ~ 11 
ıçınde hazırlanmıı nefıı bır - Şu halde.. Bııım e11r &mr&mde uğramadım!. Bu kijıda Karakoraan ace· vazıyet kartııınc..a kızarmak- paylaşmada tam öğleye kadar 
kahvaltı naaıl yenir, bilir mi· hanıma bCSyle bir ıey hazırlı· Karakor11n artık sabah ol- le ile ıunları_ yaımııtı : tan keadiıini alamadı. · devam etmişti. 
ıin?. yabilir miyiz? maia baıladıiıaı glSrdD: "Tehlikedeainiz. Bu ttızke· bpanyol dilberi, .. Karakor- - Devam edecek -
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11-lusu--t T ıural haberleri! Hariciye vekili diyorki 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•"Bir milletin ~azi gibi şef~hmetp~a 

U gar • Yugoslav Hazine gibi bir devlet adamına malik O]masın
Müsteşarhiı daki ender tarihi ba tıyarlığı Avrupa 

• •' • • • Yüksek tahsil g<>rıniyen- ·ortasında daha fazla anlıyorum. ,, 
Müzakereler· uzun süreceğini Bulgar ler Maliyede ıniidilr Istanbul 30 (Telgraf) • ·-misakı Avuıturyanın istiklili 

gazete eri yazmaktadırlar olaınıyacak1ar Bugünkü ( dünkü ) ekspresle gibi mühim mcs'c:lelerin önl· 
----------· Ankara 30 (Telgraf)- Ma- Cenevreden dönen Hariciye müzdeki aylar içinde müza-

H 
! • v k • ı • • o d • k • • liye Vekaletinde bir Hazine v~kilimiz Tevfik Rüştü bey kerelere mevzo olmakta de· ar Cl'7 e e ı ımız e 1 ı. mÜ!ıteşarhğının kurulması ka •Jansa beyanatta bulunmuş - vam etmesi muhtemeldir . 

.J nrlaşhrılmıştır. Yeni teşkilata tur. Tevfik Rüştü bey ezcümle Sözümü bitirmeden ıiıe 
lstanbul, 30 ( Telgraf) - Yugos:avya kı Tevfik Rüştü Bey, yolda Sofyadan geçerken göre yüksek tahsil görmiyen- demiştir ki: şunu arzedeyjmki. içeride kuv~ 

Bulgar gazetecilerine vaki olan beyanatında: ler Maliye dairf"lerinde müdür Ceoevrede bulunan dost veti her giin daha fazla •lı Alekıandr hazretlerinin. Sofyayı ziyareti 
ünasebetile hararetli neşriyatta bulunan 
ulgar gazeteleri; Bulgar ~ Yugoslav mü· 
•kerelerinin uzun süreceğini y zmaktadırlar 

Yugoslavya kırahnın Sofyaya seyahati dola- olamıyacaklardar. devletler hariciye nazırlarıle artan ve bu kuvvetini yıl· 
yısile Balkatı anlaşmaıından iyi ııeticeler ıık sık tematlarda bulunarak nız sulhun devamını vı· 

Cenevreden avdet eden Hariciye vekilimiz 
alınacağını söylemiştir. Beyaz Ruslar gerek kendimizi yakmdan .ı, vasıta olarak r kullanmıy• · .,. 

kadar eden meseleler diyer zeden Türkiye Cümhuriyetinin 

a a r•ı V kı• • Mısır Küçük san'a.tlar !.ı eynelmilel siyasi mesail bak· dışardaki itibara milli vahdet m 1 z yapamı~.,.ac:ıklar kıoda fikir teati ettik. Balkan ve kudretle mütenasip olarak 
-- • -· \. Kralı Hasta lstanbul JO (Tela-raf ) Tür· miaaknıa dahil deyletler bari- hergün artıyor. 

Hafriyat Sahası A k . . ki yede bulunan beyaz Rus:ar ciye nazırlarının içtimaından Bir milletin Gazi a-ibi ıef• 
80 D a · Mısır kıralı Fnat H .z nın da diğer ecnebiler gibi küçük sonra neşredilen tebliği Ajanı ismet paıa ıibi bir devlet •· 

ra'ya Dö dü 1ıasta1ığı vatıimnıiş .... ·at1•r y•p•m•yacakı ..... d •• ı.r •erdiler. d•m•ııa m•lik oımaa•ndaı.i en· 
Ankara, 30 (Telgraf) _ Bir müddeltenberi B v k d k' Istanbul 30 (Telg,.af)- Ka- Rusyaya kabulleri için Sovyd Gelecek içtima 27 Teşrini- der tarihi bahtiyarhğı Avrupa 

afriyat sahasında tetkik tt b l kt l Mogaz.föVy kc· ı~ bjreden gelen haberler; Mısır hükumeti nezdinde teşebbü· ~vvelde olacaktır. MiUetler ortasına her gidiıimde binbir 
Z a a u unma a o an arı e ı ı 

1 
F C · r K A • t ı · b" b" · · · d ld 

eynelibidin bey şehrimize avdet etmiştir. kra ı uat H.z. nin baıtalan• salta bulunacaklar veyahut emıye ı . ~nun~sanı op an- ıt ve ın ır ınaan ıçın e • e 
Vekil bey bugün (dün) Halkevinde İran şiiri Firdevsiye dığını bi.ldirmektedir. lngiliı Türk tabiyetine gireceklerdir tıs~nda reıshk bıze tevecc~~ ettiğimiz müıpet neticelerd.e 

"1>ılan merasine riyaset etmiştir. Abidin beyin yarından i•zetelerı kralın hastahğın _ edıyor. Avrupa d~vletlerını daha fazla anhyarak ve ıevı· 
,.,ara Orta Anadolu seyahatine çı\c:ması muhtemeldir. vahim olduğu için gizli tutul- G • E • tt•• ., meşgul edeo şa kı Avrupa nerek knnuşuyoıum. 

duğunu ve Kavala aeyahatının BZI DIS USU y 1 
Yunanı. Pe livanlar ~:.=:ı?t:~~.~:r. geri kaldığını Mezunları spor te~kil:l- ugos avya krah 

tında çalıştırılacaklar 

8 Jk Ş • • • B Mecl İS Ankara, 30 ( Telgraf) -
8 an BMPIYODaSJ IÇln U • • • Gazi Enstittısü beden terbiyesi 

Gün Jstanbula Geliyorlar Reısımız k••m•nd•n m••un oıan genç 

Filibe'de kıral Boris'in annesi
nin mezartna bir çelenk koydu 

I t b An karavn. Döndü lerimiz ilerde spor ve geoç!ik 
• 1, an ul 30 (Telgraf)- Bi- (bugün) şehrimize geliyorlar. " teşkilibnda çalı•tırılacaklar Soşya 30 (A.A) - Evvelki kraliçesi prensesin mezarına çe 

rıncı T e • · b · d b 1 1 t b J 30 (T 1 f) y y k şrının eıın e aşı· Güreıleıe önümüzdeki Cuma s an u 1 ' gra - dır. akşam gece geç vakıt Filibe lenk köymuşlardi Bundan ıon· 
~cı olan BalKan güreş şam· .. .. . Büyük Mi!let Mecliıi R' iıi pıyonaaına . t" k t k .. guou Maksım salonlarında baş• KA yek•oında kain Kricim şato· ra Yugoslavya kıral ve kırali-

r Y 
ış ıra e me uze- azım Pa•a Hz. Ankaraya E " 8 ı y ı e una ı hl I ı kt "' DIS ey suna gitmiş o a ugoı avya çes; bızzat kıral Borisin cieli· 

n ı pe ivan ar yarın anaca ır. döıımüıler:dir. ---------•-=- y, kıral ve ksraliçesi ile Bulğar letile beş tepe üzerine bina 

Is V I 
• h e Yunan gazeteleri kıral ve kıraliçesi dün saoab edilmiş olan şehri gezmi,Ier· veç e 1 a 1 Tayyare Istanbul 30 (Telgraf) Atina bir av partisinde hazır bulun dir. Bulgar kıral '4ve karaliçeıi 

gazeteleri Tahran elçiliiine muşlardar. Öğle yemeğinden ve büyük misafirleri her ta· 
8 •• J - b I Seferleri Ba~ladı tayin edilmesi dolayisile Ati 1onra iki kıral ile iki kıraliçe rafta halkın kendiliğinden 

Ugun stan buld ll Unacak Istanbul, 30 (Telgr_f) - I~- nadan ayrılan eıki ıefirimiz Fılibcye gitmişler ve orada yapmış olduğu coşgun tazahn-

lı latan bul 30 ( TelgrPf ) - ı yiyecekler ve akşam husu i tan bul · Ankara: Dıyarıbekır Eou bey lehine hararetli neş· vali ve belediye reisi le garni- ratl~ •. k~rşıl~omıılardır. 
Veç veliahh Güstav Hz. ya· trenle Aokaraya hareket ede- tayyare seferlerı başladı. ilk riyat yapmaktadırlar. zon kumandanı tarafından Mısafır hukümdarlar Bulgar 

İ~!.( bugün ) şeh~i'?'izde bu· cekle~di.r. tay~are ~ir .ro.lcu ile Diyarı- kar.ılanmışlardır. Hükümdar· kınl _ve ;ınraliçeıi ~ofyaya 
• caklar ve Harıcıye vekili- Selanık 30 (A.A) - lsveç bekne gıtmışbr. Paris Sefiri ların muvasalatları haber veril dönduklerı zaman aynı teza· 

:•ı Tevfik Rilşlü bey tarafın· veliahtı ile prenses Louise 'e • • • miş olmamasu~a rağmen Filibe büratla karıılanmışlardır. Yol· 
Han ka~ıılanacaklardır. Veliaht kızlan pireoseı I. grit Atina· JJk Pirinç Suat Bey şehrimize ahalisi bu haberi çabık öğr•n· ~a~i şehir ve k~~abalar aha· 

z. 6gle yemeğini yatında dan buraya gelmişlerdir. geleli miş ve hemen misafirlerin is· hsıdde karhal Bolrısı ve Alek· 

M h ı •• ı b · b ı· · d k h san rı araret e alkıılamıı· 

1 1 
• • a su u ıtan ul, 30 ( Telgraf ) - lık...!.Jne şıtap e ere ara- 1 d. H••k d l s ~ erını 2 000 000 c 1 • ı· h.. b 1 ar ur. u Qm ar ar ofyaya 'lf t t N .

11
. 

30 
(T 

1 
f) ilk enevrede bu.unan Parıı ıe· ret ı teza uratta n unmuştur. t 24 d d.. il I d. 

B 
azı 1

1 
e gra - . . . . saa e oom ş er ır. 

l
•t• d• ı L" 1 1 ·ı t · · h lü "d k d'l . fırımız Suat Bey, Hariciye Ve- Yugoslavya kıral ve kıralı· o- k b k"l y lr I er ıra ı \: ı ıraea pırınç ma su ı ra e ı mıt k·ı· . T f' ~ . F 'l.b 1. .1 B I un a şam aıve ı ugoı· B tir. Perıembe günii lzmire ı ımız ev ık Rilştu Beyle çeıı ı ı eye ge ır gı mez u · lavya hariciye n•zm M. Yey· 

,.
6
k el~~at, 30 (A.A) _ Kü· lstanbul 30 (Telgraf) Yapı- k" t b I kt birlikte ıehrimize gelerek An· gar kıral ve kıraliçaıi ile bir· tiç şerefine büyük bir ziyafet 

.,. ıtılif - - 'k 1 1 ·· S t sev ıya aı ıyaca ır. k b k l"k k 1 B · · ' konfe ın uçilncu ı tıaat an an aşmaya gore; ovye araya are et etmiıtir. ı te ıra orısın anoesı vcrmiı ve bunda hüldlmet er· 
edilmran~ı tarafmdan tayin Rusyaya iki milyon liralık ib prenses Mari Louisin metfun kinile sefirler, kıralların mai· 
ınitesiş o an ~~t~has~ıslar ko· racat yaparak mukabilinde T • RüctÜ Bey Harı•cı·ye bulunduğu Katolik kilisesine yetleri ve diyer birçok zevat 
ıın' • lllesaısını ıkmal et· Y · · f d" y 1 k 1 r•ttır. aynen mal alacağız. Cenevreden Döndü N gıtmış er ır. ugos <ivya ıra ve haz1r bulunmuştur. 

8 
1'ayyare Sineması 

ugnn HALK günüdür. Fialler 40 30 25 kuıuştur. 

Hulyalı Dudaklar (n elo) 
i{ADIN POLiS OLUNCA 

t Geçen sene Fransada yapılan fılimler er~sında müs 
y~i;• bir mevki kazanan ve büyük Fransız !inema 
MOııı VIKTOR FRANCEN ilen dilber yıldız GABY 

k 
RLAy ve PlERhE BLANCHER'ın temsil ettikieri 

aş filaıi 

HULYAiıl !JUDAKLA1~ (MBLO) 
TAM _"' MEN FANSIZCA SÖZLÜDÜR 

1 
• Bufılimde Parisin en yüksek mo2istenlerinin verdik 

erı enfes bir kooserda dioliyeceksiniz. 

KAJ)IN POLIS OL NOA 
Şarkılı, danslı f~vkali Je bir komedi 

Seans saatları: Her giin 15 • 17 - 19 - 21,15 Cuma 
1 flinleri 13 te ilive seans, Perşembe günü 13 ve 15 G aıektepliler ıeansı. P.701 

eceleri Reşadiyeye kadaı Otobüs temin edilmiştir 
~. 

azırları ---------ıstanbuı 30 ( Telgraf ) Ce- ç • M ı· N 
nevredf! bulunmakta olan ha· Bu ayın 27 sinde ..A:n- 10 a ıye 3Zff) 
riciye vekilimiz Tevfik Rnııü karada toplanacaklar • -------
bey avdet etmiıtir. Ankara 30 ( Telgraf ) - V • t 'd Ç k Ş • 

- ·-··· Balkan Hariciye nazırları bu aŞID2' OD 8 1 an ayıayı 
Mustakil sos- ayın yirmi yediıiode Ankara· Tekzip Ediyor 

da toplanacaklardır. 

Y
alist Fırka -- ·-·----- Şaoghay, 30 (A.A) - Çinin sadece Amerikaya :haber ve-

Ad d 
altın para esasını kabul ede· rip nazarı dikkati celbettiğioi 

Londra 30 (A.A)- lngilte· 81J8Z8rJn 8 ctğine dair Vaşingtondan işat> söylemiıtir. 
rede yeni bir fırka teıekkül Kayınakaıular bir edilen haberi Maliye nazırı Mumaileyh icabederae hil· 
etmiştir. Mibtakil So,yaliıt toplantı yaptılar tekzip ediyor. Royter Ajansı kiimetin ıiddetli tedbirler 
namıoı alan bu f arke doktorin Ad 

30 
[ A A ] muhabirine beyanatta bulunan al•ca&"ını ve fakat Çinin gü· 

k 
apazarı, . - ç· . k b" k b no tai nazarından amele fır iz •t 1 •• H F 'k B nazır ının am ıyo ararsız· müt i racatına vaziyet edeceği 

mı va ısı asan aı ey 1 w d _ .. . 
kasından veyahut müıtakil dn. h . . ld" H d k ıgın an ve gumuı para ıhra- ıayiaaının aıılsız olduğuna 

un ıe rımıze ge ı. en e , t d - d-w .... 
amele fırkasından pek az Geyve, Karasu ve kazamız ca ın an zarar gor ugunu ilive etmiıtir. 
farklıdır. Fakat Sosyaliıt aki- kaymakamlarının iştirakile bir 
deierini tatbik etmek huı u • toplantı yapıldı. Toplantıda 
sanda daha bnyük bir aalibet vilayet işlerini a-6r0şmüıler ve 
vı itiJafgirlik göıterecektir . hep birlikte vilayet yollarını 

4 Bİltİ.NCt 'fFŞHIN PEUŞEMBE 
Gününden itibaren 

ELHAMRA 1. Milli Kütüphane sinema11 

MEVKi FIATLARINI TENZiL EDlYOR 
Harici siyasette yeni fırka taı ocaklarını ve kurutma a· 

müınkün olduğu kadar uzun meliyesi yapılan güvercingölü 
müddet muhafazaya çııılııa· batakhklarını tetkike gelmiı- 1 Birinci : 45. ~alkon 50 ve buı"si 60 kuruı 
caktar. lord.ir, ' ~.i iiiiiiiiiiiiiiiilıiiiiiiiii* iiiiiiiiiiii_iiiiiil 
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BELEDiYE iNTiHABATI Muallim Ta~inleri 
1 ..... ------- -----...... -·~---- - ·-' 

Bu sabah f zmirin on beş semtine konulan rey Mübayaata 
sandıklarında herkes reyini ~kiıllanabilecektir Başlıyor Listesini Neşre~iy~ruz . 

Ilkmekteplere Ait Muallim 

•• •• • •• •• iktisat Vekili Celil Bey in· Muallim tayin listesi dün mekteb~nden Nıhal .hanım <?Ih • ı• h b • ı• ~ k b ı hisarlar Vekiletile temas e- vilayete gdmiıtir. lzmir vili· mektebıne, Ödemış·Adagıde 
ın 1 a a iŞ ıra orç .. ~rı !~:e~l::~!:~:~:Dl~:~e~İD:Ü~:: :::.:::~everilen ~muallimler ::::.7tn!:~~~~::D b;~;; 
Bu sabah saat sekizde Tür- mamen reylerını ııbmal et· t . . t . t . t' Antalya muallimlerinden mektebınden .Guııde hanım • . . • . b. b f yaı e mesını emıa e mıı ır. . 

kiyenin her yerinde belediye ?1el~r.ını temın ıçın ır a ta Ütüm mübıyaası etrafında Fethiye hanım Menemen Şe· Kemalpaşa· Gerd~h m~kte~ıne 
intihabatına başlanacaktır. in- ıçerısınde ve ayrı ayrı muhte· Güauiik ve inhisarlar Veki· bit Kemal bey mektebi mual- Ciizelyalı mektebınden Saıme 
tibabat müddeti haftaya Pa· lif yerlHde bulundurulacaktır. letince bir mübayaa talimat· limliğine, Bozöyük muallimle· hanım Duatepe mektebin~, 
zartesi akıamı bitecek ve o Her akşım, atılan rey ade· namesi hazırlanmaktadır. rinden Sıim bey Ödemiş Za Adagüme mektebinden Raııt 
iece intihabatta kazananlar di, defterlerdeki esami üze· Bu talimatnamede mübayaa fer mektebine, Kocaeli mual· bey TopaJtı mektebine, Kara-
aolaıılacakhr. rinden tespit edilecek Ye mer merkezleri ve mmtakalarile limlerinden Hasan Ramiz bey burun Eğlenhoca mektebinden 

lzmirde ve Karşıyakada 15 kez intihap encümeıaioe bildi- muhtel~ mı~taka.lardan alın~ Bayındır MerkP.z mektebine Vehbi bey Ödemiı-Kaymakçı 
iotihap sandıg· ı şehrin muhte· rilecektir cak iizumlenn fıatları tasrıh ç kk 1 ır ı · d mektebine Gerenköy [mekte-

Dün i~tibap sandıklan be edilmiş olacaktır. ana a c mua ım erın en b" d T 'h B 1 . 1 k ı· 
lif ıemtleriae konulacaktır. H b ld • .. .. Ragıp ber Menemenin Koyun ın en ur an . zmır· n ı ap 
latibrp sandıklarının başların· lediyede hazırlatbrılmıı ve 1 e~ .• ıgu~:ııza ~ore u- d kt b' K ı mektebine, SeferihiHr Zafer 

h il · 'h .. ı zümler ıçın lzmır fabrıka tes· ere me e ıae, onya mua 
da intihıp lencümenleri izi- ~· a it. ıntı. ·~ encu':°e~ e 1· i bir fiat kabt•! edilecek . limlerinden Meliha fhanım Di· Milli mektebinden Kemal bey 
ı 'I Ş hi l' · d b. rıne teslıaı edılmıı· kendılerıne ım ' G- ı ı il' l' • · y · ara 1 e e r mec ısın en 1 .. • ' • • • muhtelif merkezlerden ve bil· kili Merkez mektebine, Kay· uze ya 1 mua ım ıgıne, enı 
rer lıa buJandurulacak; inti· lazımgelen ızabatveııl~ıı.tır. bu bassa Maniaadan satın 8ı 1na- ıeri muallimlerind~n Aıım bey Foça bıı muallimi Şakir bey 
babalın kacuna uygun olarak ıün bazı mıntakalaı:dakı ışçıler cak üzümlerin nakliye masraf Urla-Gülbahçe mektebine, Kü· Buca birinci mektebine, Ko-
yapılmaıı temin edilecektir. ıacdık baılanna ııderek rey ları bu fiattan tenzil edile· t h il' 1 . d n Uuhıi zak mektebi baş muallimi 

k ı · · k il ki d IJ'- k · a ya mua ım eran e • ne Sandıklar ıabah1eyin er en· erını u anaca ar ır. • ce tır. h J{ 1 M k FahTi bey Yeni Foça bat 
den ayrılau mahallere kona· Belediye reisi Behçet Salilıbey mektep talebeleri buglin inti· Talimatnamenin ve mübayaa anım . emK~ pabıa eı'ı· ez muclllimlig·ine, Menemenin Do· 

K k d k. · fh h 11 · ·d k • r · · b .. k k dar mektebıne uta ya mua ım· 
cakhr. intihabat sandıkları d v arKııya a ka ı hınlkı ap Htn· hap ma ~. erıne gıklered. ın ı emlrını~ u.gut? • şad~~ a )erinden Halide hanım Ke ğa· Yanıkköy muallimi Mitat 
bayraklarla örtülüdür. ıgı, uııya a a ınıu a- hap ıekhnı g6rece er ır. ge mesıae ın ızar e 1 ıyor. M k k b' bey Menemenin Hasanlar mek-

malpaşa er ez rne te ıne 
• • • • • • tAyin edilmişlerdir. tebine, Menemen· Seyrekköyü 

Piyasa Yu .. kseldı·. 1 Yangına Karşı lımir vilayeti dahilindeki m~allimi Muzaff~r ~~! Izmir· 
1 muallimlerden nakil ve tahvil Kazımpışa muall ı mlıgıne, Ur-

edilenler: la birinci mektebinden Aliye 

Berll·n u···u··m ve yumurta pı· Her Beledı·ye Yannın Söndür- Bergamanın Reşadiye mek- E•at hanım Topaltı mekte-
.., • 

5 tebi baımua.llimi Lütfü bey bine, Emirilem muallimi Is· 

Yasalarında tereffu·· vardır me Aleti Kullanacak Dikili·Çudarlı mektebi baı- mail Hakkı bey Bergama-. . ıı· ı· · · K ı E' ... Cumahköy muallimliğine, ayni 
M h il ' · · d · • h 1 • 36 60 ·ı· ı b 1.1 •- • Adi' ~ • at verect k ve yiızde yirmı mua ım ıgıne, ema paı• ..... ~r-a su enmıun ıı pıyasa yenı ma su ü • ıı ın atan u ~••• 1ye ınası , . . . mutlu ı muallimi Nihal hanım mektepten Memduh bey urla 

yaziyetleri hakkı eda ıu malü araıında muamele görmüıtilr. yangınından sonra Hükümet, mthnkdekı yoku1şlar1ı d çıkabıle- Bayraklı kt bioe Tire· Hi ikiaci mektebine, Ôdemit 
t J i r K il .. ii J 33 38 B 1 d. l • b b h 1 cet. udrette o ma ı ır. me e , . . d 

ma gc m t u: ap ma arı uz m er e e ~ye eun e eme. a ya~· Viliyet, Dahiliye Vekaleti· ıarlık mektebi muallim Hilmi Cumhurıyet mektebın en Mnı-
ALMANYA: Almanyada tiline satılıyor. gı~ sondftrme lletlerı hmı.n ain bu hususta göndeı·diği ta · bey Tirenin Tekeköy ıru I· fika hanım Ödemiı laönü 

kuru üzüm piyasası 17 - 22 lNCIR: • edıp kuJlanmılannı ve ~eva1· mimi, kaza Belediyelerine limliğine, Olti mektebi mual· mektebioe. Emirilem mekte• 
Eyltll hafta11nda, bir hafta Türkof ı Berlin şubesınden rin yangına kartı tedbır al göndermiı ve beheınebal tat · limi Muazz"z hanım Kaışıyaka binden Ulviye hanım Urla 
e\"veline niıbetle daha aağl•m- gelen malCımata nazaran 17-22 malarını Villyete bildirmiıtir. bik lüzumunu ileri sürmüştür Tü kb ı•v · kteb:ne, Öde birinci mektebine, lzmir Mi-

b •'f 1 h f d • . . b. 1 . r ır ıgı me l•ımıt ve mu teıı numara Eylü a tasın a ıncır pıyasa11 Resmi devair ına arının ıı· ., • .. · 1 t'kl~l ktebi muallı'm sakımilli mektebinden Fadıl 
k'I v•ıA l e mlŞ S l 8 me ibDmlerıa f~atlarında l~ ı o b_iraı ~aha ~·~laml~şmış ve gortaı~a.• baflanımt!ır. 1 ayet erJD terinden Azize hanım Izmir bey Karşıyaka Ankara mek· 

batına takrıbea 1 florın ka fıatlar yukıelmıştır. Kıloıu 68 Dahıhye Wekiletı, yangın İ ,r .\r/,ı'YE'rEEHı' Yıld k l mektebine Ar· tebine, Şehit Fetbibey mual-
dar t>ir yBkıeliı kaydedilmit· tanelik Ek11tri11ima Genuine söndürme &Jetleri t:trafında MAL " ... ~-' mutl~ırnm:kt:bindeo Şükriye limi Müveddet hanım Karşı-
tir. nevileri için Eyliil tahmili lOO tetkikat yaptırmıt ve Beledi ld~r~i ?ususiy~lerce Ağua· hanım lzmir-Tınıztepe mek· yaka· Fcvıipaşa mektebine, 

10, 20 Ey!lil tariblerinc!e kilo batına 9,5 • 10 florindir. yeler için ıayanı tavsiye tMos, ıkınc1ı Teşno1 , Şubt ve tebine, Narlıdere mektebi Bergama • Gazipaşa mektebi 
'f H L ı k il 100 L d d G · ı · .. d il ti . · ayıı ay arı ıon arında tan l' . b . . . . • aı amourg oma zre on ra a enmn er peşın yangın ıon Drme e erının • d'I k d h·ı· V k'" ' aıual ım ı Tarhan ey lımJr muaHımı Kerıme hanım Şebıt 

b 1 . 'b .. 2 28 b' ad· )' 1 k 1 . zım e ı ere a ı ıye e a e- S k k b' 1 . kilo aıına zmır 1 racat tuc- 4 • ' ır ay v e 1 o ara fU tertipte olma arını teoSJp . .. . . A • arya me te ıoe, zmır Fcthibey rmuallimliğiae, Bay-
ı E lüı t h ·ı· 26 34 ·ı· - · d . . hne 2onderılmesı zaru ı ı olan T it 11. · 1 ail K 1 car ari, y ayı a mı ı şar· • 11 ın uzerın en mua· etmı~tır : .1 A ti . IA • t opa ı mua ımı ım ema rakh mualıimi Münire ha-. • .. .. _ ,1 vı aye erın ma ı vazıye cet . kt b" 

tıle 7 numaralı lzmır Ozumle· mele gormuştllr. Skeleton .!!.•D Varidatları noksan c.lan Be- velleıioin çok defa teahhura bey Necah bey me e ıne, oım Şehit Fethibey mek-
rine 21, 8 numaralara 22, 9 peşinleri 30 • 45 , bir ay vi· lediyeler için el ile işliyen uğratıldığı veya biç gönde· Bergama-Yayaköy m~allimi tebioe, Müsevi yetim mek 
numaralara 23, 10 numaralara deliler 59 • 95 şiliadir. yangtn aöndiirme tulumbaları ıilaıediği Dabiliyt" Vekaletinin Halit b~y Uılanı.n Zeytınalanı tebi muallimi Oıman bey Me· 
25.5 ve 11 numaraya da 29 YUMURTA: ıayanı tavaiyedir. Birkaç ti nazarıdikkatini celbetmiştir. mekt~bı.ne . lzmır Duİl~p~ nP.men-Helvacı mektebior, 
floria fiat teklif etmitlerdir. Berlin Türk ofiıi şubeain· tulumbaaı, küçük yerlerde Vekilet, bu cetvellerin mun· mualhm.ı Kıyme~ ~~nımM n~nü Ödemiş Kaymakçı ın.ektebi 

Almtanyadaki aon ithalit den alınan raporda; yumurta yangına kartı kifi bir tedbir tazam bir surette gönderilme mekteb~ne, Dıkılı e~.ez başml'sllimi Selçuk bey Öde-
kararaameıinin çıkması piya· larımı.z hakkında ıu malumat sayılabilir. sinin teminini vi:iyetlen iste·ı .m~kt.ebıoden ~emel IJey ue mit Cumhuriyet mektebinr, 
sayı biraz ievıetir ıibi olmuı vardm Bu tulumbalar hem ıu em· mittir. akıncı mektebıne, Tınaztepe· lzmir Şehit Fazıl bey mekte• 
ise de, Türkiyeden gelen mal· Son hafta içinde Alman meli, hem de ıu vermeli yani Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111lllllllllllll~llllllllllllllHllll.ll~lllllllllllfil bi muallimi Şer1t"e hanım Kah 
lara kartı mevcut olan kolay· piyasalarında yumurtalanmız alivereli olmalıdır. Bu tu Esaslı ıurette tamir 0 ve tezyin edılerek lzmuın en§ ramanlar mektebine, Ôdemif 
lıkların baki k~lacağı anla~ıhr fiatlarında yüzde on· on bet lumbaların su hazinesi, iki ta zarif. en cici salonu halioi alan = Kaymakçı mektebi muaJliıni 
anlatılmaı lımı~ üzüm .P1Y~· kadar bir yükseliş kaydedil· ne hortum ağıı bulunmalıdır. =Karşıyaka (EGE) Sineması:= üseyin Avni bey Bayındır 
ıa11 derhal sabıt ve emın bır mittir. C . sınıfından 700 HD· Varidatları fazla Belediye .. ... . A k' . h b' . l"k ve çok= Lütüler mektebine, Kur• 
vaziyet almııtır. . . dık Türkiye malı ıif Tiryeste ler motötlli yangtn aöndürmt :; Şnr ve .. aşkın ılahı ı_ev ını assas ır ınce 1 

- mektebi muallimi Rüştü bt"1 
LONDRA: lzmır üziimlerı k 66 k 70 M k Al ti . k ll '-I d A =kudretli bir temsille bıhakkıo yaşı yan ve yaşatan sene =: K T h k.. il' 1. . 1 35 40 T 11men ve ıımen ar a e erı u anaca. ar ır. n· 5 . f' := uşadası 11 a oy mua ım ı• 

pb~ıın .. ~~ ~.r t 1 . • a~ ~5 üzerindt!n satılmıştır. Halbuki cak bunlar da d6z ve arızalı ~oın en n~ ~~~MEN FRANSIZCA SÖZLÜ =_- ğioe, Kesre başmualliaıi lsma• 
.ı~ ay v • edı sa 11

ar
11

1e ~ ayni ıınıf maJlar bir hafta arazi üzerinde au nakletmek § il bey Torbalı Karakızlar mek· 
,ıh• nıenn e• muame• gor- . b . • d ı • . . = G R 5 kızı;;;; · · · · evvel 58 Mark üzerındeu mu mec ur1yetın e o an ar ıçıfl ;;; en ç u §_- tebıne Dıkılı-Çandarlı mek· 
m&ıtlr. k 1 • 1 amele görmüştür BuJgar ve ayrı bazı 1artla11 ihtiva et· a tebi b~şmu11llimi Ziyaettin bey 

Iran uru lizüm en peı n · kt d' = - k 11' l. 
1 k 31 'li t ı t Yugoslav yumurtaları Alman me e "· ~ ( ARJANE ) = Menemen-Ayvacı mua ım •' o ara ıı ae sa ı mıı ır. o- . n. • d ::= - • • · · 
K l'f · 1 t JI piyasalarında daimi surette uz arazı uıenn e suyu s= = gıne, Çandarla mualhmı Mil• 

a 
1 ornıyka36ma 

1

38n•.,~re b~r muamele görmektedir bol, bilylikçe Belediyeler ayni = Bugün muhterem Karşıyakalılara k s pılarını:= kerrem hanım Emiralem mek• 
pefia olara - ıı ın, ır · =: . A . 

1 ld l'I . 34 37 T BADEM· zamanda ıokaklarını da aula· açıyor. = tebıne, lo\nlap mektebı mua • 
akyotv de'lı e.r t~se G l.d Bıılına~ Alman .piyaaalarında ba· yacak ıtfaiye teçbizatı11a ma Başrollerde : Fransız sinema sahnesinin en değerlileri = limi Recep bey lzmir Narlı 

e e ı mıı 1r. o en e '"RANCEN . IA k b. 
cbed'Jerin peşin ıatııları 28 dem fiatları geçen haftaya lik olacaklard1r. Bunlarda ef· GABY MOREA Y - VICTOR r ~ dmekteEbı~e, lo~ı ap mÇe t; ı: 
.O 'fİli• bir ay videlileri 38 oiıbetle· yükselmittir. Tath rat Ye diğer ı6ndnrme levazı- - en ~ıne anım an ar 

45 T d. nevi badeDıler için lzmirden mımn nakline mahıuı b:r ef Zengin ilaveler ; = mektebıne, Kemalpaşınnı Ger• 

J:,~; ~:·ümleri peıin olarak 100 kiloıu sif Hamburg ol· rat •akliye •raba•ı~ir araıoz 1 - 'l'ÜHÇg TANGO ( A YH ll.Jl K ) = deme köyü _muallimi. ~ .. ~dık 
38 47 ·ı· b. id )') mak llzre ft2 acı bademler dır ıehrin b81lldBtlhie kifa· MÜNlR NURETTİN beyin en son nefis eseri - bey tahtalıkoy muallımhgıne, • ıı ın, ır ay v e ı er 1 

• - •• • ır · 
40 .. 60 ,mndir. Korentlerin 52 Filoıin isteamittir. Geçen yet edecek kadar motopomp ~ _ PA.RAMUN'r düııya ]ıavadisleri = Hı.cıh~u~yınler Bbıı~ua ~m~ 
pefln aatııları 42. 50 tilindir. haftaya nazaran fiatlarda va· bulandurmaJıdırlu. = Alı Nuzbet be.y , ayın ır- e 
hir ay vldeHler 52 _ 70 ti· ıatl olarak 5 Filorin yükselit Arazozlar 3000 kilo faydalı DUHULIYELER : Birinci 25, ikinci 15 kuruş = r~b.aşı mekte~ı~e, Ku!adası 
1• d' vardır. Piyasa aag .. lam ve hamule taııyacak kudrette ol DiKKAT: Pazartesi ve Salı günleri b.irioci - Şırı!?ce n:.u:tllımı Fethı bey 
ID 

11
· ' b B b kt b. > Anıtaralya lzGmiainiD •• emindir. Türkiye mallarına malıdır. Mot6r, arazoza ıaat· 15, ikinci 10 kuruıtur. = Kara urun ar aros me e ıne 

l i ıenıler mabıulll 34 • 52 , raibet fazlıdır. te ası art 40 kilometrelik aOr' · lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllll · Devamı 1 O uncu ıayfada-

• 

1 



SAYFA 5 

BOZYAKA 
• 

GECELERi 
1 - 10 - 934 -2- A, AFJNAN 

Kule kapısuıde kendilerini 
karşılayanlar oldukça hfiydk 
bir kalabalık yektlnu teşkil 
ediyordu: 

• Karde,im Faik Şem•etıin Beye· 
küm etmt'k iıtiyen bir ta
vur takınıyordu. 

- Hava Müliizimi Cemil 
' hey, arkadaşım .. . 

Ve ..• Kulede, J\:eman çala· 
nın yanında idiler Mü14zim 
Hasan g(\rüşüyordu: 

- Sana kurdıı;ım Betül'ıü 
-\ tanıtıyorum Hani, ıaz evet 

ya~ıuı ve sairesini tahmin etti· 
ğin küçük hanım .. 

l\{ült\zim Oemil ~ şırmış, 
kalmı~tı. O evveJR yabarıoı 
bir e' e gittigini sanıyor, 
oııdaıı sonra da karşılaşa

cağı tiıli <;ok <laha başka 

tiirlü farzediyorrJ n. 
Betiille mii lilzim Httsanın 

ilk jı\'ihiişmelori 1auıamen 
merasim iz ve sade idi. 
Betiil bu ş1 k ,.o çok az gil· 
zel zabitin ruhunda .kadın
lara karşı bir dli~maıılık 
hissediyor, genç miilazimin 
hareketleri bi)r-le bir ihti· 
Dıale yer bırakmıyordu. 

Bozyaka, ne~'eli bir geoe 
içinde eriyordu . Arada sıra· 
da "Çılan. alkol şişelerine 
kadınlar yanaşmıyordu. Mü· 
1azim Oemil teklife, tekel· 
liife mevdaıı bırakmadan bir 
defa yuvarladığı kadehin 
Yanına bir dolnsonu btrak
maaan rabatlamıyordu. 

Buan lıuna işaret etmek 
istedi: 

- Betül, Oemili bu ba
Jiyle görenler onun koltuk 
ıneybanelerinde akşamladı
ğın1 zanned r. Halbuki Oe. 
milin hn kadar içtiğini hiç 
g<irmemiştim . Değil mı 
OeıniU 

- Öyle amma, ben son 
~anıanlarda fazlaca iç.iyo
rum. lnsan yalnız kaldığı 
zamanlar vakıt nldüreoek 
vesileler icat ediyor. Bu 
arada bir çok da münasebet· 
s· .. 
ız ıtıyatlar edi niyor. 

.Hetül lakayt gtirünen bir 
alAka noksanile konuşulan-
ları dinliyordu O · ı 'Ik d f . emı , ı 

e. a ayak bastığı ve ıami-
mıyetlerine karıştıgı bu r.r
~a~a~ aileainın al&ka istiyen 
1'~lık yerı · · · · ~. .. erını anlamak ıçın 
gor~ş!11e fıraatları yaratıyor; 
Betul e ıtciyliyordu: 
. - Ben biiytık bir gaf itle· 
~m hanımefendi .• Yolda ge
lirken kemanmız beni derhal 
•ltblı yapmıı ve bende din· 
le1ae zevki yaratmıotı. o uman 
kemanı çalanın yaıı hakkında 
Y•ptığım tahmin beni bir çok 
Y•nılttı. Öyle değil mi Ha .. nt 

- Öyle emma, dahası var .. 
Sen Betül'ü 3().32 yaılarmda, 
Yaıını batını almıı, bıyıklan 
sakalına brıımıt bir erkek 
llllmıttık. 

Şimdi gül01ek fınatı 
Betiil'de idi. Hasan karde
•ine «yapma• der gibi JÖJ

leıiıe işaret ediyor; Bettil 
bu i~aretleri görmemezlik· 
~il geliyor ve karşısına çı• 
~ erkek ilk anda tabak· 

Oemil· Betül Hasan .kom
binezonu 'imdi biraz daha 
ciddi görü,üyorlar, Bozya
kanın huiloıiyttlerioi tahlil 
ediyorlardı. Bu aırada Goo· 
poyçe Meliça'ınn eliod~ bir 
saJkım üzüm~ geldiğini 

gördiiler: 
- Bn aenin için Betül; 

diJ ordu Meli?··· Bono ba· 
gm en nzık yerlerinden ge · 
tirdim. 

- Teşel,kür ederim Me· 
liça; amma... E afına azı· 

cık dikkat etıene. . • Bak 
misafiriruiz ~ar... Evvela 
ona ikram et. 

Harir.of yaylalarının durgun 
ve mihnttkeo kıra başını kal· 
dırmıftı CKaroısındı ~unn Tfirk 
ordusunun bu oık aabiti!ona 
pek te yabancı gelmiyordu. 
Birden geri gilDlerin hıtırala· 
rıaa nüf os etaıif pbi bir ••k· 
le ve heyecanla t..gırdı: 

_ ;.ooo... c &.dualar dGf-.. 
manı > Orallı Cemil bey •• 

Ve Cemil de ayai her-canla 
koauft11: 

- Siz burada ha MeUCj& .. 
Ne iyi tesadüf böyle •. Adeta 
.Moıkova Darülfünun.unda 
geçirdiğim zevkli giialeri 
hatırlar gib oluyorum. Bu 
nasıl oldu Meliça.. lzmire 
yeni mi geldiniz' 

- Bil&kiı .. Sekiz Hileden 
beri lzmirdeyim .. 

- Evlimiıiniz' 

- Evet .•• 
Harkof yaylarının kısı ge

riye döndü: 
- Demir bey, bir dakika 

lütfen ... 
Meliça kocuını mektep 

arkadaşına tanıtıyordu: 

- 1ştf\; dedi... Moakova 
Darülfünanunun o ıiltk:ıcım 
şimdi bir Türk çocuğunua 
karısıdır... Kocamı beyene 
ceğinize eminim. Her ne 
~adar şiir yazmaua da kol· 
ları kuvvetlidir. Beni geçin· 
direcek ve meı'ot edecek 
bütün imk&nları kullanıyor. 

MiilAzim Oemil, Demir 
beye yanında yer göeteriyor 
idi. Meli91 mütemadiyen 
ıöyliyor, arkada,ına iirim 
ikram ediyor ve onu oyala 
maga çahşıyord u. Bu rop· 
raklarının öz kızı bir ara· 
lık Oemil beye takılmak 

iltedi: 
- Siz c kadınlar dti,ma· 

Dl • olmaktan Tug89tiniz 
galiba, Oemil bey... Eveloe 
ıiz kadınlı, ln•lı meclialer-
de bulunmazdınızt. 

- Bwalar dopu de«ildir, 
Goıpoyça .. . Ne mdııuebet efen. 
dim ..• Bahaaa1, Terk orduu
ll'QD bir terdi lfia eemiyettm 
ayn k••mek aamkb mat 

lha defa .... bntu .. 
tal' da: 

- Anhyamadım b-•· Ce
mil bey c k•ıalar da, .. a• • 
mı. kadın ....... • erkek 
difmaaı diye bir aynbk ftai. 
leli aramak pek tUaf delil mit 

-Sona •ar-

IZMIRPOITAIJ 

Memleket Postası 
Har GOn Bu Sütunlarda 

1so: Sene evelki hayal 

Gördüğünüz re11im 150 St n evvelki 1 ise birinci <lerecfldeld şehirlerimizdendir. 
Maniaa'oın·~l.ıalini gfüteriyor.' !f Manisa o Görünüşe göre bu retıim o zaman cep· 
zaman büyücek bir kiiy halinde imiş.:Şimdi heden alınmış olacaktır. 

Belediye intihabatı 
···-·····---·· Aza Namzetleri Her Yeni 

Tarafta ilin Ediliyor 
Çine: (Hoıusi) - }.,ırka· 26 - Terzi Necip ef. 

mız, belediye azaları nam· 
zetleri listeainde &on yokla· 
mayı yapmış ve -.egıdaki 
zevatı nawzat ~olarak iJAn 
etmiotir: 

1 O.H . .1:!' . reiıi Atıf B. 
2 - B~lcsdiyu reiıi Ba

kıp bey 
3 - Manif'aturaoı Büıe· 

yin efendi 
4 - Kunduracı 'J'evfık B 
5 İhtiyat zabiti Mah 

mut Eaat bey 
6 - Mütekait yüzbaşı tb 

rahim bey 
7- Manifaturacı Iıaoı Ab 

durrahman:zade İbrahim B. 
8 - Eczacı Hamdi bey 
9 - Sarraf .Mustafa ef. 

10 - Tuhafiyeci tatlı bao 
Jıluıtafa efendi 

11 - Tuhafiyeti Hidayet 
efendi 

12 - Manifaturacı .Meh· 
met bey 

13 - Sabık ruoallim AH· 
7e hanım 

14 - Sabık muallim Fa&t· 

ma Servet hanım 

15 Terzi M uıtRfa ef. 

16 - Bakkal Nuri ef. 

17 - Bakkal Kamil ef. 

18 - Hafız Hidayet ef. 

19 - Knn•luram Hae1 Sü 

• • * 
Bozdogau: ( H uımsi ) 

'şehrimiz belediye aza nam· 
1 
zetleri fırkamızca tubit 
edilmiştir. İıimleri ilin edi· 
len namzet beyler şunlardır: 

1 - l11mail Hakkı B. 
2 - Muhittin zade Hak-

kı bey 
3 - Salih Zeki bey 
4 - Oabbar zade Sami B. 
5 - Molla Ali oğlu H ur· 

'it bey 
6 - Kol memuru Meh

met bey 
7 - Hacı Ba11n zade 

KAmil bey 
8 - Sait efendi zade 

Tevfık bey 
9 - Bahtiy&l' bey 

19 - Manifaturacı Ahmet 
Bey 
il 

bey 
il 

Hüceki oğlu Hilmi 

Abdullah efendi za. 
dC\ Nuri bey 
13 - Hacı .Menteş ·oğlu 

M.uatafa bey 
14 - Halel Eyyup oğlu 

Sabri bey 
15 - Evkafcı Ali bey. 
16 - -Çilingir lamail bey. 
17 - Helvacı Mehmet bey 
18 - Pirimoğlu Hafız Ah-

met bey 
20 - Sabı\ Nofuı Memu· 

ru Vaatf i bey 
leyman zade Mustafa ef. 21 _ Şeyh Alioğlu Muı-

20 - Kunduracı Ahmet tafa bey 

K&.ım ef. 22 - Demirci Süleyman 
21 - Yumurtacı Kemal ef. ~ bey 
22 Derici Omeroğlu Ali 23 - Hafız Süleyman bey 

ef. 24 - Molla Alioğlu terzi 
28 Hoca lamail ef. Muı1tafa bey 
24 - Kunduracı Küçük 25 - Hacı Dormu'°lu Ali 

Alioğlu Mehmet ef. bey 
25 - Kunduracı Mehmet 26 - Zenginoglu ?rlemi' 

et. be1 

Tire 
- -·---İdman :vurdu bir de 

"" 
cazbant yapt.ı 

Tire; [ Hususi ] - Tire 
İdman yurdunun musiki kolu 
bandosunun bir tubesi olmak 
ii.Ere bir cazbant tetkiline ka· 
rar vermif ve fırkamızla bele
diyemizden yardım istemiştir. 

Her iki yüksek teşekkfilün 

yardımı ile bir cazbant ve 
yurdun kendi parasile de bir 
ealr.aofon alınmıştır. 

Yurt,,. ... memleketimizin bu 
L 

içtimai ve medeni ihtiyacını 

da temin etmiştir. Takdir ve 
tebrik ederiz. 

27 - .Bank memru Lütrtl 
bey 
28 - Çakır Alioğlo Ali 

bey 
• • * 

Alaıehir: (Husuıi) - Be-
lediye namzetlerini tesbit 
ve ilan etmek iizere nahiye 
ve ocak heyetleri 4 Teşrini 
evvelde toplanılmak üzere 
kongreye davet edilmiştir. 
Halk bu kongrede tesbit 
edilt>cek namzetlerin isim· 
lerini sabırsızlıkla bekle-
mektedir. Bu münasebetle 
1 O Te,rinde nihayet bulacak 
intihap i~ioiıı 10 birinci 
Teşrinde başlıyuak 17 bi· 
rinci Teşrinde bitirilmesi 
ilan olunmuştur. 

• • • Manisa, (Hususi) _ Be· 
lediye intihap işleri hara· 
retli bir surette devam et· 
mektedir. Her ne kadar aza 
namzetleri henüz resmen 
teabit edilmemişile de :umu
mi ef kira göre kimlerin 
seçileceği tahakkuk etmi' 
gibidir. 

Hususi ıurette öğrendiği-
me göre liste tudor: 

1 - Safure Oımao lıanım 
2 - Melige hanım 
a - Bakkaliye tüccarı 

Aydın'da 
Bütün mektepler açılmış 
ve:tedrisat:başlamıştır 

Aydın: (Hususi) - Şeh
rimiz ilk mekb•pleri dünden 
itibaren açılmıotır. Mektep
ler bo sene, ges en seneden 
daha yüklüdür. Çocukları

mızın rağbeti her türlü tak
dirin üstündedir, diyebiliriz 
ki Aydın dün, hakiki ve 
ciddi bir çocuk bayramı 

halini arzetmekte idi . 
Maden heyeti: - Ü~ giiu 

evvel ~ehrimize gelen ma· 
den araştırma mütehaMl&lar 
heyet i mıntakalarımızdaki 

madenler üzerinde tetkika
tını bitirmiş ve diin Jspar
taya gitmiştir. 

, U evk2'f müdii r ii - Vilı1· 
yet evkaf i'lerini tetkik et · 
mek üzere evkaf umum mii · 
dürü Rüştü bey Aydına 

gelmiştir. 

Spor kongresinde - Evel
ki gece Halkevimizde Vali 
Feyzi beyin riyaseti altında 
kurulan Spor kongreainde 
RRislige ı~eyzi bey, A zAlık
lara da Hakim Cevdet, Hüs· 
nü, Hilmi ve Fikret beyler 
aeçilmişlerdir. Yeni heyetin 
muaffak olmasını dileriz. 
~~""""'~ 
Hilmi bey 

4 - Manifatura tiiccarı 

Çipilzade Hüseyin Arit bey 
5 Y atc ı Hiridi Fehim . 

bAy 
6 - Avukat Salih Sıtkı 

bey 
7 Avukat Sabri bey 
8 - Avukat la mail Hak

kı bey 
9 - Avukat Kamil bey 

10 - Kara Ü.iman ognlla
rından Abbas Bekir B. 

11 - Miiftü zade Fevzi 
Lütfi bey 

12 - Müftü zade Ahmet 
Lütfi bey 

13 - Bağcılar banka11 
müdürü Kenan bey 

14 - tş bankaın müdürü 
Osman bey 

15 - Ziraat bankası mii-
dörü Salsbattin bey 

16 - Osmanlı baokaaı mü· 
dürü Nimet bey 

17 - Doktor Naci bev 
18 - Hacı Muılih zade 

Muammer bey 
19 - Külahdaş zade Rı· 

za bey 
20 - Dağ mollaıı zade 

Huluai Oım bey 
21 - ErklnıJıarp müteka

idi bin başı Sami bey 
22 - Ziraat bankuı mu· 

hasebecisi Hakkı Bey 
23 - Bagoılar ban kuı vea• 

nedan Mehmet bey 
24 - Barutço müfü zade 

damadı Fehmi bey 
25 - Karaoaman oğulla· 

rından Rqit Mehmet Ali 
bey 

26 - Dişçi Vehbi bey 
27 - Hacı Hamdi zade Ha· 

f ız Oemal bey 
28 - tabak KAbyazade 

Halit bey 
30 - K uburzade Riza bey 
31 - O. H. F. KAtibi th .. 

laD bey. 
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Çocukların Sahifesi 
1 

iiİiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllliiiiii~• 

[~~~Ç~oc~u~k~M~as~a~ll~a~rı~~~] 
Jlaydutlar 1Vasıl Aldandılar?. 

alırlar, Ödemi~ kaymaka· 

mına elleri bağlı olarak 

verirler. 

* • * 
Bn ihtiyar, (jz Türktü, 

Padişah idaresinin kaygu
snzluğuna dayanamamış ve 

b<iyleoe kendi ndamlariyle 

padi~ah lıükt\metinin yapa

madığını yapıvermişti. 

Şükranın Babası 

Çocuk Hayatından ah eler 
.. . - . - . _--,~___.,_...,.,.., ------.-

Bizinı Oon .Ahmet bey, ge<·e fotoğ

rafçıhğına ( l) karar vermiş ve mag-

neziüm yerine barut kollanmak iste· 
miş; bir madam da (2) sandalyeye 
kurulmuş! Oon Ahmet < poz çok gü-: 
zel. Dikkat! • di) erek (3) harutu ateş· 

leyince, fotoğraf makinesi havaya oç· 
muş, madamın da yüzii gözii barut 
isile kapkara olmuş. 

Oon Ahmet bey: - Bravo banal 

Resim çekeyim derken heykel yaptım 

amma bizim makine nerede?.. diye 
makine aramaga ba~lamıttır, 

Müfit Tan B. l''ÇoCuklarla 
; Başbaşa 
~~"'-"'-"""""'-""'~ 

Küçük Şeyler 

Minicik su damlaları, 

birbiri arka toplanırsa, bir 

gün gelir ki bunlardan bi.i· 

yük bir göl olnrt 

,/ * Ufacık bir çekirdek, 
bir tohum da yerini bulunca 

ulu bir ağaç olur. 

* *• «Tıkt deyince başla· 

yıp ve biten küçük, amma 

pek küçük bir saniye de, yol 

ala, ala seneler, 111eneler de 

sonunda asır olur! 

** * İşte böylece en kü· 
çük fena bir huy, günler 

geçtikçe büyür, korkunç bir 

şey olur. 

,.** İyilik ise' iyi :kulla• 
nıhrsa damlıyan su gibi göl 
kJçük çekirdek gibi koca

man ağaç, bir saniyecik gibi 

asır, yani çok büyük bir 

eser olur. 

•"'• Ve sonunda ... Bir çe'" 
kirdekteh yetişon ağ~çlat 

nasıl bir ataya toplanara1' 

ormanları yaparlarsa, iyi in'" 

Hnlar da toplanarak büyük 
bodunları yaparlar, bir bo• 

:dun (millet) de iyi ve büyü1' 
adamlar 9'.'ne kadar çok olut' 
aa, o budun, budunların eıı 

biiyügü ve giiçlüsü !olur. 
Üaıek Yanuı güne~i 

(Faik Şemsettin) 

Muadele 
Hesap dersinde: 
Muallim - Kilosu 40 kU' 

rnştan 250 gram şeker, 30 
kuruştan 250 gram piri119 
ve 20 kuruştan yarım litre 
süt yekunu ne olnr! 

Qocnk - ( Uzunca bif 
düşünceden sonra ) buldtııı' 
muallim efendi, bnldnıı>· 

11ıa. bir sütlaç. 

2 

1 

1 
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·cari Haberler 
uncu sahifemizdedir Bu2ünn 

~~--
29Eyll\1934 Cumartesi günii yapılan üzüın, incir ve zahire satışlarınınahcı ve satıcılarını gösteren liste 

incir 
Çuval Fi. Satıcı Ahcı 58 Ellemo 6,75 ş. Krispin D.Arditi 

J. Kohen L. R ecyo 107 l\'lulıtelif 6-1 ~ M. Alalof Mu. Firına 

« 10,50 ~fikaJef Siilcyrnanoviç :G » 5, 7 5-9 İ. Şinasi 
l9 ~fanisa 12,50 Bağ·cılar B. CeYahirciZ. 3ol « 5,25-10.25 R. Franko « 

10 Muhte1if 15 
32 (( 

20 Muhtelif 13, 7 5 Serbetçi zade « 64. « 6,50-7 ş. Krispin A.Muhtar 
5 cc l3,25 Hacı İbralıinı A.~I uhtar 16i> « 5,25-5,87 ,5 Tarik bira. M .Fi.1ma 

12 « 14-,öO M. Bilnıi İ. Talat ı 09 ~f ulıtelif 5,2.;-12 Bilal zade (( 

(( 

Kambiyo Nevvorkta 
pamuk 

[ngiliz lirası 618,00- 622,00 29 • 9 - 934 Telgraf 
F. Frangı 8, J I _ 8,12 !kinci Kanun teslimi mall r 
Mark 50 _ 51 12 sena 56 ponstir. 

Florin 85,os- ss,ı)j Liverpolda 
Dolar 123,00- 125,00 

Liret ıo,3ı - ıo,33 Pamuk 
hviçre frangı 41 ,00- 41, I O 29 - 9 - 934 Telgraf 

İkinci Kannn teslimi malların 
Belç.ika frangt 5,36- 5,37 

beher !ibresi 6 pena 57 &an• 
Kuron çekos. 5,05 - 5115 timdir. 

55 « 13.14,50 ..ı.?"işli zade « 78 « 5,50-10 B. Solıami 
201 « 13_13,87 ,5 M. Arditi i. 1.'alat 353 Paçal 5,30 J{aruiz K. Kilzım Buğday 
l5 « 13-13,50 ~L Cenıal Trifoııicli~ 12•1 Siizme !) Zeki Şükrü ş. Reınzi 40 Ton Fethiye 4:,32,5 Özdemir 
55 cc 14,25 M. Aı·diti D.'.Arditi 35 Elleme 6,50-6,75 Bilftl Z. Sabri A.Mulıtar ~O « • 4,27,5 « 

Hacı S. M. 

10 « 12,50 A . .ı: ... açi \, ·Pnji Nohut 177 Çuval« 4,87,5 « 
12 Kasaba 14: Abulaf.ya cc 50 « 4,27,5 « 
1 ~ ~ 133 4,87 ,5 Akseki Bankası ]). Hububat 9.72 U 1 G 1 d 

v 4llulıtelif 18,50-19 Kadiri zade ş. Hcınzi 
17 4 

.rJ ~a c 4,3S o mezza e 
ll8 « 12,25-14,25 Ş. Bencuya ~f. firma öO !'87·5 Beşikçi Zade « H9 D. Çavdar 3,85 Haliın ve C. 
15 « 13, 50 ŞerbetCjiz. Nazillili Ali H. 50 Tatarı «Zade :: 93 yerli 4,15 Ziraat B. 

7 « 14,25 1\-1. Nuri « « 3~ 
4,87,5 28 « 4,30 Portakal z. 

10 v 4,87,5 İnkişaf « L48 Saryköy 4,25 İstiklal 
Kırkağaç 16,50 Şaloın Fraııko « « 50 4,87 ,5 « <c A 

l 90 ~Iıılıte l if 14-,75-15,7:> Koben bira. M.firn1a 50 4,87,5 {( « rpa 
55 << 13,87 ,5-14,50 H.Kohen l\L firına 11 4,87 ,5 Zıhııeli Sait » 1 70 3,43, 7 5 Cemil Kadrı 
~2 « 9,25-12,25 Kolıen bi. Cevahirci z. 7 4 5 Emin Nusret Topçnoğ·Iu 150 3,37 ,5 lstiklal F. 

8 « 12-13 Rencber ~ ~ efik A. Mul1tar 180 4,87 ,5 Karaoğlan z. « 
l3 K. Paşa 12,87 ,l')-13 ,Jakiııyon Paji 98 4,87 ,5 Şerbotçizade 
24 ~IuhteJif 13 J\u~akç1 z. 
38 

(( 

(( 

Pamuk 
231 Yerli 

Kendir tohumu 
4,50 K.oğlan zade 

Mercimek 

(( 

(( 

(( 

<.< 

M. Hilmi 
Beytullalı 

(( 

{ümin 

Topçuoğlu 

(( 

Ustu vaı 

19 
50 
49 

(( 14,50 1azlıar ş. nimzi 
20 Prese 38 Karuoğlan z. Paınuk M. 7 6,l>O Hasan .ı:1 azmi Yuda Karaso 

50 
10 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

14,50 H .. Kolıen 
13,50 (( 
l3ı50-17,60 (( 
12,~5-13,50 (( 
15,50 Kohen bi. 

({ 

25 
ş. Riza 20 

~ 25 
(( 4 

A]yoti 
t 

K. Kazım 

(( 37 (( 

(( 38 (( 

(( 37 (( 

(( 38 Şamlı Zade 

Zeytinyağı 

(( 

Şaı· k Sa u ayi 
(( 

(( 

5 

30 
18 

Kum darı 
5,50 Tatari zade Dinar hububat 
5,50 Portakal zade <c 

Susam 
200 
111 (( 

11, 7 5-13 ,~5Ş. Bcııcuya 

11, 7 5-13,251\fazhar cc 10000 Aynılık 26,13 M.,l. Taranto M.Niyazi 20 
9,26 
9,25 

Eınin Nusret 
Mikalef 

Resimli DUnya Haberleri 
:"tı•1-~-

~r~ak sıkıntıeına uğradığı rivayet e<liltm l 'eJJelavin 
nlrndi ~el ri 

Bisiklet yarı~ları mevsimi artık geçmektedir. 

En maruf bisiklet yarışı Fransada yapılır ve 

çok alaka uyandırır. ı..Yukarıdaki resim 4341 

kilometrelik bisiklet yarışın1n~ilk merhalesinde 

çekilmiş şayanı qik4at_\>ir resimqir. 

Geçen seoe sabık cilıan boks şampiyonu Şimeling ile 
evlenmiş f)}an meşhur sinoma yıldızı Anni Ondra'nın bu 

güolerde talak it~tiyecegi eöylenmektedir, 

- A ıt katlarınd& ~gın çıkan: binaların ~ üıt katlarıl}da 

hnlnnanlar 'imdi bu 1usqlle_kurtanlır.aktaq1r l\fs-
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··çok ilin 
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ı ı ı ı ı ı ı ı u 111ıı1111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı r ı ı ı ı ı ı ı r ı ı ı ı ı r ı ı r ı n 111111111111 ı ı ı ı ı ı ı 11111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1111111111111111111111 

Klralık Evler iş aranıyor : H. Fahrettin = t Ankara Palas ~ 
; lımir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı ~ A. S~A B ı K S 

GÜZ E L YERDE - Gfizel bir MUHASiP usule vakıf, tec· 
yerde, her türlü konforu havi rübeli bir muhasip ticaret-
8 odalı 180 numaralı bir ev 

lj Her nevi .Rontken muayeneleri ~ R A S K E R ı O T E L 1 U 
== lıltra - Vıo)e ve Elektrik tedavileri yürüyemiyen ve= D 

:=:bilhassa Raşitik çocuklara talbiki ve rontken ile~ A 
kiralıktır. Arzu edenler Mat- hanelerde iş istemektedir. 
baamıza müracaat etmelidirler . Arzu edenler m tbaamıza 

GÖZTEPEDE - Tramvay müracaat etmelidirler. ~ Kel tedavileri yapılar. = 

ikinci Beyler ıokak fırın karşısı No. 25 Telefon 2542 
caddesine iki dakika bir me- BEKÇl Odacı ve posta cı · 
aafede gayet havadar. büyük lık gibi bir hizmet isteniyo <". 
bahçeli ve her türlü konforu . 
haiz bir ev kiralıktır. Borsa Az bı r maaşla çahşacaktır. ıııııııııııııııuıııııııınıınıııııııııııııı111111111111ınııınıımıınııııııııııııııııırıınııııııııuıııııınıuııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııı 

sarayı~da Simsaroğlu Fehmi Maliildur. 
beye veya 3039 numara ile 
telefonla mliracaat. 

Mezarlık batında iokiJip 
sokağında 22 numaralt ev 
kiralıktır. latiyenlerin Safa 
oteline müracaatları 

])aktilo 
Dııktilo Yo biraz dıı mu

hasebe i ~ lorint} vnkıf bir 

hanım iş aramaktadır. 

h mir ı>ostnsı g'nzetesino 

n . y rnmni'.ile miiracnat. 

I>.11 D.15 

Zeytin yağı fabrikalarının 
nazarı dikkatine: 
Ticaret hanemizde yerli mamu)at&ndan her boyda AvrıJpa 

mallarından daha dayanıklı Örülmüş ot yağ torbalarımız 
mevcuttur. Fiyat1arımız kıl torbalardan daha ucuzdur. Arzu 
edenler nümuneıini ticarethanemizde görebilirler sallı ıera· 
it inde teshilat gösterilir. 

ızmirde Keten çarıı No. 2 Karaoğlan zadeler 
Ticarethanesi P. 682 

A laybeyde Kı;ı; Muallim 
mektebi b>t.lıçesi dirseğinde 

40 n nmaralı iki kath , k nr· 
g ir, konforu yerinde. 9 d<i 
niim bağ ve zeytinliği ha vi 
bir ev kiralıktır. 

Satılık 
o o L A p L ı K u v u c A o o E- EJ.ı ı ı ı ınııııııııııınııınnınıınıınıınınınnnııumnınmıımııınmıuınnıımııııımnınııuııımnıııımınııuııınıııııııııı111ın§ 

SlNDE - 103 ve 105 numa- . kşehır bankası lzmirde Hiikiıme t cadde-
sinde Hacı Hasan otelinde ralı iki dükkanla üstündeki 3 = = 
emJak s i msarı Mehmet Ali odaİı ev ucuz fiatle satılıktır. Sermayesi: },000,000 Türk.Lira~• 

:;re rniiracaat. P.12 D.8r Tali: olanlar .• Çukur . h ndı JZMJR ŞUBESi _ 
Tahır bey katıbı Sabrı efen· = lkinci kordonda Borsa Civarında Kendi Binasında 

.Aranıyor diye müracaati . - = Telefon: 2363 1 
Bergama Halkevi bando- Hastane. arkasında Damla · Her t iirlii Banka Muamelatı ve Eıntea i 

sunu idare etmek u" z.ere cık caddesı No. ( 1 ) == K .. I "' 55 

)f.nsiki Mua1Jiıui 

. = omnsyoncu ugu.. == 
bandolıırda çalışmış bir Tütüu ve müskirat mevcut :=::: ~ 1 
musiki muallimi isteniyor. bulunan dükkan devren satı- c::Müsait şeraitle mevduat kabul edilir;: 
) etekliler Bergama Halkavi lıktır. = Hububat, Üzüm, incir, Pamuk, Yapak, Zeytinyağı = 
reisliğine yazmalıdırlar. Taliplerin içindeki .sahibin~ _ Afyon ve sair emtia komüsyonculuğu yapılır. Malların : 

P. 10 D. 5 müracaatlau ;:;; vürudunda aahiplerine en müsait ıeraitle avans ea 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! verilir P. 586 = 

Türk 
Çocuk gazetesi 

Çok kıymetli muharrir ve muallimlermizden Yusuf 
Kemal beyin haftada bir çıkardığı bu Çocuk gazete· 
sini bfitün çocuklara tavsıye ederiz. 
j Müracaat yeri: Istabul • Galata Kara Mustafa paşa 
caddesi Marmara hande 1-2 numarala yazıhane. -----

ŞAŞ AL 
ve hakiki 

Istanbul Memba Suları 
Yedi seneden beri muhterem lzmir bal kına halis 

ve taze Şaşal suyu temin eden ve Şaıal suyunu lzmire 
tanıtbran müessesemiz ayni zamanda lstanbulun Şeh
remaneti ve Evkafın mührü altında gctirlen saf 
Taıdelen suyunu Muhterem müşterilerimize tebşir ve 
tavsiye ederiz. 

Umumi depoıu: Abacıoğlu hanı 18 numarada 

N AİJ; ve ~IE Hl\11~T .ALİ 

Olivierve şüre 
k·ası Limitet 

badehu 29 Eylüle kadar doğ rn 
Dublio ve Glasgov içio 
EGYPTlAN vapuru 11 T. 
evveld~ Liverpol veGlasgovv·a 

VAPUR ACENTESi Bristol battı 
Cendelihan Birinci Kordon PENTUSKER vapuru 20 Ey 

Tel. 2443 lulde Bristol ve Avanmouth·a 
Tahmil için beklener. vapurlar. Tahliye için beklenilen vapurlar 

Loodra battı EGYPSlAN vapuru22Eylülde 
YUVONNE vapuru 25 Ey- Liverpool ve Svvanıea·dan 

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

G RODNO vapuru 6 T. ev· THURSO vapuru Teşrin bat 
velde Londra ve Hull e lanğıcında Anvers. Hull ve 

. A DJUTANT vapuru 16 T. Londradan. 
evvelde Londre·ya Not: vürut tarihleri ve 

Liverpool hattı vapurla n isimleri üzerin 
GITY Of Lancaater vapuru değiıikliklerden mes'uliyet 

27 Eylüle kadar Liverpool ve kabuJ edilmez. P. 531 

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

Fotfliraf 
• işleri 

Çabuk Teıniz Ucuz 
Refik Llltfü maiazaaı hükumet civarında P. 658 

Büyük Mükafatı Kim 
Kazandı? 

9 Eylül bayramı mürıasebetile asri ve son sistem 
makinalarla t~çbiz eltiğim fabrikamı muhterem halkı
mıza göıtermek için bir ay müddetle parasız elbise 

ıız 

IUn 
llD 

ve ııpka boyamakta ve temizlemekte olduğumuzu 
ilin etmittik. Bu müddet hitam bulmuf iıede birçok 
müıterilerimizin bu fıuattan istifadeye imkan bulama· 
dıldarı her gün fabrikamıza müracaatla bu müddetin 
daha bir ay olauniuzatılmaıı hakkındaki rica ve israr· 
larından anlatılmaktadır. Binaenaleyh bir ay içinde ı 
halkımızın fabrikema kar11 gösterdiği rağbet ve: te· 
bacnm o kadar çoktur ki hem bu işl eri yetiştirebilmek 
ve hem de bu fıraatten mahrum kalan muhterem 
müıterilerimiıin haklı dileklerini yerine getirebilmek 
için bir aylık olan ilinımızı Birinci Teşrinin sonuna 
kadar uzatmaia mecbur oldum. Bu sebeple Birinci 
Teırioin son gilnil akıamına kadar [bet para ücret 
almadan] kadın, erkek, çocuk elbise ve şapkalarile 
perdeler ve oda takımları gibi sair biitün ev eşya · 
lannı, rengini atmıı koltuk takımlarınızın kadifelerini 
bilumum eıyalarınızı arzu ettiğiniz renkte boyamak uıı 
auretile tamamen yeni bir hayat vere:ek sizleri büyük 
mauaflardan kurtarmıia muvaffak olan fabrikama er 
1ıöndermeniıi Ye bu auretle Tilrk gençliğinin san'at le 
sahasındaki muvaffakiyetini bir kere daha görmenizi ın 
tavaiye ederim. 0 

Adrea: 

P-648 

lzmir Kemeraltı lğdelikahve 
karıısında 8 numarada büyk 
lataabul istim boya fabrikası 

Sahibi Ihsan 

• 
Parasız iş· ilanları la 

D 

~zmir Postasının Bu Y enili2-i Okuyucuların Çok işine Y arıyacaktır - Tafsilitı Okuyunuz ~ 
J zmir Postası, kıymetli okuyucularına bir lıiz- ı 2 Ev, dükkin, araa ve bai bahçe satmak veya almak,Mum.~a, beher defa81 için 2 kuruş damga pulu gönderilecektir. ~ 

ıneti mahsusa ohnak iizere bir stiyenlerin • . .. Teşekkür, zayi, evlenme, öliiın, doğum, nişaJ11 
. 3. - Otomwobıl, ka~yon, • veleapıt, kayık, sandal, motor, ranma gibi ilanlar fimdiki halde resmi ilanl 

dıkış ve fotograf makıaelerı, radyo, ev eşyası, gramofon, L · 't t · k t' t f d k b l d'l · & 
kitap ve mobilye almak veya satmak istiyenlerin ımı e şır e 1 ara ın an a u C ı ın ektedır· 

siitunu açmışt.ır. 4 - Aıçı, ev hizmetçiıi olmak veya almak istiyenlerin, Ay sonra ınukavelemizin hitamında bu gibi ilat><'e 

PARASIZ iLANLAR 

Gündelik ha yat ihtiyaçlarından olan ? -:- ~ürebbiye, ~uall~m, musiki. v~ reai?1 muallimi ve ları da meccanen neşredebileceğ·imizi simdid 
saıre ubyenlerle bu ışlerı yapmak ııtıyenlerın bildiririz. ' 

iş, hizmetçi müşteri bulmak için karile- 6 - Usta, marangoz, bahçivan, yapıcı, boyacı istiyenlerin: Mu·· racaat mahallı' ·. lzmı'r Postası 1·1a"n1.1 
• • • • • • 7 - Çırak, kalfa veaaire isti yenlerin, " 
rımız bu sutundan çok ıstıfade edecek- 8 - Y•zıbanelerde muhaaebecilik veya muhaıibJik vesair servisi Posta kutusu 238 Yahut Tele. 
!erdir . memur istiyenleria f ... 

• ış arayanların g6nderecekleri iJAnları meccanen neırede· Oll 3952 
l - Ev", dDkkln klra7a vermek veya kirılamı.k iıtiyen• ceğiz. J' eya dogrudan doAruya ikiden dlJrde kadar Ga•ibulvarın 
lıria Bu ilanlar 3 - 4 saıın ıeçmiyecak ve yalnıc haç defa nı11i Ticareı MaıbotUı feulıinde lsmir PGllO•• iclarehanS1i 
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Mançerinin lş2alinin Uçüncü 
Y ıldönümü münasebetile 

Istanbul Konteransı Demokrasi Yürüyor 
- Bastarafı 1 inci sahifede - S s l • p v p _ 

cll Giornale d'ltalia• 20 Jlyldl 1934 lerin esasını parllmentolar a-ıvakfetmit namuslu adamlar· 00 ene erlD reDS e reD 
Japonlar, Mançurinin işga· leri~e av~et etmiılerdir. "Hu raıında yapılan kauunlar hak- dan müteıe~ki!d~r. Ve parle- sesleri Kırallardan daha akıllı 

linin üçüncü yıldönümünü bü· bidıse, Çınde bilyük bir he- kında teıis olunan istihbarat mento reJımıaın menfaatı 
yük tezahürat ile kutluladılar yecan uyandırmıı ve Japon· servisini semere verebilmesi noktai nazarında bunların hu· I I 
ve bu tezahürat adeta cenk- yan~n Kovang _:ı:ung ey~let!ni için her parJemento tarafındın susi hay•tların• müdafaa et- Düo, Demokratlaıan prens tinin bir Hıdivi değil, fakal 

B 

G 
tal cuyane bir ıekil almııtır. ~e ııgal edecegı ıannedılmıı· devri teıriiye nihayetleriode ~e~ icabeder, dedikten sonra ve prenseslerden bahsetmiı· ln~i~tere hüku~etiain umuır>, 

Bu münasebetle Japonyada tır. . o devre faaliyeti hakkında bırlıkten, gel~c~k konferansta tik. Bugün de Mısır haneda- vahsı y~nında- Kıral. olunc, l'll 
halka yüz binlerce el ilinı ~apon fıloıu Mançukonun milletler cemiyeti tarafından parlemento azalarının huıusi nına ait bir macerayı yazıyo- Seyfettın .Londra cıvarınd, la 
t . d·ı . . Daıren sularında toplanmııtır. k b l d·ı • b. I' I hayatlarının rmüdafaası için korkunç bır tımarhaneye k•Y 
evzı e 1 mıştır. . Filo, bu manevralara ıeksen .a u e 1 mış ır ıaan a neş· b. d f · t · • .. ruz: . dıhayat tartiyle kapatılmıfı 

Bu el ilanlarında Mançurı b t • · t• k t · • rıyat yapılması bunlann par· ır mu • aa 111 emının umumı "Deh prens" maceraları, • • • . . .. _ 
• arp ayyareaı ıı ıra e mıı · l · · t • • .• t• yanı dırı dırı gömulmuıtü 

meseleesinin üçüncü yal d6nü · · limentolar arasında olunmaaı prenııp erını vaze meıını 11 ı· hem çok feci hem de çok - .1 f ~ d. ki 
tır. . .• . • • k - .. .h t . . . . ' • Bu oyle aı e icıası ır 

mü yazılıdır. Japonyanın ne Mukdende bulunan Ameri· ve bırhgın ııyast kom11yonun yere ıozune nı aye vermış· çarkındır ve biltüo cıhan bu t ·hı . d lioC 
d b k 1 d b

. tir 1 b·ı· sı.ray arı erın e emıa 
kadar ceogave bir millet oldu- kan petrol tirketi Japon hay· a u an~~u ar aratın a ır . macer.a arı ı ır: pek az tesadüf mümkündür. 
ğu aşağıdaki hadise ile görü· dutları tarafından müthiı bir ahenk temınıne çahşması teı· .Yugosl~vya murahhası M. Deh Prens, prens Seyfettin· Mısır kiralı bir gün bir tel 
ıur. Bu şenlik esnasında, Ja taarruza uğramııtır. Amerikan kil etmektedir. Yıv.ııacovıç M. Rostanın rapo dir. Mııırda büküm süren ha- graf aldı ve büyük bir telit• 
ponyanın bir harp gemisi, Çi konsolosu, Japon konsolosa Müteakiben söz alan Fran· ruou tamamen kabul etmekte nedana mensup ve bılihaıır duştü: Prena Seyfettin valide 
nini Konk Moon limanına git- nesine· gide~ek bu hidise!i sız hey'etinden M. Ladroussa o'duğuou . ıöyle~~k~e~sonra kıralın kayınbiraderidir. ıinin ve bir doktorun yardıuı 
miş ve bu limana almış mü· proteı~o etmıı ~· Japon hu· demiıtir ki: p~rlementarı.z~ reJı.mının b~- Bu zat bundan bir iki sene ile kaçmış ve Fransa ya geç' 
sellih bahriye aalıeri çıkarmıı· kftm~tı bu meı ~le hakkın~• Birçok defa bilvasıta tesiri kumetlerde ıs~ıkrarıızhk tevht evvel lıtanbulda Ulviye hanım mişti. Mısır hükumeti bu iılc 
tar. trhkıkat yapacagını ı&ylemıt reji°;'e dolr.uaaca~ ı~rett~ etme.kte ol~ugu hakkında u· isminde bir kadınla evlenmit -Mısırın istiklal itine bile ver' 

Bu kuvvet zabitlerile bera· t r. • meb usların huıusı hey etlerı ~u~ıyetlez~krolunan mahzur~n ve .. Bu evlenme ile başlıyan mediği bir alaka ile- meıgu1 
b b 1• . 1 Japonya, Mançukodakı A- hakkında iftiralarda bulunul· cıddı oldugunu kabul etmış - d 1 h·ı~ d k b 1• 

er filün ımanı iezmış er, merikalıları petrol menafiin· kt d 1 .hb t t 1 1 h . . .. 1 . d muca e e a a evam etme - olmuşsa da prens lstan u 
• • A b' 1 ma a ır. stı ara vası a a par emento arıcı reıım erın e d . . • 

reımı ve g yrı re mı ıaa arı den uıaklaıtırmak istiyor Ve b t t kk' d h f 1 . 'k _ te ır. geçmıı ve müteaddıt doktor 
h k • . f v f · rının ve mat ua ın era ı a a az a ıstı rar goıterme· . • k 1 d" v • 1 1 d J 

ve arp alelerının otogıa - tedhiı vesıtaları ile bu hedefe t . d 1 h lk b ·L. • b 1 d ki b .. Deh Pren110 macerası ço arın ver ıgı rapor ar a e 
1 k d k . e mış u uamHı a ı u gıoı mış u un u arını t e aru:ı .dd k d M 1 d v t t · t• 
arını çı ar ı tan sonra gemı· doiru ilerliyor. telkinlere d h ziyade hat1H • . . B d h uzun ve cı en acı lı ır. ı· o ma ıgını ııpa e mış ı. 

a a ettırmışhr. un an sonra a- d b 1 L d d bertürlü teıebbüsat akim k•' bi azi ti tirmj• . . . d . . . k sır a aş amıf, on ra a en 

D k • E f • • r v ye ere ge y ayııı tıp ıtımat ve a emı ılıma re f . h 1 1 'h t 1 huca Mıı rhlar Prensin eml• emo rası sna ve JŞÇI zamanda mndd fayı da güçleş · yi usullerini tetkik etmiş ve ecıb a a m•t. v~ nı aye •· kine 'haciz koymak istemi1?e1 

Kuvvetlen ·yor tecekkü_llerİ ~:;::~:· .. ~:~:m::~:nb~.~::~ nibayeti~de Yugoslav hey'~ti- ta~,:•;, g•J:'ı':;;;n cihanda fakat 1buada da . muvaffak ol• 1, 
~ d k b h t 1 . t nio teklıf olunan karar proıe· en bedbaht ve ayni za mamış ar ır. 

~. . er e u uıuı a ogın ete . . • 
_ Baştarafı ı inci sahifede _ - Baştarah 1 ıncı aayfad• · kanunlarının iftira edeni çok sını kabule amade bulundu· manda en zengin adamıdır, O t d t k b. ü •t k b' 

1 · · t hhüt tt'kl · d • b'ld' · t• K ' a a e ır mı • IAmeııto; Demokr11ıoin en tabii erını aa e ı erın en büyük cezalara düçar etmekte gunu ı ırmış ır. ahirenin yarısı, pre~ıin ma- yordu; Prens, genç yaııncl• 
tecelliaidir. Parlimentoıuz Demok- Cumhuriyet meydanındaki top oldugunu ifade eylemiıtir. Müteakibıı,n Tiirk hey'eti likinesidir. Bundan baıka ~irdiği tımarhaneden anc•l 
raai ; hürriyetıiz halk hlkimiyeti lantıda tetekküller mensupla• M. Ladrou11e parlimentolar murahhaıasından Nazım izzet Biabir Gece masallarına 1 yık ihtiyar olarak çıkmıı bulunlJ 
maoliııınadır ki iyahla beyaz ka- . ı l . 1 . • d ö dar zıt r. eticelerdir. rı e ame emız, rey erını sa a- azim ekseriyeti itibarile he· bey kürsüye çıkarak bir nutuk mücevherata, bankalarda nak- yordu. lüace o muazıad 
Arhokrasi yalnız •adegAn ve yal· katla meı but bulundukları yayatlatını menafi umumiyeye söylem ittir. te maliktir. ıerv t h~mıiresine, yani Mı•11 

nız kırallıır, ıultanlar, halifeler Cumhuriyet Halk hrkaıı nam· kıralt birinci Fuadın zevceıio' 
şeklinde tecelli etmez. Bazan aeı· zetlerine vereceklerine dair Japonların Sovyetler Umu~i ~arpten epeyc.e z~- intikal edecekti. 
Jet denilen ıabteJi:irlıktan da mü- ant içeceklerdir. man, Turkıyede meırutıyetın 
tecerrit bir halde ve pek küçük Bundan ıonra önde bando Hazırlıkları İttihadı Şark Havalisı ilin edilmediği sıralarda, Ka- . Bu ü'!1it. faciayı bir az te•. 
bir zümrenin tekmil millete tasal- G" ] S ti b. d ı-k b. k ı- t • kın etmııtı . Fakat prens, v• 
lütü şeklinde görünüyor. Harp olduğu halde halk ve teşek· c]ournai. de !tloscou" ıs uze ana arı ır~. e. u • _ır u up e, ag· lidesinio 33 yaşında UlviY' 
ıonu AriıtokrDSieinin en boriz ııan küller ve bunları takibende E tul 1934 "Taı,, ajansı lebnhtımal bır kumar. es~a- hanım isminde bir fatanbuJI-

- • • Y y id t • d'l ş k sında Prens Seyfettın ıle, ·ı 1 d. · t l" · ti budur. Fakat ruh itibariyle 11lta· ıuılenmıı olan arabalar, ota- Pravda gazetesi Japonya'. en en anzım e ı eo ar . ' . . ı e ev en ırmeaı, e aş ve ıa 
nattıın zerre kadar farklızdır. b' ' kiilt.. .. il . d A . •- enııtesı ve ozaman M11ır Hı- 'k 1 •d t t büıler Ve otom o ıJler alaya nın biriktirdiği harp iptidai UrU m zeıın e Cem,ıD•l• . . • . r • . , . fi a arı yenı en aı lrmıf lf. 
Tüıkiye; Demokrat bir memle- 'lt'h k d k b-t- h' d libında evvel Aıya e S dıvhgıne gelebılecegını falcı· .. • ., 

kettir, her türlil Arietok.rot fikir- ı ı a e ere u un ıe ır 0 · malzemeleri hakkında şu ma· n v ov· ı b·ı b·ı d"V · F t 
laıılacaktır. IOmatı verı·yor·. yeller ittihadı şark ha valisi barın 1 e d ıb~mek ıgı 

1 
ua leri ve imtiyazlan kat'iyyen redde-

d~r. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Bu it için bir tertip bey J 1 h t k il 1 güzel sanatlar kıımı açılmıttır. eysar~ıın. a bir av~ .. o ;uı Hırsızlıktan 
Şefinin eayeshde horp ıonu dün· eti acçilmiıtir. Heyet· teıek· k a~~~da~, ar~; I : anı1:· İran güzel san' atlarının iki ve ey ettın ta anFcaıı eb udat 
yaaıom mevzii snkııt cereyan1anna k.. . O '. • cı ıp 1 aı . ma . ~ er en . . • bin yıl hlikum ıürmüş olan beye ateı etmiı, uat ey e Şı• kaA yet Var 

1 k t H uller ıefı sman beyın rıya zumu veçhıle ıstıfade ıçın . yanagı· ndau yaralanmııtı 
11e a opı mamıştır. ürriyetıiz, t' d ti d üt k . . Aıemenıt hanedanları çok da . · 
parlfunentoıuz, haksız, dilsiz millet; 1k~ldı~ e ıu za ar an m eıe • Mançuryayı ııgal ~tmJş ve ha evvelinden itibaren itiba- Bu kanlı hldııe cezasız B 
mahpus fertten daha elim vaziyet· ı ır. bundan sonra Cenubı Mançur k d l kalmamış Hidiv meclisinin ornova Merainliıinde ottl 
t d kt. M'll t h.. . t" . M b·ı . H 1· b '-k b. b k ·ı ren zamanımıza a ar o an , - k 1 d b·ı• e eme ır. 1 e urrıye 101• o ı yecı a ıt, a" allar yada ır uçu mı yar tona safhaları bu kısımda gösteril· kararile, Pıenı Seyfettin deli ran ° uyucu arımız an 
~:~mih~!::;1:~0\il:~~::e ~?:.~ v~ ~~zinocular birliği umumi yakın de.mir bulu~an .maden· mektedir. . . addedilmiı, kendiıi evYeli v~ri.len malumata göre; Me~ 
tuluş yaldızloriyle g"sba kalluııın katıbı Osman, arabacılar ce- lere v~z ıyet etmışler~ır. . loklaptan evvelkı merkezı Mısırda bir tımarhaneye hap· aıulıde hemen her gece j 

harp onu modnııı fikirleri yer, yer miyeti reiıi Muıt!fa, ı5för· Ayn~ mıntakada bır mıly~r Asya güzel sanatları kısmında solunmuf, emvali de valdeıi hırsıılık vakatı ol~yor 
iflas ediyorlar. ler cemiyeti umumi katibi 265 mılyon tonluk maden ko· Asya müslimanl r ğının nüfuz et tarafından idare edilmek üzere hırsızlarda ele geçmıyo mllf 
Türk: milleti Büyük Gazi'ye laye· Salih ve gazetemiz muharrir· mürü itiyatı, beş milyon ton· memiş bulunduğu devirlere. ait Hacredilmiıti. Hırsızlık vakasından biı• 

tenahi cihetlerden minnettardır. 1 k t • t• 11 d 1 • b 1 T .. k• t Ö k 1 h Ik 1 kt dıt !erinden Agib beyler. u ,,pe ro. şıa ı ma en en azı. vazo ar ve . u. r ıı an, .. z· Fuat bey, taliin fevkalide a _an a aız an.ma .a • 
Fakat en büyük minneti; Türki· J b 1 1 B t k 1 b k t T k t J Al-k d l b d kk., Esnaf ve iıçi teıekkiille· ve c o ı e urga mın a a a e ıs an ve acı ıs an guze bir cilvesile hiç ummadıg· 1 bir a a ar arın u ı~e ı 
ye'yi ilmi ve in ani olmıyan idare d d 'k h - t •t ti d ii 1 • aisten.ıindea kurtarma&ından ve rinin belediye intihabına g6s- rın. a a. mı tarı enuz e~pı sana arı~ an ~ mune er, mt· sırada Mısıra -Osmanlı devle· nazarlarını celbederiz: 

1 k ·ı i · 1 t d'kl • lik .dd t k edılmemı• olan "petrol •11t" mari ibıdelerı, modeller ve mem e ete ı m \'e ınaaoi o mı)·an er ı erı a a cı en a Y Y bl 1 
• vardır. ta o ar vardır. Bu müzede: -----------------------_..ıl fikirlerin tatbikatına müsaade et· d• d • b. h k tt• V • · ıre eger ır are e ır. ar jıpon imperyalizmi Cenubi Sovyetl r ittihadı Şark ha- 30 Eylftl Pazar giinkii. üzüm ve ıncır 

merneainden dogmuotur. Gazi hür 1 f • • • l · 1 • 
ve Demokrat bir Türkıilr. o; o ıun esna ve ııçımız. Mançuryada alüminiyilm istih· va isı muasır ~üzt san atları satışlarının hulasası 
memlekete meıı'ut bir cereyan ver- • • • saline lizımgelen mevadı ipti· Azerbaycan, Özbekistan ve 
di. Biz her gün dahıı ate~li bir Maç daiye madenlerini işletmeğe Tacikistan tabloları ve ııoai u·· zu··m 553 F. Pakers 7 10 
hamle ile daha iyiye ve daha ü- Cuma _ K S K B başlamıştır. mamulatı ile teıbir olunmak- 342 Ş. Remzi 5 8 3 
teklimile doğru gidiyoruz. k l guaü d 1 

• .- uc.a Japonlar dahili MogoJistan tadır. Çuval K S. K. S. 120 Kohen 5 75 1 

.... 
~ ta ım aıı arasın a huıusi bır ve Jehol mıntakalarını elde I •h ) 117 Oevahirci 10 50 12 75 58 A. Muhtar 6 50 6 

Sfl1«oo41a.ı' futbol maçı yapılacaktır. ettikten ıonra yüa ve kösele rtl 8 103 M. Taranto 11 25 13 25 58 Paci 7 13 

Karşıyaka Lüks sinema 
ve Tiyatrosunda 

Mevsim münaaebetile bngün 26 Eylul Çarıambadan 
itibaren büyük filimlerine boşladı 

ÇELik ADA 
Henüz bir eşi daha yapılaınayan FransıEca 

söz1ii ve ~arkıh kıymetli şaheser 
Mümessilleri: Jan Murot Şarl Boye Danyel Parola 

Seans saatları: Cuma ve Pazar 15 17 19 21 
Diger günler: 19 ve 21 

BUGÜN LÜKS SİNEM.ASINDA 

Çelik Ada Filmiyle beraber 
Münir l\ureııin beyin ALLI YEM.E1'1 
Kıymetli şarkısını dinleyeceksiniz 

ihtiyacını tatmin edecek bir Selinik Rüfai ıeyhi mer- 77 Arditi 14 16 50 Cevahirci 5 50 5 
ü11ülhareke te~in ~tmiş bu · bum Şeyh Maruf efendinin 75 Solari 14 75 21 37 K. blim 5 5 
lu.nuyorlar. Dıger taraftan refikası ve doktor Ali Riza 46 H. Almito 13 25 14 33 Dinar Hu 6 25 6 
Ç~n, .Malezya Y~ . F ~lemenk Maruf beyin validesi Behiye 29 Kunyo IJ 75 16 t 5 Kethuda 7 25 7 ' 
Hındıstanındakı ıptıdaı mad· hanım dün akşam irtihali da· 
deleri de elde etmiye uğraşı- rübeka eylemiıtir. 28 Aptullah 11 25 11 50 8 Franko 6 9 
yorlar. Cenazesi bugünkü Pazarteıi 24 1. Talit 15 16 4290 Dünkü satııın yekuo" 

r " günü il de Tepecikte Eıref- 18 Ş. Riza 13 50 14 Zahire 
ızmir Pos/US/ paşa hastanesinden kaldırıla· 15 s. Bayazıt 14 16 5 

c..... nk asri kabriatana defo edi- 13 Diyamandi 13 50 13 50 K. S. K. 
G&ndelik lkbıadl ve Siyaıl lecektir. Allah rahmet eylesin. 23 A. Muhtar 11 13 75 10712 Ç. Buğday 4 -' 

Gazete 4153 P. 748 773 ,, Arpa 3 3 
Sahibi vı Umumi NBfrlyaı Amiri 6 T. Piyale 14 75 14 75 6 ı " K. Darı 5 37 5 ~ 
RAŞIT HALiL Zayi 634 Dünkn ıatııın yekunu 3 ,, Börülce 5 5 

fsmiı - Gasi Balnn tubafi J • 214 K d" 4 50 4 
yeciler çuımnda lzmir Müstahkem mevki in ocır ,, CD ır 

Telefon Numarası · · 'hkA · b d 1290 " Nohut 5 5 ~•sa şaatı ıstı mıye am arın an Çuval K. S. K. S. 562Ken.Pala. 253 429 
A1'one Bedeli aldığım askeri tezkeremi zayi 1759 A. Haydar 4 50 15 191 B. Pamuk 37 38 

ettim. Yen isini çıkaracağım· 635 Alazraki 5 ı o 15 H. " 37 38 
Seneliği 1200 Kurnş 
Altı Aylığı: 600 " dan eskisinin hükmü olmadığı 922 Jiro ve Ş. 5 12 3150 A. Kuzu O. 70 70 

ı ilin ölunur. n ı 1 t l .. t 
ımirde Ticaret Avni oğlu Kemal 321 lstan- u satış arın a 1c1 v.e sa lCı arını gos eren 

matbaasında baaılmıtt•r. bul. 4149 p, 750 liste yarınkı nüshamızdadır 
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Hll~AL Frengi 
VE 

Belsoğukluğu 

Gibi bulaşık ha3-
alıklardan ko
uumak için mut
aka yanınızda 

( 

PROFiL AN 
P. 671 Tüplerinden bulundurunuzı, ' Hei eczanede ..,uıunur. -Kıymetli vücudunuzu yıka-

Pasaport kar,ısındai 

Cumhuriyet Salonu 
Salonumuz ıimdiye kadar yalnız kıraathane iken 

~uhterem m6ıterilerimizden ıördllpmllı rağbet llıe 
~nl~ bundan böyle hem kıraathane ve hem gazino 

• ınde iıliyecektir. · 

f' Her türlü me•rubat gayet taze, temiz ve m61ait 
ıatladır. Lütfen ziyaret ede11eniı memnun kalacağı· 
nızdan eminiı. 

Mndtıriyet 

P. 723 

mak için hangi hamama gide
ceğinizi!düşünmeyinizl 

Memleketin en temiz, en 
sıhhi, en lüks bir hamamı 
olan Keçecilerde Lile sine· 
ması ittisaliodeki 

Tevfik Paşa 
Hamamı 

na teşrif ediniz, berıeyini 
talcdirle avdet edeceksiniz. 
P.659 ldüsteciri: Ali Rı:.a 

Modern avizeler 
ve masa lambaları 

Tilkilikte 
Kırka~aç Oteli Meşherini herhalde zi-

lli. yaret ediniz 

1 Devairde ''e müessesatta işlerinizi 
surette ve muvaffakiyetle takip ve 

ciddi ve Basmahaneye yakın olan Ağa zade 1 
Her yolcunun işine elveriıli 

J
·ntaç hu otelden istifade ediniz. Hu·· seyı·n Hu·· snu·· 

etmeği deruhte eden 

Mehmet Ali •e Rif at kardeşler 
A~ağıda yazılı kısım]ardaki muame1At ta 

ba~lıca me~galeleridir 

'l:.A.B\,.İLAT VE EMLAK 

Fiatlar 50, 40, 25 kuruıtur. -
Müsteciri: ALI Saman lıkelesi ikinci Kor-

P. 715 don nomara 3·55 P. 704 

11111ıınııııııııııııııııııııı11111111111111111111ııııııııuıııınıııııınmıınmıı•••nıııııııının11111111111nıuıııııııı 

1 Ooktor Ali Hiza 1 - -- -- -- -i Doğum Ve Cerrahi Kadın Hastalıkları ~ 
§Mütehassısı Telefon 2987 ~ - -~· Kestelli caddesinde 62 numarada hergün ~-

Her türlü emllk alım as 

BONO 1ŞLERİ iŞLERİ 
Mlbactil, K•Jıi milbıdil 

bonoları, h~r ne~i uhem . . ~ saat 3 den sonra hastalarını kabul eder. ~ 
sat 1 mı' 1 car ve iı tı car mu- 111111111111 ITI lll lll ll ll lll lll lll lll il il lll il il UlllllltlllllllUlllllUlllllllllHllffi 1111111111111111P529 -
aınelltı, bankelarda, de· 

ve tahvillt 1 
b'lh • ım aatımı, 

ı da11a bono alımı her 
)'er en 1 kuruı fazla11nı?. 
Adres· K 

uirde iş takip ve intacı. 

~ ' enıeraltı Hacı Hasan oteli No. 52 
P. 734 

Altın damlası 
Kullanınadınızsa ilk tecrü

n bede muhakkak 
en Bu Kadar Latif Koku 

) Ji' M 
1 

K , kullannıamı~tım 
;;,. ~ 'IF.ıN KEN-

l)INJZI A.T,A~1IY A.
CAJ(SINIZ 

Çok Latif 
Çok Sabit 

her hnsusta. <:ok mü
kernnıel bir kolonyadır 

25 
60 
75 LÜKS 
ıoo 
180 
Kuruşluk am-
balAJları 
vard -ır. Biı- t .. b . "d sına 

8 
k ecru e sızı e perestişkfıırları ara-

d" 0 ar. Eczam ba~ı Ft1rit beyin ~ahesori-
tr acık 1 k ~ ' 

Takl°tl' . 0 ara başka yerde satılmaz. 
1 

' erı çok adidir. Ret ile Ferit isim ve 

f 
M etiketini görmeden alnıayıı11z. 

::-;Depo S.Ferit Şifa Eczahanesidir 

ilk mektep muallimlerine 
müjde 

YA Vl fZ \Tl~ MEKTEPLIDE 

ilk mekteo kitauları 
Tarih ve Ymt bilgiıi dahil olmak nzere 

ilk mektep kitaplarımız gelmııtir. Bu kitaplarin lzmir 
vemülbakatında toptan ıatıı hakkı mtınhasiren kütüpha 
nelerimize verilmiıti. 

Kitaplarını tamam almak iıtiyaenlerin müe11esemize 
müracaatları. 

Keıneraıltına mekepli kütüphanesi 
ikinci beyler sokağında 100 nuınarda 

Yavuz kiitüp hanesi .. 
kalmak Bahçavanlara güzel 

istiy~nlere ••• Selim! ••• 
Ege havzası balıçavanlarının 

Keçecilerde 3 kath feni yüz&nil ıüldllren ve yaloız bu 
binadaki Minik kadm berber bavzaaıa değil fakat gayreti 
8 . Şemsettin Sıtkı ondüle ve fedakirlığile Türkiyenin 
muvaffakıyetini diplomalı yük- en fenni en İnllnılır tohum 
sek bir san'atkir olmaktan majazaaı olan ıımirde Hüse-

b k 
.. t 't b' f t yin Avni beyin "Meram,, ma· 

aş a mus aı ır o o ve 

1 d d 
iazasın" mevsimlik partiler 

re11am o uşuna me yun ur. L d b k · ve uu meyan • ır ço yenı 

Sıtkı bey her çebı·eye ya· Aletler de grlmiştir .. 
raşan tuvaleti intihapta bunun Malların\ mevıimlere taksim 
için eşsiz bir zevke maliktir. etmek ıuretile her zaman 

Daima genç ve güzel kal· maiazaaında taze mal bulun· 
mak iıtiyenler tuvaletleriDİ duran ~e mevaimi ~~eçmiı m~l 
Sıtkı be,Je yaptırmalıdır derhal ımha etmegı uıuı .. e~ı

P. 
718 

nen Avni bey ancak bu durust 

1

---------••lhareketiledirki Ege havzası 1 GÖZ TABiBi bahçavanlarının ıanılmaz iti · 

Dr. İsmail SeJalıettin madını kazanmııtır. 
Franaanın Bordo tıp fa
kültesi gaz aeririyatından 
mezun askeri hastanesi 
göz. hastalıkları mütehaı· 
sısı muayenehane: 
ikinci beyler s. No. 81 

Bilmiyenlere değil ; fokat 
m&ıterilerini bu yeni mallar· 
dan haberdar etmek maksadile 
keyfiyeti aaygılarile ilan eyler. 

Hiıarönü "Meram,, tohum 
maiazaıı Telefon ''3478,, 

P. 627 

Kundura Kalıo Fabrikası 
Izınir : Şekercilerde Numara 40 

Yeni seue için sureti mabsuıada getirtmiş olduğumuz 
ak gürgeolerle ve fevkalide kurutulmuf ağaç1arla her çeşit 
ve yeni modellerde kalap imal edilmektedir 

Müracaat eden müıterilerimiıi hei ıuretle memnun bırak-
maktayız. P. 740 

Hasan Behçet ve Hüseyin Sadık 

Türk 
Pazarı 

Hacı Süleyma..!I 

Mahdumu 
lBRAHlM 

Hanımların 
N azarıdikkatine 

Mevsim dolayısiyle Istan · 
bul Beyoğhınun yüksek 
terzilerine diktirmiş en son 
moda üzerine manto par-

desn ve roplarımtz gelmiştir 
Meraklı ve menfaatini is

tiyen hanımların kuma~ 
almadan ve terziye uğra

madan evvel bir defa ma
ğazamıza uğramaları kafidir 

Adres: Odun pazarında 
kaatçı Nafiz Mustafa ya
nında No. 3 
Bacı Süleynıan ınahduınu İbrahim 

Telefon: 3726 · P. 602 

Ankar<t·'da 
Halk iş idarehanesi 

Polis noktası kaı·ş1sııl(la dairei ınalı. n~a 
'felefon: 2037 

Ankarada: bilu '!JUm vekaletlerle şurayıdev)et, kazanç ve 
bina vergileri temyiz komisyonları, gümrük ve inhisarlar ve 
iktisat daireJerile mahkemei temyiz ve sair devairi resmiye 
ve hususiyede görülecek her hangi bir işi olan veya ileride 
olacaklar işlerini kolayca ve ucuzca takip ve iu taç ettirmek 
için ancak, 

ANKARA' da: ıenelerden beri bu işle meşgul olan ve 
muntazam teşkilata malik bu?unan (HALK iŞ iDARE HA· 
NE:,I ne vermelidirler. 

• Emlak ve emtia kumüsyonculuğu yazı ve tercume ve buna 
ümmasil bilumum işler yazıhanemizce yapılır. 

Adresimize bilhassa dikkat edilmesi rica olunur. 
iDARE HANEMiZ, 

(lcabeden işlere garanti gösterir.) P. 678 
ew+e 

Keçeciler' de 

Kadı hamamı 
Memleketin en temiz, en 

iyi hamamıdır. 
Hertürlü tertibatı mü

kemmeldir. Nezafet ve ta
baretioe son derece riayet 
olunur. Fiatlarımız mute
dildir. 

Kadınlar kısmı, sabahtan 
akşama kadar 11çıktır. 730 

Manisa Oteli 
Müsteciri: SALıH 

lzmirde en ferahli, temiz ve 
ucuz otel Manisa otelidir. Bir 
defa misafir kalan daima milş · 
terisi olacaktır. 

Fiıtlar 25. 35, 50 kuruştut. 
Adres; Keçecilerde Lale si 

naması karşısıraıund.a. P 646 

Safa Oteli 

1 

~- -

tçilecek on lezzetli sn 

Foça Suyu· 
dur. Hazm-ı kolaylık verir 
r çimi gayet le:ziı ve hafiftir 
Bu ıuya df vam edenler 
vücutça çok fayda gör
mektedir.Bu bir hakikattır 
Kemeraltı caruii karşısında 

No. 1 
Tel do o: 3190 

P. 712 

Operatör 
Dr. C(jv·dot ~ı:nstafa 
Askeri merkex hastanesi 
Operatörü. 
her gün öğleden sonra 
ikinci Beyler So. No. 78 

Aydın demiryolu umum mil· 

plirlüğllnden: 

5 9 934 tarihinden 31 12 
Kuyuıİıcula r çarşısı 934 tarihine kadar mer'i ve 

karşısında muteber olmak üzere Nazilli 

Tilccar ve esnafın işine ve ve Kuyucaktan lzmire taşına· 
kesesine etverişli çarşıya en cak soğanın beher tonundan 
yakın oteli tavsiye ederiz. 1170 kuruş ücreti nakliye ah· 

P. 714 nacaktır. 
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Bankası Izmı•r 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Rll1111HlftlllllUlllHllllHIUllllll\ffilllllll \ Aydın Clemiryolu umum mü· ı 3 10 ?3.4 tarihin~en 3!-12 Türkiye Ziraat = . ~ dürlüğünden: 934 tarıhıne kadar Ödemııte 
§ lzmir ne memlekettir 1 1 1.10 1934 Tarihinden 30.9 ' lzmire nakledilecek yaş üz& 

Şubesinden: = . - 1934 tarihine kadar muteber ün beher tonundan 600 k 
Mevkii Sokağı Cinai No. Mu. K. =Suyu iyi değildir değll mı? olmak üzere Kule önünden ruş ücret alınacaktır. 

h k Dükk'D 2 1200 =- HAYIR ? 1 lzmire taşınacak beyaz sahti · . §. 2 8-1934 tarihinden Te Darağaç Demir Me metçi ı 1934 k d-" 
c . Makara c 12 1200 ~ yanın beher tonundan 3000 rı~ıevve . •.onuna a .. 
.. d .. 79 1800 := kuru• Qcreti nakliye alınacak· Dı~a~~an Denızhye taıınacal 
.. ~:~kvay cad esi Ahır 11 4800 = KOÇT "Ş ~uyu t y üzumun beher tonundan ~, • ..ı 
c Tram~·ay caddesi Hane 129 4800 ~ I ~~ a ır§ 20 9 ·1934 tarihinden 30 kuruş ücret alınır. _~ 
.. Demir Mehmetçik Hane 4 2700 ~ 16 1935 tarihine kadar mute· Atina'nın ~uh ve güzel 
" Tramvay caddeai Dilkkin 78·58 1800 = C y J ber olmak üzere alsancak is· . • 
• Tramvay caddesi Dükkin 84 128 2000 = Um80V8SI ay 8 Ç8ml kelesinden ihraç edilmek üze- nıızalı gazetesı 
.. Tramvay cıddeıi Dükkan 77 48 2100 I= mevkı·ı·nin ( t,S)derecelik re iskele avlusundan iskeleye Tritomba (Sa 
" Piyade Araa 38 300 := = gönderilecek hurdanın behrr 

" Mızraklı sirkeci Arsa 42 700 § Suyunu yeni mi duyuyor = ~.onu°:dan 27. 76 kuruş iskele bık Fru - Fru) 
" Tramvay caddesi Arsa 116·118 1400 = ? = ucreh alınacaktır. 
" Demir Mehmetçik Araa l·l 600 § SUnUZ ~ § 4 10-934 tuibinden. 3.1-7 - Gazetesi ve bü~ün Yuna 

AJaancak lzmir babçderi Hane 7 1·9 4200 :: P. 719 e 935 tarihine kadar Dcnlzhden gazeteleri 
" Küpeci oğlu Hane 104 2500 -llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllJIDlllHllDIUDlftUlllllllHllffilHIJIDllllllUI= (zmire taşın ı: cak anasonun be· 

Birinci kord. Dükkan 382-230 1800 •

1 
~ her tonundan 1435 kuruş üc- 2 Kuruştan 

Tepecik Sakızlar Lile Ahır ve kıbvc 3.4 3300 1 an ret alınacaktır. tih 
.. .. 1·5 hisse hane 12 1500 • Karşıyaka, Pasaport. Alıaa~. 

c Aydın demıryolu umum mü cak vapur iskelelerinde sabi D 
.. SUrmeli Lili Hane,dükkin,araa 68· 72 11,9 4000 dülilğünden:. . 
c Tepecik Arsa 2 2 400 D ı t d • olları ve liman- 18 9-34· ·tarihinden 31· 12 maktadır. ı 

Karantina Bülbül Hane 52 82 400 ev e emıry 934 tarihine kadar Söke, Söke Abone ·adrese kadar göa 
Karataı Halil Rifat Pi· c. Hane 302 ~72 100 1 7 Cİ i~letme mÜfeltİ~Iİ· Kemeri ve Mor!l.J,dau lzmire derilmek şartiyle- Çelikel ıo 

4 400 arı n '.r '.r taşınacak burçagın beher to- kak 49 numarada 
Ayavukla ~ahfi. . Arsa . 1 v • d • nundan 375 ku·uş alınaeaktır. •• 
Ayavukla Sıneklı caddeaı 1·2 hı11e ~rsa 44 . 3.00 ırın en. § 5-9 934 taı ihinden 31-1 Jor Kolokoça 

Yukaru\a evaafı yaulı Yunanlı emvalı 1 10·934 tarıhın- . w • • h d h ı· d d • 934 tarihine kadar Aydından 
d · 'b · üb d·ı b kt · a a Kiremıt boya topragı çımıoto ur a • ın e ma enı ma- . en ıtı aren sıayrı m a ı onoıu veya na en peşın P r • . ' • k k b 1 t k lzmire taşınacak haşhaşın be- Adresıne veya 2295 numar 
ile açık arttırma uıuliyle müzayedeye çıkarılmııtır. ihale mulat, ı.lçı, flu~bat, adı ve n~balı topra 'w um, 8 ~s ' ça ~ her tonundan 625 kuruş ücre· ya telefonla müracaat etmeli 
24· 10·934 Çarıamba günüdür. Malın aatıldığı seneye ait de\'• taşı, yapl ve kıreç taşlan, tugla ve ~op~agı, manyezıt, ıom • tinakliye ahnacektır. dirler. P. 732 
Jet ve belediye vergi ve resimlerile sair masrafları müşteriye ki mermer v ! ka~k~r parçaları v~ ~ırccln .. perakende . ~aklı• .-P'dn.ı 
aittir. Muhammen kıymeti iki bin lira ve daha ziyade olan yatina da 1 Teırınıevvel t134 tarıhınden ıhbaren 7 ncı ıılet M b f M •• t • ı • 
emvalin kat'i ihaleleri istizana tabidir. Taliplerin yüzde yedi me istasyonlarında ucuz tarife tatbik edilecektir. ___ U erem _UŞ ~rl e!_lme~----
buçuk teminatlarile birlikte ihale günfi saat 14 ·30 da Ziraat Eazla malumat için istaayonlara milracaat edilmesi ilin o· 
bankasına müracaatlauı. P. 747 4140 luour 4152 P. 749 - ----- - _g -- '""'* 
Dört memura .Aydın demiryoı uumunı 

müdiirlüğ·ünden: 
ihtiyaç V8r MürsJUeıin vagonlara fazla 

kuru ot ve saman yükliye·İ>il 
Kazancı, imlicı, ambalijcı 1 .. t · · • h h · . me erını emın ıçın er angı 

olmak üzre üç cfcndıye ve bir vagona bıcmı istiabisinin 
fabrikamızın yeniden açılacak yarısından fazla kuru ot veya 
lzmir satış deposun.da bul~a· ıaman yüklendiği takdirde 
mak üzre maıflı bır tfendıye vagon hacmınıo yüzde elJi~in-
lüzum vardır. den fazla konan miktar için 

Satıı dtpoıunda bulunacak tarifesinden yüzde on tenzilat 
efendi, fabrikanın direktifi yapılacaktır. 
daireıiı:de haıckd tdtetlı Bu tarife 23·9·934 taribin
aıgari dört bin lira teminat den !t'ara ahire kadar mute-

Sıtmadan 
KURTULLNUZ 

Lutfi 
Kinin 

t.M: Komprimclerini 

Alınız 

Markaya 

Dikk.at 
k 

. . b t' berdır. 
verece ve temınat .,ıı e ı -----------..:::. 
y6kıekliği niabetinde maıı 

-- - ----- - - -· - - - .. . - - ·-· --~ ----

verilecektir. 
Bakkaliye, burdavat ve tu· 

hafiye gibi bir it 1ahibi bu-
lunması ıartile Ödemiş, Tire, 
Bayındır, Kuıadaaı ve Bur
durda fabrikamızın toptan ıa· 
tıılarda yaptığı tenzilatı tek 
titelerde yapmak fartile ma
ıalı mümeaaile ihtiyacı var. 

Arzu gösteren zevata gölle 
reuği teminata g8re maaı veri 
lecektir Teminatın miktaı ı ile 
ıekli bildirilmelidir. 

Müracaat mahıUi: 
Nazilli: Madran rakı fabrikası 

Mildürlilğü 
P. 729 

Doktor Operatör 
Tahsin bey hastanesi 

İzmiriıı 
bilhassa 

en lüks ve sıhhi ve emsalsiz hususi hastanesi olup 
kibar ailelerin Ameliyat için yeg~ne tercih 

oylediklerl hastanedir ~!+ 

Tahsin bey, hastanesinde 
Sabahleyin 9 elan 12 ye , akşanı ~ 14 ten 18 e kadar 

hususi hastaJarınıJkabul eder - - . ._. 
Adrcı: lzmir Çivici hamamı civarında IMöflil~ ıokaiında Yemiıçi Beylerin 

muazzam:~binuınd~ ~ -
- -·· . -- . - -----·---··- . - ~-•...:.!a..4~-

AKICI EFE 

Ötedenberi mazharı teveccühüniiz olan mağazamı "bu ker 
tevıian Yeni Kavaflar çarşısında 29 numaraya nakletti 
Gerek beyoelmilel!9 eyllll panayırında takdir ile ıeyrettiii 
karyola çeşitleri ve teminath somyaları ve divanları ile b 
türlü portatif eıya çeşitleri ve portatif karyolaları bulaca 
nıı gibi, nikel, nikelij, bronz üzerine hertürlü mobilye sip• 
rişi kabul eder ve günü gününe ıipariıatımı teşlim eder 
mahalJine kadar bili arıza ıevkederim. Ayni zamanda b 
tün sergilerde birinciliği kazanan doktor H .. lil ~eıai b 
fabrikasının çelik üzerine bilcümle karyolaları, ıomyaları 
çocuk karyola çeşitleri, tel çelik paspaslar perakende 

' toptan olmak az.ere satılır. Fiatlar rekilbet kabul etmez d 
recede ehvendir. Muhterem müşterilerimin bertürlü mobi~ 
ve karyola ihtiyaçlarını temin etmek üzere yeni maia••..,, 

1 

teşriflea ini rica ederim. 
Yeni Kavaflar çarşısı 20 numara Lllka mobil 

ve karyola aalonu Hüseyin Hüsnu P· 728 

IKTI 
bu mühim eseri ticaret matbaasından 

halinde tedarik edebilirsiniz 
650 SAHiFEDiR 

kitap 

Fiatı 100 Kuruşur 
Forma toolayıu ta ciltletmek istiyenler bize formaları 

den hafif bir cilt yauarız, 

tiyle tedarik ediniz. 

Kitaolar ciltlidir. Kitap mevcudu 

kuruşa be 

azdır. Valı 

3952 


