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Konseyinin Tebliği mühimdir 
Marsilya Suikastı ........ 

Devletler Tedbir Almazlarsa Daha Vahim 
ihtilaflar Da Elbette Zuhur Edebilir -·. -- ·--

Bu Tebliğ Çok Manahdır 
biJaistisna bütün devletlerin 

/Jergü n 

12 
Sahife 

Karal Alekıa:ıdrın Topola· 
Ja gomiilduğü kıral mezarlığı 
budur. Karayorgeviç aileai hep 
buraye gömülür. Bu kılııe ikin 
ci defa olarak lrıgiltereden 

---------· ı•lmiı tir. 

Letonya Baıpetkapos'u M. Pommer; Ri2a ıehrinde bu 
evde otururdu. Geçen gün evinin muhtelif yerlerine Benzin 
dökülmilı. arkasından da bir bomba patlablmııtır. Baıpiı· 
kopoı bomba ile öldo. ev de yandı, bu hale reldi, fakat 
ıuikaıtaa ıebıbl bir tQrlO aaı.,aıamacb. 



ATFA 2 

Tarihı Büyük Tefrika 
~""""""'"'-"'""'"""'""'"""'~ 

..J. ...................................... ..... 

1 Plevne 1 
; .--- 37 -

lstanbul konferansı kimlerden 
teşekkül etmişti ? 
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~Kara Ali'nin Harikulade 
~ Maceralarından Bir Safha 
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YAZAN : F. Şemsettin 

Sarııığlan, hazinenin plAn- dttfa dalıa tekrarlattı; fakat 
}arının muhafızı ve bu sebep yiizgeçler yine bir~ey bulama· 

IZMIR PuSTASI 

Vur 
Abalıya 
Birka 

dın cüm-
hnriyet 

miiddeiu· 
mumiı:ai -

ne!rii~vet 
ver~e.g!} 
;kalkış· 

mış. ı!·~ 
Bu .. oa-

lıil kadının bu pis 
Osmanlı zihniyetinin 

Ve suya daldı. KaraJinin - Bir tehlike var.. Çare- suretle lrnnllisini yeraltında ve burada çdıştırıldıkt•0 

kayboldnğn yerde bir kaç su sine bakalım! Diye lınykırdı. methııli ırn ile kap\lı bir ma- lıiç bir kimseye bir ~e! 
kabar<'ığı peyda oldu. Bu vaz.i,,·e~ iiz~rino, İspan- ğ rada bnJıııu::-tu. mem~leri için Kar•1' 

Dere kenarındakiler artık yol bnlırıyelılenııden biri"i . . dileJJ 
K ı . · d'' ·· ·· ·· b kJ' d t ld Bn ratıp mağaıada lıafıf tarafından katle ara ının onuşunu e ıyor- soyun o, suya a ı ı ve mahut . " . . .. 
lardı. Bir asır kadar u;,ı;nu sil· methale daldı. hır nydrnlık ~ar<l1. :Şu lıald~ ların. kem•klerı ıdı~ ,.Ji 
ı·en iJk beA dakika gel'.ti bu Aradan vine mrnn bir cev bıı mağaranın su altındakı Bıraz sonra, • .. i• " ) ' . ) • . . . .,eır 
beşe beş daha katıldı, aradan rek saat dnlıa geç.ti. ınethaliııdon lıaşka :.dya alacak ıkı basamak merdı 

1 
tam bir 9orek saat geçti, fa- / • ikinci hir nıotlıali daha var şında, alçak bir k•lJ 

kat Karali ı:ıu yliziiude gö· }j}vet, Karali tehlikede idi. demekti. Kıırali bunu da. ça· miişti.i. Buradan ini0•
0
f
11
.J 

riinmeıli. Su,·a deıt• ~ , atladığı zaman, met· bukı;n. bulınağa. muvaffak ol· tubeti daha az ve " 
Bu kadar teelılıiir asabiyet lı 1•. • a ı kolayca. bulmuştu. }ıa. ınu~tu. '.l'aın karşısında, ve odaya girmişti. _.ıt 

le bu plılnlar lıl\Ja üzerinde dılar. Sarıoğlan bu vaziyette ve heyecan uyandırdı. Kara 
1

• • • • • • • • k•doY 
bulunmakta idi. :Maamaf ih, bir gayri tabiilik bulmakta Aliye sonsuz bir itiınt\t bes kat ~n methal, .. ~aya d'..pte .. ı'.J~~ıye ı~ık ~eren dolığı Buraıu 30 • 40 . ~ 
birkaç giin evvelki tsıharriya.- idi. Ye o kadar kızdı ki hatta liyon Sarıoğlanı bile endişeye par?a~arıle kapatılmış hır hal· gorınuştu: rabbaında bir yer idl· 
tın izleri Kara Alinin zihnin- elbisolerile ırnya daldı, fakat düşiirdii. Herkesin gfü:ünüu de ıdı. Karalı mağnranın ~okliııi tam bu sırada, bir k•" 
de idi. San Mikel adası hah· yine bir~ey hnlamadı. dikilmiş oldnğn yerde birden- l\letlıalin kapanması, tabii tamamile tabii bulmamıştı. ğının kapaomaeınd•0 -

riyelilerinden iki nefere su al· Karali de meraklanmıştı. bi ro bir değişiklik ri>ründii. bir lıadhıenin mi, ~·okea hir Karakoncolosun bu gizli ma- sese benzer bir ses dOf 

tındaki methali tarif otti. Yüz Bunan i~in kendisi medlıaJi .~nyun akı~ı dnrnr gibi oldu, düşiince ve yalanın eseri mi ttarada bir çok tadilat \"aptır- Etrafını dikkatle ıetlıİ~ 
geç adamlar soyun hafif su· bnlmağa karar verdi. ttonra liarı~tı, methalden dı· . . . . . t. ... : • . .. reo>' 

tt k t lt d ld 1 G p K 
1
. . d li- 1 f k d ıdJ~.. Su ıçınde bulunan Ka dı~l aşık.ır surette gorunmek- lıalde, hıçbır~ey go 

re e aynaş ıeı yere a ı ar. . enç rensee, ara mın şan o,;l'U su ar ı~ ır ı '\"e . . . ... . . i~ · 

Uzunca bir müddet en altın· bu kararına itira?; etti :Fakat bu sularla bir miktar kiipük ralı bu muammanın lıallını te ıdt. aldandığını zanuetın. 
da kaldılar, fakat çıktıkları Karali dinlemedi ve: ve Kara Alinin elbi8esinclen düşünmemiş ve geçecf)k bir Şurada, horada insan iske- biraz sonra ikinci bır I ~ 
zaman tiinelin metlıalini hu- - Merak etmeyiniz. Ben bir parçııçıktı, coreyanakapılıp gedik aramıştı. Seri bir ara~· Jetleri hakayası, kol, bacak, üzerine, uzakta bir iO-. 
Jamadıklarını söylediler. . . beş. dakika sonra dHneceğim!. denize doğra aktı. tırma neticesinde. bulduğu bir kafatası kemikleri .giiz~. çarpı· geıi görmüştü. ~ 

Sarıoğlan tecrübeyi ıkı dedı. Prens lıeyecaııla: aralıktan methalı geçmiş, bu yordu. Bunlar, hıç şnpheaiz - Devam ed 



F karaden·zde 
ırtına .. .. d •. k 

yuı.un en muna a-
0 lit durdu 
~Oldak'ta bir motor karaya düştü 

~'··ı..~ 
2
amele öldü, birisi ağır yaralı 1 ''111 b' O ( A.A) - Diin . Zonguldıtk 20 (AA - Dün 

dıa'- Urad, 1) J , 1tç, eh .•ı ıyan fırtına gece çıkan batı karayel fırtı-
~te de,, enıınıyetli bir su- nası epiyce tahribat yapmıştır. 

'tyh1 ? tlaıektedir. Ge f elcfon hatları yıkıldığı için 
111llbıariy tıta11buldan gelen mlllhakattan hiçbir haber alına 
iiıkiit&u: •apuru yolcularanı mamııtır. lrmakağzı maden o-
1Y•ııaa1 çıkarabilmiş isede cağın dan kömür alan Şafak 
'"'•llıa, •erenıemiştir. Bugün motörü 200 ton kömür hamu 
6fcelll,I fgelnıe11i beklenen Jcsile karaya düşmllştür. Li· 
tıa telelb ırttnanın tiddetin manda bulunan Bartın motö 
Siııop, 2~Dıiıtir. rünün iki tayfasından biri ha-
•ıııd,11 (A. A )- Gece ya· lat ç-upması yüzünden ölmüş· 
l~aa Iİd•;:;.• bıthyan fırtıaa tür. Diğeri ağır surette yara 
dır. D . ile devam etmek landığından hastaneye kaldı· 
'Qleaa dcllız nıünakalitı ta- rılmııtır. Fırtınanın tiddeti a · 

•• Ut11ıuıtur. zalmaktadır. 

'l'~deınişde 
ıne n· 

V-6 B· ır Kız Kaçırnıa 
v· ak' ır Cerh 

öd .ası Oldu 
biy::!! ( Huıuıi ) - Birgi 
llt• ın y 1 ~ta l( •ancı k6yünde 
.'h kes 

1 
•ra Haaanın kızı 

l•ıat Y iisnnd • 
e 1 oldu'" en bır gence 
c, Sıu gu halde evvP-lki 
'cı Q~lci~Ynı,_ın oğlu Hasan 
11lltaı .. oglu Mustafa Sü · 

'''' ı' 0
'
1
u lıa Gnıı'o ü lld ltJıuıd ' D n 

'" le e dört kiti tara-1\,,, ~Çırılnıak iıtenilmit 
~ 'di111ı· •.••11ıa evine taar· 
Qlltıl, 1fbr. 
~ r lcız1 k 
'•ı li •çtrmıtl -ı r ve L' d, ~••nı d• yaralamıf · 

ıae d • rıaı ' ar •nın jandarmayı et111e • 
l11ı t,,,r, 11 üzerine kır, 

•t •e 111 Uiranııdan kurta-
llttu,, tltecaairlerde tutul-

Tire 
Belediye reisi 

Seçildi 

l!MIR POST ASI 22 TEŞRiNiEVVEL 

Hususi telgraf haberleri 
Komitacı Mihaelof ·Yugoslavya 

Kabinesinde ... ··- •••• 
Dost Memleketler Aley~ine Tahrikatta 
Buluoamıyacak Vaziyette Bulunuyor 

Istanbul 21 (Telgraf)- Y t.· 
ni teşkil edilecek Y ugoslavya 
kabine ıtiode Slüvenlerdcn ve 
Boıaaklardan nazır alınmıya
caktır. Hariciye Vekilimizin Beyanatı 
Yugoslav 
Sefiri 

lstanbul 21 (Telgraf) - Müteveffa kara! nımıyacak vaziyettedir.,. Demiştir . 
Alekaandr Hz. nin cenaze merasiminde bu Vekil bey yarın (bugün) Ankaraya hne· 
lunmak üı~re Belgrada gitmiş olan hariciye ket edecektir. 
vekilimiz Tevfik Rüştü bey avdet e tmit ve lstanb~I 21

H (~.A) Har~c~ye ve~ili ~ok· lstanbul 21 (Telğraf) - Yu· 
istasyonda hararetli bjr ıurctte karşılanmıt tor Tevfık Ruştu beytfendın1n rıyasehnde goslav sefiri hariciye vekili· 

k Bclgratta müteveffa Aleksandr hazretlerinin . T f 'k Rü tü tır. Hariciye ve ilimiz Akropolisa vaki olan . . d b 1 1 T- k mız ev ı ş beyi ziya· cenaze merasımın c u uumut o an ur . . 
beyanatında: «Makcdodya komitacısı Miha· heyeti bu sabah saat 8 de ekspresle şeh · ret etmııtı r . 
etof. aiyHİ mülteci ııfatiyle Kastımonide rimize döomüı ve istasyonda mutat mera· •• • · - ---

do~ memlcke.tlme•r•a•l•ey~bmimn•catEa~h•rmik~i~tmta~•b~u~lu~~s~im~le~k•a•rş~ı.ıaEn~m•ıi~mır~·~~~·g ~ÇÜDC~ 

30,000 muhacir 
Romanyadan memleketimize 

akın etmektedirler 
lst•nbul 21 ( Telgraf ) - Köstencedc bnluomakta olan 

30,000 muhacir peyderpey memlektimize gelmektedir. 
Dün Adnan vapurilc 620 ve Nilüfer vapurile de 410 

muhacir gelmiştir. 

kıral Zogo 
"Hiç bir milletin himayesini 

istemeyiz " diyor 

Paveliç 
Kavaterinik 

Şebeke 
lstanbul 21 (Telgııf)- Mü

teveffa karal Aleksa ndr Hı. 

Istanbul 21 (Telgraf)- Ital · ni öldürmek emrini alan üçün-
yan zabıtasınca tevkif edilen cü bir şebeke lsviçrcde ya· 

1 Paveliç Kavateriaik Fransız Janmıştar . ·• -----
zabıtasına tellim edilecektir. 

8 88 

ja1JOD 
Ka bine i buhran 

Abidey~ 
Ç lenk 
lstanbul 21 (Telgraf) - U-

geç1 rıyor manımızda bulunan lngiliz 
Loodra 21 (Radyo)- Japon mektep gemisi kumandan ve 

kebiuesi yeniden ciddi bir zabitanı bugno (dü n) Taksim
b~bra.nla. k~rşılatmıştır. Ka- deki Cümhuriyct 8 bidesine 
bınenın ııtıfaaına muhakkak • 1 b' ·ı k k • 1 b k 1 kt d merasım e ır çı en oymuş-
nazany e a ı ma a ır . 1 d 

.. • ar ır. 
latanbul 21 ( Telgraf ) - .Arnavutluk kıralı Ahmet 

logo hazretleri Deyli Heralt muhabirine beyanatta bulu Muh&fız •••• 

M. Venizelos 
narak demiıtir ki: 8 •• l •• w •• 

" Hiçbir devletin himayesini istemeyiz. Tayyare, t ~ nk 0 U2'U lstanbul 21 (T elgraf) - Gi-
alacak paramız yok, ziraatimizi, maarifimizi ilerletmej'e Istaııbul 2'1 (Telgraf) - Bel· fit ad a11nda bulunmakta olan 
çılıııyoruz . " gratta bulunmakta olan muha- sabık Yunan başvekili M. Ve· 

------... f,z b61üğllmüz bugDn (dlin) oizelos Atinaya dönmiyeıek 

adr,ııoba ... Bele- i Fransız mesaı· nazırı ıaat7,30da S elaaiktea gelm!t k.ışı Ka~diyadaki evinde ge-
\T ve ıstasyooda bara etle karşı- çarecektır. 

0 , l)e • • lanmıştır. --+-• ..................... ~-

::r ·~'.-·••d!çtı.maı Tire belediye reisi Ali bey Sosyalist fırkasından istifaetti 5 ::h· d" Asılsız 
~t ',· F~~çt~11ı. e~:::k B~lediyte Tire 21 (Huıuıi) - Yeni Paris, 21 (A.A) - Me11i nazm ve Franıa Sosyalist fır · mu en ıs H be ler 
e ı~ı tbı 8 . rıyaıt. e k111 i1A11ndan M. Marke fırka katibi umumisi M. Deata Ye 64 ust abaf'ı ~eh adet- 8 r 
~ '' tı'''"' F tyı, encümen i belediy" iziları yirmi beı ki· b" • 'f k ,,_ d · k ' ' ~ .' .. ll t ı · · ,.,. !~]\.· tiıı<l eıı 'l' ırk . 1 k 'lk d f 1 ır ısh a me tugu g&n erıp ararını şu suretle izah etmittir: naıncleı·ı·ıl ı· .,., l clıJa,ı:· ıuı e mec ı '"' 1 ~' .., ••ıı 8 • reiıi Cemet '' o arı ı e a top anmıı f d . " ··~ .,_ eyleri it . r 1 d . ·ı "k' Vazi cm CD ıahsi kanaabma ıstinaden istifa ettiğimden M k 21 (AA) Dil evtıl kendini lağ·vet-
' ~11l ed · çauı ır. ve ara ann a rell 1 e 1 1 en· kararlarımda h6r ve aerbeat kalmak istiyorum. Bu sebepten oı ova . ' - D 

.-... --.......... erız - A i · ı d" k K t f b ıniyecektir r. cumen az 11 seçmıı er ır. dolayı Fıansa Sosyalist farkasından çekilmekte olduğumu a. ıam . a.yseTrı memı~ca a · 
V ~ela) b Reylerin ta1nifi Uz-erine sa· saygılarımla auederim. rık 1 ları ıçın ourcstoın açmıt Aııkara , 20 ( A .A ) - 8. 

aunlf · , ey bık belceiye rei11i Ali beyin olduğu husuıi kunlara devam M. M. 24 Birinciteşrin günü 

. zıu tebrik fttına reisliğe , 16 reyle Gülcüoğlu Askeri Dikta· M. ÇaldarİS ederek bunlar ı bitirmit olan için toplantıya çağırılması do· 
tl\'h <.:~"an ver<li Sami ve 8 reyle Ali Şevket Türk mühendis ve usta baıı- layııile i ntihabatın yenilenmesi 

.;~ ~et f:~ ,20 (AA) T h 
1 

beyler de encümen izilıkla· tÖrlÜk mÜ? lrrının mezuniyet mereıimni ve Gümrük ve lohisarlar Ve-
~ıd :•itle 1~•k~a101~ a-;ı.,, ur a rına şeçilmiılerdir . Ynııaıı ~lill etiıı e Bir mutantan bir surette repılmıt kiletinin ilgası gibi bazı şayi · 

~ tı, ıö"de~1ır valisi tarah:· • • ... Paris 21 (A.A) - Le Jurnal Beyanname N eHret.ti ve merasimde Tourcstroini alar etrafında mütalialar ileri 
.,,~t "ek:ı·'ll tel yazısına h • Baraelondan aldığı şu haberi ALtina 20 ( j\,A) _ , Atina mümessil leri ile Türkiye sefa- ıürüldOğü görülmüştür. Y ük-
(}ö:dRöod:, ~el~I bey şu Merkez eyetı neıretmektcdir: Ajansından: rethanesi, hariciye komiıerliği ıek salihiyetli makamlar nez· 
, fl11cn 1111fhr: M. Alcala Zamoranın is ifa Başvekil M. Çaldaris mil- ve Sümubank mllmessiHeri ve dinde yıptığımız tahkikatta 

,. ~ ... Yl•ile ,.
11
!'"e.r fabrikası TouJandı tt'.. 1 F .1 lete hitaben necrettig·i beyan sair zevat hazır bulunmuıtur. bu neıriyatın tamamen yersiz 

'I ~ 1 1 
•Yet i e ıg ve cenera rango ı e y • d .. ld .. ' b" 

~ ~- o l,d .. ın z halkı na M k k h . dil 
1 

G d • k A b' nade M Zaimisin reis "ı cu"m M. 1.olotare•in ıöyledıği me bulun ugu ve yaıı ıgı gı ı 
o ~ • 8a .!iıauz t 1 ınta a mer ez eyetı n cenera o ethn as crı ar . M ı · k "d l d d b 

'''-' )Ulc e yazııım k . ._ . . b ' t 1 t . .. . hurlug"' a tekrar intihabından raaimi açıı nutkundan sonra ec ıs or.ı or arın a a u 
•La_ .... ,t b liıtüalnk - a şam 1•ıncı ır op an 1 yap · dıktatörluk kurdukları rıvayct .. t k ı · ı t ki · t e yolda biçbır ıayia deveran et-
~~~ b 011uk ç - ı ve Jtu mııtır. Umumi merkez reisi . . . .. dolayı aerio memnuniyetini mu e 8 1 crn nu u ar ua • • .. . ''il u ,. . ag ıyan arı . b 

1 1
. • edılmektedır. Bu haberın dog b"ld' kt _ ... 1 h' dilmit hassaten hararetli ve memıı oldugu anlaşılmış ve 

'!'I •tJ, ~eııt eko 'k Azı:r; ey e va ı paşamııın ış- 1 1 d tahkik ı ırme c ve muşarunı ey ın . . . • tekzibi için Anadolu Ajansına 

ı·o tı'-11 ... ~•ı, .. d
1
!Urdun her nkoo.~ıeı _ lirik cttig' i bu mühim içtima· ru 0 up 0 Da ığını bitarafane icraabndan memle dostane bır mahıyet ıktısap . • . . 

"'q .. r mümküo olmamııtır. . . aalihıyet verılmııtır. 
!~. "il:'dir. 01y~lc baş ülküle- da Aziz bey mıntkanın ihti · kette sükiıo ve tabiilik içinde etmıştır. Orkestra enternasyo- ------------

• "'ti "')er ilce - il - 1 · · · 
8

-' A h t . d k . nal ve Türk milli martını çal· marşının şiddetle alkışladan , ita •ııiı L oz nuze yaç arını teıpıt etmıştır. ıyası aya ı ıa eye pe ııy1ı. · .. . . _ . 
eı ıc,~ te uallun - d h d' b 1 Id .. mıştır. Turkıye sefareti namı· nagmelerı araıunda şehadet· 
~ı ~-~ . duygund a goster· Sahanın plinı yapalarak An· e a ım u unmuş o ugunu na Fevzi ve lsmail Hakkı nameleri Siimerbank mümcs 
~-~ayı kakrada ':-zt~z btey~ .g~~deAril~- Müteveffa k~y~eylemektedir. Baı~eki! beyler hRriciye komiseliki na· sili Fevzi beye tevdi " tmiştir . 

f ~· ~ ce ve pıı ın amırı ıçın zız butun Yunanlıları ve sıyaıı mına da M. Oıetrov ve diğer M. Zolotarev merkezi icra 
°' 

1 
~l'ct) ı_ bey bizzat alakad. a.r olacak.br. Kralın fırkaları memleketin imarı, te t - 1 1 d N t k komitesinin ve Türk mensucat ) ~ il{ h h d G f ı kk' . . . . zeva soz a mış ar ar. u u b ' k k ' I d k 'I' t,), '"cih, 1 ane l' üzme avuzu ıçın e ı re H eınsiresi Hastalandı ra ı.sı ve refahı IÇID .. teşrıki ların teatisinden sonra M. Zo· ta rı aları te,.. ~ ~ce un-

"""':~ ,,1 yer •okığında il- banyolatı suyu Ankarada tah· 1 

' mesaıye davet ederek diyorki: 1 t T'" k "h d" surların mezunıyehnın hatıra· 
~ '-•, '•lı :aıu lc•rş11ınd m76 lil ettirilecek •e temiz çıktığı Paris 21 (Radyo) - Müte- M. Zıiaıiıin tekrar intiha· obare; ur mt~ ;n.lıs v~ .u~- ıını idame için Tour cstroi'da 

...ı ''~ı· 
1
, t. 'tı ~ ... katla , ·I· aktrı·._, takdirde bu banyolarda deniz· vcffa kral Alek1andrın hem· b b · · ta aşı arının ye lf m mell ıç•n kursları bitirmit olan mü hen-

., ·~ ~'" " . . ının ır merhale bır hareket Tourcboni kurslaruı da 18rfe· . h .. · 
,ı ~~ ~~·l ~, d, ıu teıkilitını cilik heyeti emrine verile· ıiresi prens Helen, kard~ıının noktası olması temenni olunur. d'I . . t• )' . . b'I dıs ve uıhbatılara ususı bı-

q~l . .. ı, fı y "l ._ -ı.. d d 1 b' .... · • . . 1 en mcsaın1n De ıce mnı 1 • rer aişan vermesi için müsa -
efı ~t. ııı1ı. b' •g ı boyıh ceatir. o umllo en o ayı 111ettıgı .: ıyaıı fırkalar arasında ıımdı- dilrmiıtir . Kuraları 64 uıtabası d . t · ld .. ·· 1 • 

-.. ır b k . .. . .. h k* "h 'l"f .h b" a e 11 emıt o urunu ıoy e 
j d '•li •ne ira· Aziz bey yeni sene faaliyetı tee11urle cıddı surette asta· ı ı tı a a nı .. ayet veren ır ile 5 müheedis ikmal etmiştir. mittir. 
6~ -_ tı ~-t~ ol,ıılır hakkında mufassal iuhat al- lanmııbr. ~~'hal .. e ve muşterck .se~imet Bunların ekıerisi alliyynl Mumailcy ilk nişanı Kurs 

ı""''t-ı'koı itt~ll 
1 

Gnzelyall- mııtır. Umumi kongrenin vak- Prenses Helen 1918 de ve· ıçın muşterek gayıetı ıtaret ili ve ili derecelerde mezun talebesinden Mühendis Fevzi 
11 ~'~dıt.' h•ııey,111 i~de 1154 tinden daha ıonra toplana- fal eden Rus prensi Joann eden bir hareket noktası ola· olmuılardır. beye vermit ve sonra diğer 

nıur•caatlan cağını ıöylemiıtir. Kollanoviçin zevcesi idi. cağını ilmit eder. M. Zolotarev Tllrk milli talebeye tevzi eylemişti r. 
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EHIR P STASI---
Cümhuriyet Bayramı 
Coşkun Heyecan Havası 

içinde Yaıatılacaktır 
On birinci cümhuriyet bay· ri, jandarma poHs mufrezeleri, 

rammın Izmirde büyük bir can· kız ve erkek izciler, genç mek 
!ılıkla yaşatılması için çok ıu· tepliler, ıporcular, milli cemi· 
mullü hazırlıklar yapılmakta yetler ve teıekkliller ve her 
dır. Vilayetin hazrrladıiı prog aınıf halk hazır bulunacaktır. 
rama göre haftaya pazartesi Köylillerimiz geçit resmine 
sabahı saat 9 dan 12 ye ka- milli luyafetlerile iştirak ede
dar vilAyette kabul resmi ya· ceklerdir. 
pılacaktar. O ı&n tehrin dokuz yerin· 

Öğleden sonra saat 14 de de halk klirı&Jerinde cemiyet· 
cümhuriyet meydanında bliyfik ler tarafmdan konferanslar 
bir geçit resmi yapılacaktır. •erilecelr; gece fener alaylara 
Geçit resminde ordu, iıtiklil teıkil edilecek ve ıabaha ka· 
ve inkilip için canlarını ve dar eğlenilecektir. O gece bir 
uzuvlarını vermiş olan kahra· çok. mekt!plerde. mllaamer~l~r 
manian tcmıilen harp mallU- venlecektir. Gazı mektebının 
Jeri, ihtiyar gaziler, şehit ana· ıa,onaada bir çocuk eğlencesi 
ları, füıiformalı ihtiyat zabitle· tertip edilmittir. 

•• 
Oksüzler balo- Bir müessese 
su verilecek Et istiyor 

Kimsesizlere yardım 
Bir komite dünden itibaren 
fa.aliyete geçmiş bulunuyor 

--------------"--·~------~~-C. H. F. Viliyet idare heyeti reisi Avni Doğan bey 
fendi. orta melıteplerde ve liselerde tahsil gören fakir 
ve k:msesiz talebenin 11cak yemek, kitap, defte:- ve 
sair ihtiyaçlarını karşılam . k üzre bir komisyon htkilini 
muvafık görmüştür. 

Mektep sıralarında, tahsile devam arzu~ile bu varlık
sız çocukların karıılaştaklara müıküllerden bir kaçına 
cevap vermek için Avni Doğan beyefendinin ele aldık
ları mevzu hakikaten çok kıymetlidir ve üzerinde te
vakkufa layıktır. 

Yeni ıebir meclisi iıisı arasından bir komisyon teş
kil edilmiştir. Bu ko:nisyon Halkevi içtimaiyat koluyle 
el ele vuerek ciddi bir faaliyet gösterecek; tüccarları 
mızın ve z .o::inlerimizin bu hayırlı işe mümkün merte
be muzahir olmalarını istiyecektir. 

Zenginlerimizin ve varlıkh olanlarımızın bu yüksek 
vazifede icabı ıekilde hareket edeceklerine kuvvetle 
eminiz 

Almanya Hükumeti 

Yamanlar su1 
Müsaade Almadan Yam 

Suyu Kullanılmamalıdıt 
Yamanlar suyunun muhafa~ı~;:'k raporu alınacaktlf 

zası için Sıhbat kanunu mu· ikinci teşrinia ilk f 
cibince mevcut 25 menbaın da Karııyakada buıo• 
etrafı muayyen mesafeli tel leria tesisatı yapıho•~ 
örgülerle sarılacaktır. Şimdiye !anacaktır. Tesisat 
kadar yapılan bir kaç tahlil- eden ıiparişler veril 
den iyi neticeler ahnamamış- Belediye, tesis ed ~ 
tır. cnaye mıntakalaranda 

Yapılan tetkiklerde Yaman bekçi kull1.narak ya 
lar suyunun hariçten vukubu menbalara yanaıma••" 
lan tecavüz ve müdahalelerin olacaktır. Belediyece' 
buna sebebiyet verdiği anla- verilmeden Karııyak• 
şılmıştır. nın Yamanlar suyu1111 
.. iki ~ün sonra değirmenda- meleri tavsiye edilme 
gındakı büyük havuz tamamen . 
boşaltılaaral\ umumi bir te- Çünkı boruların 
mizlik yapılacaktır. e~ temiz· mesindP. bazı maddelel 
likten sonra kat'i tahlil yapı· nılacaktır . 

Şaı>ka kanu
nuna muhalif Yeni 

K. S.1'•. 
·~ı idare he.vett» 

C. H. F .. bina11nda lzmiria Tilrkofiae yapılan bir mü· + -• Karşıyakada Kemal paşa 
kibar hanımlarının iıtirakile racaatta. Atinada bir Yunan Türkiye mahsüllerinin itha- caddesinde, şapka kanununa 
Maide Kazım hanımefendinin mlleHeteıi haftada 10,000 Ad muhalif olarak yeşil bir takke 
riyasetinde bir toplantı yapıl· okka domuz •e muhtelif bay- )İne fevkala e mÜS&adat- ile gezen ishak oğlu S .ıJib is· 
mışhr. Bu toplantıda 29 T ,,. van etleri •ahu almak iıtedi b ) miıtde biri hakkında takibata 
rinievvtl tarihine muaaclif iini beyan elmittir. Ofiı bu ta ll UDUyOr başlanmıştır . 
Cu mhuriyet bayramı sreceai mtlracata hayvan ihracatı ya _ - - --

b 1 ilk d 1 b"ld' · t' Tllrkofis Berlio t1Jbesinden mara 30 florin (25.05) Türk K k 1 öksüzler menfaatine bir • o paa • a ar ara 1 ırmıı ır. arc:._ ıya a ı-
vuilmui görüşülmtıı ve bazı • • .. gelen bir r.:porda Türk mah· lirası . .. ~ 
uaslar bazırlanmııtır. Balonun 1 Mütecaviz aullerinin Alman pazarların- Alman piyualarında iııcir ların elekti-
lzmirpalaata verilmesi ve du- daki son vaziy~ti hakkıoda şu üzerine fiatlar ylikselmeğe me· K. S. K. uwumi 
h 1. . 1 t k n. t l\ılüşahedeye alındı oıalümat vardıı: yal olmakla beraber ciddi ve • k •ht•yac u ıycsız o muı a arrur e • rJ l 1 l Muhfi . ., 8. 
miştir. Hükti~et Poıtanesi ~apı· . -:- lthal_i~ı kontrol dairele· kabank muameleler olmamıı- Karşıyaka civarında, umu- işlerinin çokluğu 1 

Balo esnuında bir de zen· ııada poha memura Ismaal E- raoın teşkılatı kurulmuı vt: tır. . k • 1. f e 
f d . i t L b )' d · · b ı· ·ı 1 • b 1 v d k • d b" h f mi tenvırat hatlarının geçme- umumi ihp ıği i • f gin piyango çekilmeai mu••- en ıa n auanca11nı e ın en me1aısı ıy ı ı er emış u un· .ı: ın ı pıyasaıın a ır a ta . v. ki d h lk . v. d b h" I ·ati 1 

fı k görlilmüştür lzmir mute· alarak kendiıiai yaralıyan Ô· duğundao kendilerine yıpılan evveline n1.zaran daha fazla dıgı. s~ka ar a . • .. •n ~e~~ı- ceg~ te~- a 
11 

e b ~d•' 
her hanımları ikiıer Oçer ki mer oğlu Oıman, Adliye dok- ' mllracıatların tetkikine baş· cınhlık görfilmOş ve fiatlar rat ıb.tıyacıcı tem~o ıçın. ~ ~n :~~ a"k' ~r7yad e·ıtif• 

'

ilik beyetlerr halind'e aezerelr torluiuaua gösterdiği IDzum fanmııtır. Tilrldyeden Alman· yükselmişti'. Birinciteşrin 8 • be!edıy~ aatlarınbb~a d~ls tı. a. e Kıge5r 
1
K

1 
z 1~ ak~ıililı 

· • n • M ı k t h t · · h 1 d"J k b.e ü d k . . edalmcsıne teşe us e ı mıştır. · . ıa uç ı 
Piyango biletlerinin revacını uıerıne em e e H aneaı yaya ıt a e ı ece .. zı m yın a yii leme tarhle 11f Ham· . . . k . b 

1 
d' b t" . k oır' J. 

H • hh. · n h d b" ·ı . . d b 1 k - . Elektuık şar eh e e ıye eye ını seçme rr temı·n edeceklerdir eyetı ıı ıyeaıace m şa e e ım partı er ıçın müsaa e ve urg o mı uzre Gıresun fm- . d' k k K k k' c. 
· ı ı · · · k hatlarına bırer mavun ıre a şam arııya a ı 

• ... atana a ınmıttır. nlmıştır. Bu meyanda 100 000 clı ları 500 510 Fransız frangı d"k .
1 

h lk . k ._ d l 1 -, 
· k · · · · · . ı mek sureta e a ın aate • "asın a op anan Orman :!rnavutl~k • Tütiin kıl~lu bır ylldk par·tıı•ı.nı~ ıt (42) Tilrk lirası, Trabzon mal lerine cevıp verecektir. Bu merkez heyeti Oç ki 

bahae mi11aa e ven mışbr . ları 495 500 Fransız frangı 
1 1 

k . 'k b , . t" • t" 

Y I t . T k" d Al · · surete e e tırı şe ei.<esı ge- ye ı seç u ış ır. 
angın1 m ıyazı ür ıye en manyaya ıt· üzerınden muamele görmüştür. . ı· k . u - kat" r«e 

B d J Öd 
• k 

1 
Arnavutluk hllk6meti, tü· balit için yapılacak mOraca Eylül ayı içinde ve Teşrinin oıı ıyece tar. Rıza 'DUmı _ k ıpt••ohl' 

ayın ır a emıt aza arı . • • 1 "b d b 1 . 'k' b f .... , umumı ap a 
d k . 1 d b. tin ımtlyaıını en m6111t ıart at arın tercı an ve er a tet- ılk ı ı ı tasında zeytinyağı 8 1 e h . eıo 

arasın a ı orman ar a ır yan· . . , 'k' • . ._ 1 d • . . . U gar v mu asıp v~ v ,ı 
ilD çıkmış; tahribata meydan ~erm7an k ~de: bır ~ır;~ya ıı.:ı .ı ıçın ·ı '""?~~ro B · ".e!~rı~e pı!a~asıOoldu~.ça ~arareth geç •• da Refik Şetik bef~ 
verilmeden söadllrBlmllttür. evre ece t r. rna~ut u n: emı~ kverı mıt ır. . ub.•kh ar• aııştır. m~g ıza' a aşağıdaki Uzümlerİ çilmiılerdir . Pek bOr:-, 

Y f .1• h kk d t hkik t ktmetinia evvelce ılin ettiğı yenı ararname11ın tat ı mt v fiatlar tupıt edilmittir: . b ti .1 bu •' 
angın aı ı a ın a a a . .h. "k' • k.. . • d . . B 1 . t 934 . ısa e e secı en 

k 
d ıeralt bildırme tarı ı 15 ı ıncı une gırmeaın en sonra za Ekıtra nenler yiiz kıJo ba· u garıs anın senesı yaş 1 k ı- bn fi fi 

yapılma ta ·~· • • teırln a11aa kadar azatalmıı· ruri olarak baı gösteren dur· ı •na 730 liret (78 47) Türk üzftm ihracatı 2900 vağor u ,~r u u 
1 

n den na 

Suat Beyin 
Tetkikleri 

Kastomoni mebuıu Suat Bey 
dnn Orman batmld6rllli6ne 
giderekBıtmfidür Sami beyden 
klSmür vaziyeti hakkında iza 
bat almıştır. 

b h 1 k fh · b ı· b ı t B ü - 1 • "an uıuv erı ır. fi br. Ofis istiyenlere u uıuı· gun u son sa asına erm•ı lirası, " ıs neviler 100 kilo umuş ur. u zum erın ec- G k M bJ' be1 
k 'b'd· M • · T lı" · b' ı d f' l ere u 11 J ta mal6mat verece hr. ghı ı ır.. .evdıım1 ın . ür ıyece başına 675 hret (72·56) Ttirk 0b~tt~ P1

8
.yasha afrt • .. ıda arı "daa· rek E .. t ve Refik beJl,,ı 

.. • " emmıyetı o ayısıle Alman lirasıdar. ı ır. u a a ıçtn e yenı en "k d . ffJP' 
• ı k d - ra e erız ve muva yaya ıthalahmııa daha l.üyOk --- 1100 vagon a ar yış uzOm d'I • 

Mustafa Enver Beyin kolaylıklar göaterilmeai için vı• yana 't-1 a liliraç edileceği zannedilmek· 
1 erız. 

Heykeli lizımgelen teıebbilılP.re giri .1 tedir. 

Iıtaabal Etibba Odasının ıilmiıtir. Bu teşebbüılerin ya· Tu·· rk 
tertip ettiil ıergide doktor kında iyi bir surette netice· Kumar 
Maıtafa Enver Beyin heykel lenmesi beklenilmektedir. M h il Masırlı caddesiode kahveci p r N . 

.A hnan FirınaJarı modelinin teıbirine Belediyece Türkiyece istenilen bu ko· 8 SU erİ Hasan oğlu Abmedin kahve· f od~: 
1 

~z~ı. Etedl 
Almanyada ve Amerilrada mlaaade ediJmittir. laylıklarıa iıtibsaıinden sonra Türkofisit e gelen haber- hanesinde Behlül, SaJi, Meh- e en ıfer ed·ı e hçı ki 110dl 

b f 1 k. . dd .. . . t' d b 1 v· d 1 . nan e en l er • • azı ırma ar, ımyevı ma e· umumı pıyasa vazıye ı a a ere nazaran ıyana a zmır met Sılabcttiu ve Tılit isim· k ,tt 
Jer ithal etmek ntedilderlni Tevkif elveriıli ve milaait derecede Sultani üıümle!inde~ 10 Dl1 leı inde beş kişi kumar oynar· ıumu muhakeme at 
Türkofise bildirmiılerdir. De;itmendere muhtarı Yu· iyilik ve canhhk alacağı ıtıp l~a~a2lı4mal12a6r HaıfllTrıdyestfel t~a. !arken yakalanmışlardır. mittir. __ • _ _____.---

. • · · f Zi Ef d. k• ı 1 d besizdir. ımı - o an a orını -- • Beledıvenın faalıyetı ıu ya •••• uyGer eD o ( 1924 - 2091 Tnk ı· ) ( ' umhuri,~Pt Tu··rkıu·•gt.111• • th•ı tr·ı kt 1 fnı· ' ' ur ırası ) t 

lngiliz bahçesindeki bOylUı 8 11 e 11 me ep ve yo Z ı · ara11nda muamele görmüıtür. Ü · t , · 
analiğımıa açık bulunan lıt paralanaı zimmetine geçirmek 7 13 Birinciteşrin baftaıı locirlerimiz, hazır mallarda ilk lll e:-sı . Tahkir 
kısmı Belediyece kapablmıı· ıuçiyl• mevkufen. Aıliye Ce· içinde üzOm piyasa11 nispeten tahmil ıartile ekstra dizi in- - ilk mektep w talebelerı, der.• Tü klüw - t bk' Ol 
t ıa1a ıevkedilmiıtır. ıakia geçmiıtir. lzmirden tek· cirleri sif Triyeate olmak nze- mufredal programları mu~ı· d r lgu a ır 11ıt' ır. , . b' bu ay ( Cumb 1• t O- en suç u ve Alsanc .. ~' - · lıf olunan fıatlar düıkündOr . re 25 - 26 laviçre frangı ınce . . .ur ye . . ,1,-. Bu gece Ruam Mücadelesi Izm!r ibracatçlları d tı rbal tah· araınoda kote edilmiıtir. nitesinı ) tatbık et~ıklerindcn ~ım Patısta kııı M~;o• 

Şimdiye kadar Kuıada1tn mil ıartile yDz kilosu •if Ham- •• •. hemen her mektebın talebe· hye ceza ma~k~m~ 
.Ac~ık o]aıı eczaneler d 7111.a o·•-!l'd 513 re burg olmak üzre fU fiatları ş h. M ı· . leri resmi devait i ve Cumhu· ne karar veralmııtır. / 

ı a VOt llU l 8 ı Orno f e ır ec ısı 1 • • • • • ..--- ' 
Keme.ralhnda ttibat ecza· •ada &5. Bucada 53 b·ayvana tekli etmişlerdir. .. riyet müessese eııni ziyaret N IJII. 

nesi, Güzelyalıda Altıntaı, Mallein tatbik ~dilmek ıure· 7 numara ilıilm 22 filorin Bng·nn 'fop1aıııyor etmektedirler. Dün birçok ta- evzat 
Tilkilikte Faik bey, lkiçepn· tile Ruam aıticadel~ıine devam (18.37) Türk liraıı, 8 numara Yeni Şehir Meclisi buglln !ebeler Hükumet dai e!erini Kadro h rici kalalS ,-
Jikte Cemal bey, Sama.tike- edilmiıtir. ı Izmirde Belediyece 23.5 florin (19.62 Türk lirası, öğleden sonra ilk toplanbaıaı gezmişler; Topaltı mektebi orman muamelat medld f 
lesinde Abdüsselim bey, ,. •• 230 bay•~•• Mallein tatbik 9 numara 24,S flo rin (20.46) yaparak Reis ve Daimi Encü üçüocü sınıf tatebeleri Vilayet zat bey Akhisar orıSl1 ti' 
ıancaktı Jozef jlllyea eczane· jdUmiıtir. Tilrk liraıı, 10 numara 27 fio- men izilarile ikinci reiı ve Hlonunda Vali Paşa tarafın· hafızlığ ına tayin edilOlif 
leri açıktır. rin (22.53) TGrk liraıı, 11 nu ki tipler seçilecektir. d~n kabul edilmiş( ~rdir. 



...... ıı,., 
ıirni n bey, TU..k 

ı . . .. ,, b' 

- Kard~im Fail: Şem,.cttin Beye-
lınva Betiikiiğlim. . . Ilu giizel 

ır 1, 

' ao~ ı::ıece ya1\ıyorduk 
Hus krnıııın kollarından kur
tulnrak kendimi darlıkla lıalı , 1§ tık .o)d ., • 

llııı ikr Oğa jçin Me çej e attım... Ha,·anm dondu-
erek anı 0 ttig\ votkaları rueu so~uğmıa rağmen bil' 

te ze k 
ıı~. · " duyarak alı- tahta sıraya ili~tinı. Ba~ıııı 
~n h tahta sıranın cansız vo alı\ka· 
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ııı o) 
11 ıııert Hns içki ino sız birı;-eyi gibi titredi. Orada 

İçindnıadıgııı1 icin ,.arım sızıp kalmışım. . e s • .J 
ç, b lltlıos olmm•tum A radaıı ne kndar zarnaıı 

Bir t ngiliz 8İipcr tayyaresi.. Hn tayyare aRkoridir ve sa
atta tOO kiloınotre yapmaktadır. 

Yeni tip bir otomobil. Bu tip .Amerikadadır 'e santta 
190 kilometre yapmaktadır. 

eti 6
1li uıe~n 'f k. geçtiğini bilmiyornnı. Sıc.ık 

nden un e ıno b. r l d . d ... 
"du. lı gelen lıerı-;eyi ya- ır e .. ın ,5

1
·0 ırem od gezın 1gk1tnı 

· · .ı.ıatta · • vo goğsu o 'ucu umu ya ı-

,lQrı ... Aııu kayla A k 1 H " k 1 b• a danııeu· ~ . . ğını hissettim. .\dota zevkli an a re e er 1
t biJe ·b· ırmok ı~ın biı· kış gece i rü~·aRı geçiri- ı 
otnıau' ılo yaptı. Ha yordum. Ve ftcleta gönliioıo 

tı, git ..... · aıı A nu~ka'nın hükmeden inco Hus kadıniyJe • 
e ~ış ve ı · • M • • M -danaet >eııım ken- kendimi kucak kuC' ğa furze-

e'-iş. <>t 
010

k istediğimi diyordum. Fahriye'nin Katli - Ogv lananası Cinayeti -Musa 

Küçük ilanlar 

Kiralık hane 
Çivici hamamı civarında 

1 numaralı hane kirahktır. 

Kestelli caddesinde Berber 'ta'n1 .. 
6 

taraftan da bana Kendime ~eldiğim halde • 
·• <l B k•• •• ff"' d• • M h k J Nazmi efendiye müracaat. 11\i.fledj 'aıısetmek istodi· ~ci.:de.~·iıni açarak bu. SlCR~ \'O ey oyu a ısesı u a eme erı 

~'rb,1 .' 
0 Yllrııwa getiı di. ıyı ruyayı boımak ıRteınıyor • _____ P. 29 

~i }/,•.~ tavırla, 11111 , .8 _ dum. Ya va~, ) ava, giizleıiıni Mezarlık başında inkilip 
tın ırtıırıu hulam <1 araladım. Kııı~ıında kim var<lı, • t • 15 • d • sokağında 22 numaralı ev 

Qı .:!e başlaını~tık. ~(~I~ biliyor musun, t lımiıı edebi· ır anesı sene yı 1 kiralıktır. lstiyenlerin Safa 
b ı.~&ına a'dığ p liyor musun, lfotiil... oteline müracaatlara P.4 
'"ıkat . ım l us - .Melıça!. 17 sabıka]ı.· RİUİ teklif ettiği lıal<lo 'kabul ınını Ol'l\lllll karakol kunıatı· ---lal--ml---m!--.. b· en ırıco .. · Satılık eY lah· _ır güzelli . ve. ınus~ Demir be~· - Moliçn. yuva- . etuıediginden dolayı muğlJl'r danı ''e :;-imdi Ödemi, .J anclar· 

}\ llırdi ğın tını • lı ııııııu bu çok f zileth aııa ı .\.rap Ji'ı:ılıriye namında bır C)lan Yozgatlı hıısaıı ismincle ma karakol kunrnrn.lıuıı bulu- Değirmendağı Molla Ah-

le:ldırchğ1uı1, r nilıaytıt ~ahı;i arzalarına eRir kudmla 00 he~ ?eno kad~r bir ailam; rakıbi Haydnrı bı- nan ~erafeddin efendinin A- met sokağında . 23 .numaralı 
ı J\nu k . ;ı; \ otkn lrn- ulmu hı... O z ınaıı, o lıa- metres lıayatı g<'çıreıı Ye nı- P-akla öldiirmekten ıuçhı' oht- ıtırcoza M.ahkewesinde mulıa· ev satılıktır. ıçıodekılere mil-

ota ' a ya t . t .1 k l .,. . " t P 3 l eaıc k· csı r 0 me· limle herı de ic;im ov.ilerok ha~ et bir hiç yüziinuon ·a rak,· A 1tıroeza malı kemesi nde keınesiııe ıhwam ouil ıniı:ıti r. racaa · · ~lltıd 1 o, hcııi ·d h ,. 
'ti a. hiir . 

1 
ar(I onun güzel bnşıuı olleriın ara bine sapladığı bH;akla faaııı- ıııulıakemesi 0·iirüluıokte idi. ~ufflanun if'ı\llosi şutlar: A~rrlıuda Satılık I~,. 

~rır, ba~.~k "b~r .m~lrnrot sına al<lıın. oııu okı:ıamndaıı ıniiden Falıri.,·eyi iildiirmektoıı · ·· ··ı el :ı ı .. ,. k 1·1 ı "d. · .. 
grı~.. ..ıı ıuı 1 fıglı lerlo k 1 1 .. k 1 . " ~abıt goru en su~un an tıo ayı - nır a ı ıa ısesı ıızc- Aydanın Paşa mahallesinde 

:\fa~, il dlıiitiiıı <.'anlıhgını d~ı .J:{ına rn.'u Jlr ı;ır ver· suçlu Mavroko .M.ustnfaııın Basanın on lıo~ seuo miiullotle raıo bunları clertlest ottik bükfıcnı!tcivarındakieviaı acele 
lldit- e erek giiğ~iiıııe to ıııı. S . . . ""' 1._ Ağırı·eza ınalık~uıesıııtlo ınn- ağır hapsa koııuhnasına v" Bunlanlan A:ır,iz isuıiıııleki a s&tıhktır. Taliplerin Aydında 

~ı·r JOtdu. - • onı ~e' •) oı um, .ıllO 1 lıakemesirıo baı.lammi:ltır. 
.. , medeııi lıaklal'tlaıı iska1ına damın, ililhım O\ dedir ıleıliği Gümrük önünde terıi Ali 

t llraıık ., . (;aın!. Okunan evraka P-Circ· snçln S b l 
1 

Yaı•arak)aıı]ı~ bır lıa- dt• liuı. O, hu cüınlonirı ce- . .", h .' do 
1 

"<l,. d knrar vel'ilıni.,tir. lıalıle yapılan talıarride silalıı uat eye müracaat arı. 
tı 1 A 1 l J· · ılo .ı! a rıro arainu a 11

1 ı e en Ü J • d ı ı d k ,. ı ı ı )'"- p 34 L inc·t . 1 ı., \a mıı vahırı1 dnd ıkl rı ar ından • '.. . . . ğ S · rn ama ı ·. o Hl sur o .. · 
ııq .. I l Inı fllll (' .. } .. ] k bır J·ae ırun e\ YOi go<'lID ızlık anana } fl a: l .. } . }d d .. 

~ \'apt ·, · ııızo kurt lan ı!'llr so·lorle < ııp-mı · \ .. t'! > an W\' crnış o nğnu an ııç S I k 
~6t .İçiu •H'ıııı gnfı lıb et ,..(; • t rlo değ 1 clo ıe~k nefes- u:ıı;-larnış \'e kadın ahlası .Fat Dvft hcş sene ovvel ( )ğ- takat ,:urdum 'ı!'"akat hu nd1 8 ti 1 ev 
giiltrıetc . nt:ısıııı gb-.li~e· it. i. lu H1dı 1ı;;to o zaman ı~aııı.n evine gitmek m~cb~- Juııaııası çifl.i~i. sahibi .Moll.a dnrptır. 1\:eııdisilo de hiJulıara Maltızlarda Sisli sokağın-
tl "' 

18hYor· horı ·· t · · · ı ı · ı ı . t rl\·etındlj kalmıRlır \ nk a Osmanm te::-' ıkıle M.uıat ' 0 ı Id n- :ı t k"b t da 1 numaralı ev satılıktır. " .. aPtu; · • o 11 1111 ıı; ıı; o { orıııı o ıasro . " .. . • . • . . .. . Jarı., mı~ o u0nUHınrı a ·ı a ıı 
Hltdu ..... ~ 11u gafın farkına 1 ıl 1 rrım 11 riizel lıası 0 ince giinii 1\[ noko Mu tafa eve Alı namında ıkı kı~ıyı oldur- uıalıal )'Oktur. Karşıyaka Sadık bey soka-

~ ''e k ' \ l t'! ~ ' ' J · M 11 - d 22 l b d 1 lle .. ı· • onuşuyordu: vikııclu i tulil''im ;;ıokihlo hır- gelmi:;-, metresini hnlamayııırn mekten su<;lo 1 amıt '"e o a Demesine kar~ı dinlenen gın a numara ı eş o a ı 

'

L '' af" tl 0 
"' O A ık 1 ev kiraltktır. llal ıe eı•nJ · · · · d' kaı>ı l· ]>l )il .. lırı·,.0 ,. 1• ·•ı·aını smanın ğırceza nıa ı emo . 

1 
. .k .. 

u \. mıı;ırıız, p.d llllnı vo sov ım. \. " ~ • • •1 
• k l . amıno şnhıt orıJHI il ı ·an, 8ll\'• Tapu tefiı dairesinde Hakkı 

~6d B t"l' .. ,,.. M r bnlamamı~ ııilıayet ablasıııın sınuo U:\ zen ınulınkoıno Cl'lllC ' \ • ı · 1 t k t d'I J'd' 
hir Şe;rı~'.ırtatla af'fedile- ka<hrc il~·i cu',;~ı:~,,;~·uıı s::~;~:n~ı O\·iııde olduğunu. anl~m1~tır. deY~lll etlil.mi~tir: Nak~ın tıc· v:':.~::k:a~ı:t~~ıı:~r y;;~: ae::ir:. beye mürac~~t5 c ı ;e ~5 ar. 

-'\)'an. 
1 

var... siııi bilij ot ki hayret edersiıı... Mnvroko Mustata doğru bebı ~udur. rek ve manr.or kavışile t'alnka 
ı~i b " 1 1lızı iu ·'tt• 1 .. . t e ·nı·ıı u 1 ·lası t.."atma"llll t Yİ l!'on vo snnatlar ~ulıo İnlleıı . .. . iş a anıyor ~ en . cı ıın. na· Yalnız onu severken go~lerı- ıııe r sı nU .r: • " yaparak 8Yaklnnna ınutcnıhlıt r 
a ,. 1 •;nıeeiı · . .. .. . • •el · · vo •·aııı,·ı aı~aı·ak ,.e getirilen eslelıanm ınua,•emı.ı<iui · 

, ~Ole fe 11 sevmem .. ııııu onundo snglaın ve cıdtlı ıı~ g. mı:;;. A • • "J •• •• • .J • defalar l1ırbaçla vurdngunu 'l'ic:ıret ıııoktebirıdeıı me-
~ı· na saılı"' d' b. k k 1 1. d · 1 · Jııçbır Jr ıııı"eve R(Jrmı"arak lıa'ı raıwrdtt lıer ıkı sılfilıın .. .k .... 1 . 

1 1
. 1 1

. 
1 

b ....._ ~ •l\ ı 1 '~ e n·or. ır er ·o· ıava ı aıma >eııı ~ 0 
.J .J gordü ·Iennı ""Y onıış en ır zHn UflU ll mu ıa. c oyo va-Aı t lO!I 01)8 • • • . • · • } " nlorı· (•tkllll • ''0 odada ciliimi.i İntaı~ OtIDİR O}JDI\ 1Il8 .. :ı 

, <\.il~· 6 ~ nıı:.r,, şııııdı. rahatsız edıyordu. :\felH;:ı nın men ıve .. ~ .. > ' • • • Hazır bulunan ınuddeılor kıf genç bir efendi iş :ırı· 
·· dıyore11ııuz A k k f l · · d a k lıeni.iz <'arını domlomi-. olan gore bunlardan lınn~ı ıııııı d k d k d'I )or. Q nkırı c;ar~ı;ııııdr. 14 •le, &ıJıoş ol ,, • 90 sıca ne es crrnı u a • ,,, .' : : r ı". rt knr~unile iihııfü.ı olduklaTının e, va ıa aya. ye ı \ anıma , 

' illiyi ıııasanı, lıiy tarımın lisaııilo içerkeıı, cıııuH ı! ahrıye yı goruııco H~agun . · ... · . . , . . IJiz fakiı insaıılarıı, gelip git- numaraya miira ·ant. lıuyn· 
~ •l Ilı. .. · ·ekmi ve tanı kalbine saı>h· tay mı ı~ııı H abodeıı llelıllerrn rnhnttsı. 24 

t, l:l llıı liarı gn;ı:eJ ba, ı yaralı bu lıa) alot ~ ·, " .. izah edilrnemis olmasırıdan ruokteıı 11sant11 k, hu seboplo ___ _..;..;--...... ______ _ 
"lcın1 • ıo,lar mı iiOll gihi (ino dii iivordu. O zaınnn yarak Za\':t(hyı laf soyletmok· h lı d"l kt d. \ davamızdan ,·az~~ciroruz, dc-

et~ ..;, \'otk 1 • . . ·· ııı .. r· a se ı me (l ır. . ... 
l):ı 6djr,i a >ana l\oırnşuyurduın oıınnla: ıuzın ° urmu. ur. İddia makamı ııuk:ı:a itti· mı,lcrılir. 

· " halde l J) ·· k ·· l <l ı· l ' .!ro ar ıoı; - Meliı;a sen, kadıular . un n <~o 86. e. _< ıu enen ba olunrn:unnı istoıni~tir. İddia. makamı su~lnnıın, 
'llld illa b . arasımla tm :drado ıuc~'ut ~alııtler do fiahnyo um suı;lu Malıkeıno, 111,kzıt u.nılmak eiiriiuı siiyletmek maksacliJe 

a b 01
11111 sari ı:ı • f d ·· ıd" ··ıu .. ·· ·· ·· · l\~ka 10

" olmasını bilen bir iııs:rnsın... tara ın an ° nru tığnuu ım~ icaı> ediıı etmociirrini totkik Aziıo i~kenee yaptığı rapor 
Reboplor d jı . l el' h 

() .. 
0 

- Bon ka<lın cleğilim omı .• er ır. etmek iizere duru~ma\·ı 30 ve s,alıitlerin if'a<lelorile s:ıbit 
' U~el ~ ' " J 

~ili "·kelki d A !Hasan bey... Maznuna gelin.le, lıu adam Te~rinievvele bırakmıştır. tir. Hareketi ceza kaııunmıun 
ll~t •ehe 0 n u:-ka 

, llr. Pleriı. tesi;ilo - Baıı H:u; n boy dom<" ... da ~u ~okilde ifado vermi~tiı: İskence d avaSl 243 üııcii maddesine uygun-
"erı Ben sadece Hasanım... _ Beıı ]ilntmunın evinde • dur. Bu maddoyo giire ı·mrn-

llıiitee · . _ Sen de b lnulın Aliağa nalıiyesiııde kara· .... t • t' I ssırını bu ana hııluııaıı bir k <lıııla ıufüıase· :sının tayıııım ıs omış ır. 
' ~en d demQ .. b tt b l k .. b kol kumandanı buJuıuluğn sı- Malıkoınt•, ııı;lunuıı lıir ay 

q_a•t e... - Kadın değil misiıı, son... o o u unuıa ~ uzere u eve rada Musaboy kiiyünde nıku· uıiiddetle lıııp~irıo l\arar Yor-
' ~erı i:iı~ fiıicta.. _ Hiı:; itibarillj ha~ ır ... g-itmi~tim. ]fakat karımı ora- bulan bir katil htidisosinin ıniştir. 
, -1\ •kat ıastaJ im. Boıı do, boıı de Ha an boy ... da ı.röriince ~a:-;ırdım ,.e kınım faili diye derdest ettiği Aziz, --------~---
i'ıtı·'111Şka alay cJh·oı·e u l"zun st:ııeler kendimi lrndııı d:ı herıi lıtddet.Iendiro('ek ağır Hfüıeyin ve ~iileyınan'a <"iir So2"ııklar 

Baktilo 
Daktilo YO biraz tla mıı

lıasohe i~loriı11.ı vakıf bir 
hanım iR aramaktadır. , 

hnıir Pn:1ta~ı gazetceiııe 

I>. Y rııınuzile ıniirncaat. 
l'.11 l>.15 

iş arayor: 
Tuhafiye, dbise ticaretha· 

nelerinde tezgahtarlık veya 
sair müesseselerde yazıcılık 
yapabilecek bir efendi iş 
MaşuartaKmaill arayor . 
mektebi karşısında Hakkı 
bey apartımanında Mehmet ' ~. rıe ,:·: Şıw .\ . e I> ·ıaıııııı keııllı"mı· I" fi .. 1 ı· ı>ıı·ları (·ı't<•"ı'nı· ıniin ii s<iyJetmok i~irı işkeııcıı .ı.{, ı:;ü%l"{ .J ••• • nn~· aıımı~ v u ,, a ar !WJ Ol ı, , "' 8 ) 

ııı.ı .. '~·e ·''ar ... inıındırmıstıııı. ırnjle olmak, yaptığı ilhlia olunan ,.e o za- aş ıyor 
~" ar • Lıatırlı) amıyorıını. 

, Pertev P. 28 

tı Uıt~.. ... Siz ı;ar· evet knaın olmak istiyordum. I' " Tekirdan-ı, 20 ( A. A ) 
~, ı Manoko :;,\1ustufıı'ıııu 17 , D J h ~ltt t ıo~ Kadrnla,mak her dlıetı;o ol· ızmır r'OSıOSI 

olınasaııı 110 0 _ gnııln.,ınaktır, fakat olmaclı. tJahıkası te8pİt edilmiştir. Oc.ı· a1 .. · 
.:ı ~ıııı Ben scn<'ler 01ıra, ı·ok tıo'' lece]" celseıle ınii.dnfaa l',nlıit 11ik ~ Uıt\ -ı ' f' ' ıı, uırn 11 dan· di~iın v~ ~ofkat hislerilo bnğ- lcri dinlenecektir. 
· 'ltl~i d lanc11~1nı erkeğin heni tatmin 

~· "lısotııı i~ ot llll· edeıutıdi"'ini hissettim. Yu Mahkumiyet 
' l~'ltl . h b•Rk dı ha k ınaalc ef, ınıınloscf co~nn hi~- mamlıanecle Hatice deni-

.:Jündelik lktııadt ve Siyıuı 
Gazete 

Sahibi ve Umumi NSfrlyaı An:lrl 

RAŞIT HALiL 

Tekirdağı \ e lıavalisino 24 

santtenbori yngaıı siirokli yağ 

murlardan sonru. haYa h!rdeıı 

bire soğu muştur. 
•••• 

Maarif Vekili 

K;>pek ar1yürnıu 
Yabani bir kurtla çiftle-

şecek rengi düz bir dişi 
( Kurt köpeği ) ·arıyorum. 

İzmir Bayrakh SUnbfil 
sokak No. 5 

Hasan Kerim 
P. 30 1 ~ l\1,~~ ('lur(t;:l, ozuııınu lorimo ısıl'.ı, keııdi iı-;tcğiınle len bir sermayeden ,,nzgeçwe-

11 '"' tn diiııih ortak yaptım. 

lımir - Gui Bulnrı tubafi 
yecilcr çarımodı 

Telefon Nnmarası 
3&•• 

Abone Bedeli 
1\ iitah~yac la Muayeaehanemde istihdam 

il llıtı a1lllah · '>r honim.. - 1\loli~nnı, ~ok ~o' iyo 
- ' lt .. ''ade et ı:ıka<'np;ım ... ruuı sorıi .. Çok giizoJ in Ron .. 

)'()• "Yır ~ı:ııı b: 
·ıı~. ı ,. 1 .... - Hiz lıic: giizol <lr~il~iııiz. 

""4, • a rıız k 
' •;ı ınak 1~'nkat bunn ıuukahil ı;ok mort 

bir er kok si rıiz. 

- Te~ekkiiı· odorim, ~le

Ji~ınm. Bmıiın ol. I\:aJhiıne 

Rorin hir bahar g-eı·ctıi gihi dol. 
Ornsım dnrınadaıı yRk ... 

- Devamı var -

t3eneliği 1200 Kuruş 
Altı Aylığı: 600 ,, 

lımirde Ticaret 
matbaasında baıılmııtır. 

Kiitalıya, 20 ( A • A ) - edilecek bir hanıma ihtiyacım 
.Maarif vekili Zeyııol A bilıin vardır. Münasip ücret vcrile
bey lJugün şchriınizo gelmiş cektir. 
vo ıloğruoa liseye giclortık tof Tilkilik. Diştabibi Zeki 
ti~lcri11e ba~laun~tıı·. Kadri. Telefon. 33f;6 
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i Umumi Harbın tarihi Türkiye !~'ıyacaktır 
iıınıııııııı ııııııunıııuııııınn No. 2 111111111111111111111111 -11111111• Amerika sefirir Mr. Skinmer; Türkif' 

Büyük barba Almanlar kadar Fransızlar· hakkında mühim bir nutuk söyledi 
da sebep olmuşlar, takat uanı barba Cumhuriyet Rejinıi Sağlamdır 

Cesaret edememişlerdir "Chicago Tribune" Paris, siyasi bir ceph-.si olduğunu bir bale getirmek D•'' 
---------.. 5 B. Teşrin 1934 göreceklerdir. zırlamak niyetindedir· ~ 

3. Almllnların eseri - Al- Almanya tarafından olduğu dürleri ve sanayi müd&raoı Amerikanın Türkiye sefiri Türk devletinin inkişafı için Muht .:rem efendiler! f 4 
manya 1866 ve 1870 zaferle- kadar Franra tarafından bir hazır bulunmutlırdı. Mister Robert P. Skinner Pa· Türkiye halkını siyasi sahada işlerinin bu günkü inkit•~ llı 
rile mühim bir mevki kazan· çok t~şabbilsler oluyordu. Kayser Vilhelm bu meclise: ris Amerikan kufilbünün dün ka · şılaşhrabilmek maksadile resinde demokrat illa~. "• 
mış, ve bu zaferleri sınai sa- Franse, itttifaln müsellese da - Harbe hazır mısınız? kü haftahk ziyafetinde Tür büylik bir yaratıcı gayretin fere karşı mücadele ed 
hada, sınai iatihsalAtta bir bil bulunan ltalyaya 1902 en Sualini ıormuıtur. kiye hakkında bir nutuk irat gösterilmesi lazımdır. Tür- hatti burada Fraosa'd• L t ı, 
fevkaladelik takip etmittir. Bu dite verecek surette tekarrübe Hazır olanların hepsi de etmit ve Gaıi bfikômetinin kiye'ye gelen ecnebiler zira- o eski "Hürriy~t, Mll~•f' ._ 
mfitemadi muvaffakıyetler, Al· batlamıştı. 1907 de Çar Niko- müıpet cevap verditeı; yalnız demokrat mlie11e1eler lehin- atle çok alikadar olmaktadır- buvvct., lrelimelerİDI ı. 
manya nüfusunun 68 milyonu la 1905 Almanya- ile akdetmiş büyük bangerler, eJJerindeki deki gayretini sitayiıle an · far. Nüfurnn çoğunu çiftçile· yadcderken Türkiyede , 
bulması, her Almanda Fran olduğu gizli muahedeyi feıh ecnebi eshamı tasfiye etmek mışhr. Amerika hariciye ne· rin teşkil ettiğini, toprak mah- huri yet idaresi kurullll•11

11 
saya maddi ve manevi bir etmit bunu Fransa ile lugilte· için iki hafta müs•ade iste· zarcti mensuplarından bir çok sulünün halkı ancak iaşe ede·, teresan telakki edeceti' 
tevaffuk zannı hasıl etmiıti . re araıındaki mahut "Antant mitlerdir. tanınmıı zevatan bulunduğu bilecek miktarda olduğunu ve hareket değil midir? 
Çnnki Fransa nlifusu bu mnd- Cordial,, takip etmiıti. Hadisat ta olgun idi: 1908 bu ziyafette sefir cer.ıapluı· fenni idare ile halkın yaşayış Türkiye'de vaziyete.,dl 
detler içinde artmamıı endiıe Almanyanın "Şarka doğru" de Bosna Herseğin Avuıtur- nın vermit olduğu nutkun standardını yükıeltmeğe çalı· olanlar hükümete iıl bi 
verici bir tevakkuf devresi ıiyaseti Balkanlarda, Oımanh yaya tamamen ilhakını esasen tercllmesini aşağıya dercedi şıldığ1nı görüyorlar. Bu gibi şekilde bir model vere 'ıf 
geçirmiştir. imparatorluğunda, Iranda, hukuku milliyesine bir tecavüz yoruz : fenni idare ıistemleri filhaki- di. Gilbert ile Sulli•111 

Almanya, artan ıınai iıtib· Rusya, Fransa ve logilterenin ıeklinde te)Akki etmitti. .. I çiroizden bir çoklarının ka çok iyi feylerdir; fakat peras111daki Ruı, Fraoııl· 
salAtı, artan nftfusu, kuvvet eıaıh muhalefetleri ile karşı· Avusturya da Sellniğe io- Türkiyeyi ıiy•ret etmiş oldu· Türkiye b,Jkını yükseltmek veya Prusya'Jı olması dl 
le,en kültnrliyle cihan lizerio !aşıyordu. meği dOtünilyorken 19 J 2 1913 ğunu tahmin ediyorum. Emi gayrctile bu idareyi tatb kat mel olan ve neticede 
de bir nazımhk rolünft almak Franıanın da 1871 mağlu Balkan harbinde Kosova, it- nim ki Iıtanbula ayağınızı ba·· sahasında da takip etmek li· olduğu meydana çık•', 
iddiasını ıar&batla göstermit· biyetinin acısını çıkar- kodra ve ha valisinin ~ırplar sar baımaz otoritenin hüküm zımdır. adamdan bahsede, ke0 • 

tir. Fakat Almaala11n bu e· mak için Almanya aleyhine tarafından işgalini bOyOk bir silrdüğll ve hayatınızla mah Türkiye'ye gelen ecnebiler nen saçma sözleri b~ 1 
melleri. Avrupa, uzak ıark Ye siyaset yolundan elden geleni elemle kartılımışta. n.ızın emniyet altında olduğu tahsil ve terbiye aistemi ile 1uz. Bu hareketi te~•1'' 
Amerika da nazsndikkatten u yapmakta idi. Diğer taraftan Avusturya • bır ülkeye girdiiiniıi derhal de çok .alikadardırlar. Hü latmak istiyorum kı i d 
zak kelmamıı ve bu suretle Almanya da. Mısar ve Hint· Macaristan imparatorluğunun anlımıısınızdır. kiimetin cehalete karı• mü· mevkiindekiler bük6~~ 
her taraftan dtitman kazan- te lagiltereye, şimali Afrika- hikim unsurlari olan Alman lstanbulı girer girmez Bo· cadele açtığını ve eski Türk istedikleı i şekle koyab•1 '_, 
mışhr. da FranHyı kartı olmak üze · nüfusu 12, Macar nüfusu da ğaıiçiain romantik ve sihirli harflerinin yerlerini Latin harf fakat uzun teemmülle~ 

1870 harbinden sonra çok re bir "islim muhipliği ve 10 milyon idi; buna mukabil cazibesine tutulur ve bu şeb· lerine bırakbğını ğörürler. Bu· ıun tecrübeler neti 
çabuk kalkınan Fransa, 1875 hamiliği,, rolünü oynamak iı- 25 mily1>o Isliv arlundan ta· rin hıımetini anlarsınız. lsan· nu bizim garp usullerimize Türkiye vatandaş1arıoı0 

te Bismarkın bir daha nazı· temiı 1900 Bokserler ihtili bası vardı. Vebu Islivların bulunbahı biçilmez koleksiyon karıı yapılan bir iltifat zanne ve saadetlerinin ancak 1 
rıdikkatini celbetmit ve bu linde uzak ıarkta Kia·Tcheon kısmı Azamı Sırplarla ittihat larını ziyaret ve harikulade derler. Bilmiyorlar ki bir T ürk huriyet idaresile idame 
haşin diplomata harp sebep· yi iıı•l etmekle kendisine fikrine kapılmıt bulunuyor mimari abidelerini seyretmek çocuğu eski harflerle okuma- lebileceğine kani oldul•'·t 
leri aranmıfhr. 1914 harbı için üç mühim lardı~ için saatlerce, ~gOnlerce hatta yı üç senede öğreniyordu; hal nı z şunu hatırlamanıı• !' 

Bi9mark, 1878 Berlin kon- düşmanı kendi eliyle hazırla· Rusya da, Iılıivların hamisi haftalarca gezerainiz. Bununla buki Litin ılfabesile bu işi Türkiye halkının • 0 

ı:rresinden sonra, Avusturya ya. mışta. sıfatile bu vaziyetten iıt i fade beraber Türkiyeyi ziyarete ge bir senede yapıyor. otokrasi ile yuğuruldt 
Cermanlığın Balkanlarda isti- 1912 - 1913 Balkan barba, fimit ediyordu. len alelide bir seyyah gördü Tiirkiyeye her gelen fesle Onlar şimdiye kadar 

0 
' 

IA piştarhğı vazifesini vermit OımanJı bilkümetinin mağlu · - Devam edecek _ ğü m~ddi eserlerle o derece rin kaldmlmıt olmasından tik bir hükumet id•~ 
ve 1882 de mabut ittifakı mil- biyeti Almu1ların tatka doğ · meığul olur ki, en ehemmi bahsediyor ve buna esef edi- ya,amı,lardır. İşte bll 
sellesi kurmuttur. Almanya; ru siyasetini kökfinden balta Kaçakçılık yetli tellkki ettiğim ıeye dik· yor. Hakikaten fes çok zarif zan itibara •!ırsanıı, 
Avusturya· Macariıtan ve ltıl- lamıı ve itilaf devletlerinin . I' . kat etmez. O da: TOrkiyenin ve biz guphlaı m kuJlandığı- ye 'de, elde edıl~n ~rf 
yadan mlirekkep bu siyasi it- bir zaferi olmuıtu . d ltaıanı: dıfg~ ~ kaltındalu Cümburiyet idaresidir. Büyük mız her türlil şapka'ara kıya- yetlerıo ehemmıyehP 
tifak pek çok gizli maddeleri Bunun için Almanya doğ · 8 al~ar ba~ al e?1ıçı k açır:rak bir adamın - çürıki Mustafa sen manzarası hoş bir şeydi. sınız. • • • , • ___.,,,. 
havi ve Franıayı bir mfiddet rudan doğruya Fransa, Ruıya yer~ 

1 
a em el~ıne 

11 
arıt ır~~ Kemal bfiyfik bir :adamdır ve F~sia kaldırılmasını hükümetin S 

tecrit edilmlt bir vaziyete sok· ve lngiltere ile harp zarureti· ;e un arı yer Dl md a ları ,gı~ı tarihte de daima bOyfik bir lüuımsuz bir hareketi gibi te· Jrp 
. k b l t . t' ıhraca çalııan a ya ı Alı Nı- d 1 k k K t.t.kk' d 1 b 1 b'l' f muş idi. nı a u e mıı ı. .

1 
d k 

1 
I a am o ara yaşıyaca tır - 1y • ı e en er u una ı ır; a· M ı• ) İ 

Fransa da vaziyetin bir b.at Bey ~: o ~z ame e·ı .b metli Uderliğı altında, bu katbu kimıeler Un\•tuyorlar ld ec ıs er 
Fakat az zaman ıonra Frar. barpla tasfiyesine Almanlar tıs~~ ma emesıne verı mıı· devletin Cilınburiyet idaresi Tilrkiye b1ılkını yeni bir idare Btlgrat 20 (A.A .) ""J 

sa Rusya ile -- yine pek çok dan fazla taraftardı; fakat er ır. • • .. kuru1muıtur. Baıta bulun•n ile kartı kar11ya getiren ıiya· u an ve iyin mecli..I I' ). 
gizli maddeleri havt olmak Alman haşmet ve kudretin- B • lar bu idareyi \) kadar esas st bir hareket vardır. sabah yeoi devreleri:.~ 
fclrtile - bir itilaf yaptı ( 1891) den korktuğu en bDyük bir eSDI h bir surette ilerletmektedir- Bu misali . ri bir kaç misline içtima101 akdetmiıler ~'·; 
ve bu itilAf 1894 de tedafii imperyalizm arzularına Hğ· Haber)erı• ler ki atiye ait bOtDn mu'u· çıkarmak kabildir. Bunlar için divanlarını t ıki.l ~yleılJ •'~ 
bir ittifak halini aldı; Çar men ıulhperver görünmeğe liyetleri çekinmeden lizerleri- de en büyük hakikat şudur: Me~usa~ !11echsının gtÇ0;1 
ikinci Nikolanın 1907 de La· mecbur oluyordu. Besni (Huıusi) - Belediye alabilider. Gızi'nin bugün et Türkiye bükümeti bir Curn· ~e:ı reıst. Pf'!· Kadl: ~· 
bayda toplandığı sulh kongresi 4 - 1914 harbının asıl st• intihabatı bitmiş ve evvdce rafını çeviren muktedir ar- b . t 'd . k t ayan mech'Jlnın geç~dell 
Alman ve lngilizlerin tesirile hepleri: 28 Haz:randa Bosna yazdığımız veçhile sabık reis kıdatları dünyadan çekildik- burı'yde 1 ~resı fufr~uş tu'r' ~e reisi M. ~a~asiç'yl~kı>:eıi'' 

. f b · . . . u ı arenın muva &Kıye ı ıçın usan ve ayan reıs ı 
akim kaldı. sarayda Avusturya velıahtı Musta a ey yıoe reıı seçıl- lerı zaman, arkalarında bna- halk . 1 t • kt d' t ' b J 1 d . . . , . ı, onu ış e mege mu e ır ı ap o unmuş ar ır. 

Almanya bu sıralnda, Bul- Arşıdok Ferdınandın Prençip mışhr. kacakları halk klitleıı o yük.il ı 
garistana prens Ferdin ant, namında bir Sırp delikanlısı § Kazi merkezi Cat mev- ve bu mliesiesele im;. tlOp ıe· B d ı-ı ı ı )(1 
Osmanlı imparatorluğuna da tarafından katli. büyük ve kiine tamamen nakledilmiıtir. kilde yOrütectk iktidarla mii- . a il 1 111 a a )C r e 
ikinci Hamit ve lstanbuldaki koakunç baıbın illnına asıl Kaymakamlık ile Nufus, Ma- cehhez olacaktır. __ • __ _ ~ı 

Alman askeri heyeti ile nafiz sebep ve vesile tetkil etmiş· liye ve Tapu daireleri bir eve, lstanbulu ziyarete gelen BANDIRMA· ltllARMARAr 
bir mevki kazanmıfh. tir. Jandarma ve Adliye diğer bir kimseler, Ankaraya kadar t 111 

Almanya, büyük maksadına Avuıturyanuı • gerek kendi eve yerleşmiıtir. uzanacak olurlarsa hayretler JNCISJDJR 
irişmek ıçin büyük bir donan- arzusu, gerek Almanyanın ıev § Üçllncti Jardarma mü içinde kalacaklardır. Bir kaç 
ma da tesis etmiıtir. Ka}•er ki ile - Sırbistana ültimatom fettiti Oıman Nuri bey beşin· senelik bir zaman içinde ne Band1rm.a =. (~~suıi)- Maı· berliği şükranlara 
Vilbem " istikbalimiz deniz vermesini hali tenkit edenler ri J.andarma muemeli'ını tef- kadar mftkemmel bir şehir maranın bır ıncısı olan Ban· maktRdır. 
üzerinedir! düsturunu koy mut vardır· . bu tarzı hareketin doğ· tiı etmittir. yapıldığını rgareceklerdir. Bu d•rmamızda imar faaliyeti • *,,. Bandırmamıııo I 
k 1. b:' · l' · ı • l d • b lk' kk' b' · h' 1 . gOnden güne artmaktadır . ... on teşkilatı da mükemıııe ~ı-uvvet ı ır sanayı a ımı saye- ru o up o ma ıgını e ı yarım tera ı ızım garp ıe ır erı· 

1 
d . .. . S b . b . k rd°' 

· · b' · · . . k . zaman ar a yenı ve asrı mı· ser a rı eyıo u 
sınde kuvveth ır donanmayı as1r sonra tayını mllmkOo ola A k •• •• mızde bır aç sene ~vvel göı· .... 1.. .1 1 b . 1. 'dd' t ı• 
. l k b' , çı goruQme . h 'k 1 d l'kl . mara uı up 1 e yapı an eton sıp ın ve cı ıye 1 

cadden şaşı aca ır ıür at . ve cakt~r. . • y terden ~rı u i .e ı . en andı· binalar, ıehrimizi cidden sils iııiyiş yolundadır. Belı'-. 
muvaffakıyetle vücude gctart . ÜUimatomun yllzde yüz Tıre gençlen namına mek- rıyor. Zıryaretçılerın göre- !emektedir. Bunlar 8 d kilitı sayesinde en koç, 
miştir. harple neticelenmesi mubak· tup gönderen H. F. Beye ; cekleri ıeyler kar111ında tak küşat resmibin yapıldıkı:~1~: hadise bile büyük bir ';t' 

Alma? fen 0ıan.'a~ alemi, kaktı; iti~af l~zımdır ki Sırbiı· Mıntaka ~e. viliyetimizin dirden ~aıka bir his bulcmi· velce bildirmiı olduğum as· tak p ve teskin edillll1~ 
Alman ımperyahzmını her dev· tandan ıstenılen şeyler çok vilcudOnden ıftıhar duyduğu yeceklerı muhakkakhr; fakat keıi mahfcl binası naıarı • _ ____..-
letten fazla takviye edebilmiş ağndı. müstakil bir devlet ta Tire idman yurdu Bando He· belki de hllkOmet merkezinin dikkati bilhassa celbcdecek 1 taJya 
tir. . rafından kabul edilemezdi. Ve yetinin dağılma tehlikesine " Şbirlerin karaliçesi " ve giizel bir binadır. of 

Almanya sanayiinio inkiıafı, potesdamd• 5 Temmuzda iİZIİ maruz kllldığı hakkında yazı- " Allabıa yarattığı tehir" isim· Manzarası, havası güzel, Silab)&Dl1 ~ 
nüfusunun artması dolay11ile harp .me~li~inde harp karar1 nızı dercedemiyecc ğiz. Çünkli lerile mlruf olan lıtanbuldar; serveti tabiiyesi ve •yni ıa· Roma 20 (A .A) _ v;~ 
milstamere istemeğe baıladı. da veralmıştı . ortada memleketin menafiile kaldırılarak Ankaraya taıın· manda ticari faaliyeti yerinde Veneto ve Littirio fıdt 1 
lngilterenin mlistamerata iki Bu ta~ibi ~e~liste Moltke, alikadar bir iddianız var, fe mııının sebeplerini anlıyamı- olan kasabamız, Cumhuriytt şıyan 30 bin ton b•~dti• 
milyarlık ihracatına mukabil Fon amıral Tırpıtz, biitlln Al · kat altında ıarib bllviyetiniz yacaklardır. LAkin bu meı'e· devrinin her kolayhğından iki yeni zırhlı 28 Tef''' 
Almanyınınki ancak 50 milyon man 1efirleri, bOyük Alman ve adresiniz yoktur ef. leyi tetkik edecek olurlarsa istifade etmekte ve bu bu- de inşaat tezgiularıo• 
idi. bangerleri, şimendiferler mli- - Yazı lıleıi Mlidllrlllill • bunun halledilmesi lizımgelen susta kaymakam beyin reh lacaktır. 
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ÇOCUK POS 
:ı~~~~~~~~~~] 

Çocuk rwıasalları 11 

1'üril· 
' 

büyükliiğii sever! 
E ı.· ------,..._..·-------

Pa •ı;ı zam ta k ' anlaı da bir aı.laru bırakmak için ne kadar para 
Ilı ı. azan k . ' "ıc i · nıa , tıcaret vap- iste<.liıtini sormak olm UAt1J 
.\le Çın ll' . o "' 

deniıe ransa'<.lan kalkmış ~,akat Tiirk beyi o kadar çok 
ltıa111ı,l'd d gehni~ti. Bu za- para istoıni~ti ld, çocukta bn· 
'"• d a eo. 1 • t ı. n ız erde korsanlar nuu yarıtU bile yokta. Bonon 
~1 ~ıh uııun ı· • b d ·· · T .. k b · 1 ~ ... hind· . çın u a anı uzerıne ur· eyın.-, : 
•r •aı11 1 ıgı gemiye korsan - ıu~rım, bon hem clalıa 
'•nı rını . 1- ltı d ~ . ve gemideki in- gonç, hem de daha çalı~kanım. 

tdı, a esır olarak almış- Bendeki parayi alınız, babawın 
~ t~ıın h' yerine boııi k<>le alınız, baba· 

J ~litıe d"· ır müddet memle- mı da serhtıt bırnkınıı. Yavrular gemicilik yupı.rorlr!. 
.t one- · •tıb 6.&.&J'\·e b d J) · ~"""'"'""~"''""'"""''""''"""~'"' ~~ ~ ..... ~l'ı lllıll\ . " n u a amrn omı"ti. ~ 

t l hı T k e•ı 1 ~-a_ı·_ı·ı_) __ .~,·_c_:_l_·~_r·_ tıı o arak r iir beğine Bu fıkir, efendinin de işine ) mece ------- __ :__~-~ 
.,...'t 1'ak satıJdı~ı anlaF1ıl· gelwi"' fakat oıtlunun kbndi T "''nı "t h. h. • .. • o B 1 a • K li1 Ştı. t<; ır~"Y yapıla· yerine kiile kalacağını anlı- U m8C8 yyar CI Z 
~Q r 11 adarntn t k yan baba, cvgili oğlunun ı _ Hesap oyunu: F 
llı&ı ,rıcıık haha e oğlu '\"l\J ~ı boyııunıı tıarılmı~ "le biiyle bir Bir köpek k(\ndinden 21 

ata R1z knlınca hır 1 · b" k t · ·· tıı,t · <;ırak . şr.yo ııı; ır va ·ı · ııza go~teı· metre uzakta bulunan bir 
h 1 ba . gırerek ya. a- . . . .. J • r ~ti htını k . · • mıyecegım soy emı~ ır. taT'~rnı kovaJ,yor. Tav~ rn 3 

Yeti d azanmak mec- s· 1. k d lı t %~ n o kal •, ımc ıye a ar wer ame • metre yol alırken kUpek 4 
.. taı1~ı. mı1'tı. Fakat · 'b' ·· ·· T .. k b · t l J 80 •e t ""andı ' sıı gı ı gornnen ur eyı, me re yo a ıyor. metro 
"a~·t6'hiy6li '

1 
{ok n_cı~usln bn yiiksek faziltıt ve baba- ileride de bir kovuk var. Tav 

l~t 1 le iler)e~·c u~u. ıç~n n~ ol'Jıit muhabbeti kar~ı ında; ~an oraya kaçabilecek mi, ka· 
~~~hı. ı~, ıyı hır yer - Si;ı; ikiniz <le ~ok iyi çamıyacak mı' 

'~ dlrka~ ·sene .. d k kalpli i rı (\ 11 larsınız. Her iki· *** 
il\ t1ne ıçın e çocu 9. B l 
t ta h· .llliyeeek k .ı b .. nizi serbo t bırakıyornın. Pa- "" - u maca 
~~ ırıkr Ruar ıı . . 1 1 1 d ttal'"" ıtnıiş ve habaıınıı raıırn da sızın o ırnıı. tilabnlda kaç. taş var,!. 
'ıı ..... ak · · D ·""' l l *** lııi • kalka ı~ın o da ]hansa- ~mı~, ve on ara, mcm e 
t1 ı. rak htan hula git ktı tlorinılo serınnye olac,•k 3 -· Tarihi sorgu 

t tatanb , kadar kıymetli lıl·cliyeler de f Ik defa olarak ilmii fni-
t <>la, .. ı.. 0 a geldig"'•i vakit ilk verıni., vo verlorino !.!füıder- ı · T k bb. Qbl ... , hab ' • ._, etı ür çe neşre te.~e tis e 

lllak aınnın efendisini mi~tir. den ve Arapça'dan ayrılmak 
';:,, babasını serhc t Şiikranın bubası istemiyenlerle mücadele eden 

~s·u·t·u·n-la_r_d_a_S_e_y_a_h--at Türk alimi k!:diı' 
Haller: 
1 - 3 ile lıaaılJ zarpların

da 3 bulunmıyan rakamlar 
4, 5. 6, 7, 8. 9 rakamlarıdır. 

2 - Ru:1.gardır. 

3 - Herhangi bir mayiin 
buğulaıtması ~oğnğo Tlicude 
getirir. Terli bir viicnt dn, 
terin cereyanile _buğulaşmaı:nn 

dan soğuk fazlala~ır ve ban· 
dan hastalık çıkar. 

*** 
Dikkat 

İı:rvic;reli Evelin Stras iR· 
min<le yedi ya~rncla bir kızca-
~ız olan resimdeki kız, gı>çen 
sene yalnız başrnn l\farış de 
nızını gf\çerek Fraıısa'cları 

Lonılr1t'ra ~itnıiştir. 
~""'-"'-'-<,,...,,.vv'·"'""""-""'-"-............,. 

Si il 
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Bugiln:l 7 birinci Teşrin çarsambadan itibate 4. üncU Fabrika Tiitün Piyasası 
ilk Görüşte Turhal'da Hasıl 

Olan intibalar 
Sisam adasında 80-120 drah

mi arasında açılmış 
Bir çok k•taloğlarda ruim· Burada her şey için kolay Aımakö.v (Muila nahiyele· lüf etUği ifade edilmektedir. 

Karşıyaka Lüks sinema 
ve Tiyatrosunun 

Fevkalade haftası 
Saa'at kudreti ve miıilıiz filimleriyle bütün ciba111 

kendilerini tanıtmıı beyaz perdenin iki ıııldak yıldııl 
GÜST AV FRÔFlH • LLAN HA YT 

tarafından temsil edilen 

Kim Olduiuuu Bilmek 
lerini görür, bir çok ağızlar· hk varmış. Şehirlerde bula- rinde) Hususi - Yer yer mey· 929 ıeneıinde bura tütünleri 
dan tafsilatını dinlerdim. O, madıklarınız, temin edemedik- va ağaçlarile bezenen Bozöyük iki yüz küsur kuruıa satılırken 
gösteren ve dinleten feyler leriniz burada ta!. Ayağınızın - Abiköy ve Line o •aları Ada tütünlerinin o tarihte &D· 

bana başka illerin fabrikala· ucunda.. Konfordan uzakta· Ege mıntakasının en müobit cak bu kıymeti bulabildiğini • t • 
rıoı o kadar ballandıra bal· sanız diye gözünüzün arkada ve sulak yerlerinden biridir. hatulıyan müstahsillerimiz tü ıs emıyorum 
dsra anlatırlardı ki. Kendi kalmasına ihtimal yok. Çünki Bu havali toprakları pamuk ve tüolerinin nefaseti ile Ada S&z1n ve ıarkılı 
memleketimde de böyle bir her ftY var Alhnı:za karyola, afyon yetiştirmeğe dahi müsa· fiatını mukayese ederek bu Zengin ilaıvemiz: Mikinin Rumb&il 
fevkalade liğin olması için o yatak, üstünüzP. yorgan, başı it bu1unmaktadır. Bu hususta sene iyi bir fiat bulacaklarını 

l 1 · d Seans saatlnı: Cuma ve Pazar 15 17 19 21 
zaman ar nası temennıler e er nıza yastık veren bir nizam· senelerdenberi tecrübeler ya- kuvvetle ümit etmektedirler. 
dim. namenin teferruatından ola· pılmış ve muvaffak olunmuş Son senelerde külliyetli ce· Diger günler: 19 ve 21 

lalufap ne demekmiı, Cum· nk elektriğiniz, ıuyunur, ise de bu teşebbüs çok mah- viz kütüğü ihracata yapan bu miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijll': 
huriyet ncymiı? Bunu anla· mahrukatınız da üstelik ca- d utbiraabada kalarak tamami mıntakada artık ceviı ağaçlan =lllHHllllHlll\lllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllUllllllUlllllUUllllllll 
ma ru ış değildi~. Fakat T~r- ba ... Buna mukabil... . le taam~üm edememiştir. ~alk git~ik_çe azalm•ktadır. Köylü -= 8 •• • 17 Bir!nci Teırin Çarıamb•• 
hal şeker fabrıkasını da gor· Evet buna mukabıl geceh, daha zıyade hububat ve tutfin lerıanı bu ticaretin cshabına U 2UD • dan ihbaren 
dukten sonra içime sinen bu gündüzlü çalıımak, çalışmak .. zeriyatına ehemmiyet ve- rmek· bıraktığı ki11n yüksekliğini et = kiçeş TAN • t• t 111 
bilgimle ben, çok ıeylui bi •* • tediı ler. Bu seneki tütün mah· rafile bilmedikleri için bir ağa melik SIDema Ve IY 8 ro..,, 
len bir Türk g~nci olduğum ilk görüıttı Turhal; bir çok sulü üzerinde dikkatle iılenil cı iki liradan yüı liraya kadar Gördüğü rağbet karıısında muhterem halkımız• 
için Adeta ıevinçteyico. kataloğlardan yer ettiğim, bir miş ve matluba muvafık nefis 1almaktadırlar - çok zengin proğram hazırladı 

Edebiyat yapmaj'a mecbu- çok ağızlardao tafsilatını tütiin alde edilmiştir. H b t · 1. t 1 - Deniı Kızı Eftalya hanım ve kemani Sadi b•1 
.. k' . am urg a teı ım onu on == . 

rum çun ı Turhal bana çok dinlediğim ve sinemalarda Kumpanyalar ve lohısarler .. 1 .1. k d 1 b = konıerı. 
1 'lh d' 'd . k' . 1 . uç agı ııe a ar a ıaan u = A d b . k d d . ,. ş ey er 1 am e ıyor. hasretle bıktığım fabrikaların ı aresı e ııperleu tütün enn ._ ti' kütükl • d' b -- 2 - ıamet ve e ıetı arıısın a llnya ııaelll 

* . . f b b "ıyme ı erın ye ı azen == v h b k k .1 I • h lk ,. • • doğrudan doğruya kend111 ena ını emen heınen er sek' t k d ki ti . , = cıhgını ayrette ıra an ve te mı ımır a ı tar~ 
Tur hıl istasyonunduınız. bundan sonraki görüşlerde mıntakada h spit etmişlerdir. d vız ODaö a abr Sbl ~ ~brı ok.- ~ fındad sabıraızhkla beklenilen Viktor Hugo'nun ıahe•8o" 

A v b .. t .. b A b d . 1 r. uguna g re es a ına ıra - = b' • • d 11 k SôZL 
yagıoız enuz opraga as · de yine ondan başkaıı olma· y aıın a pıyasanın açı aca5 t ki· kl . b f t =: SEF.LLER ırıncı evre 11ım 

madan, gözle:riniz trenin vacak. tahmin edilmektedir. Adal.r· 
1 

• "'rı. . "~ nıs e 
1 

asavvur §§ 1 ve ŞARKILI. 
pençeresinden Tnrkün san' Celil Enver dan gelen itimadı& şayan ze· ::ıleb~ır. Bı?a~n.aleyh ~ubte- ~ 3 - "ÔP BENl" k~bkaha kıralı Milton tarafınd•ll 
at şabikuiyle karıılaşmış -. • vatan anlattıklarına göre 17 ~ ~oylülerımızıo bu ag~çlar~ §5 SÖZLÜ ve ŞARKILI 
h r. Tirenin tevekkuf müddeti Aydın Teşrinievvelde tütün piyuaaı yetıştırmek hususunda &umı §§ 
rıin z olduğunu unutarak 

0 
Sisamda açılarak yirıni döıt mesai sarfdmelerini tavsiye ~ Seanslar : Pazartesi, Porıembe "Sefiller,, 13 • 1

1 

pencereden bu, gözünüz önün- ff be le İ ıaat içersinde beş bin balya ederken satış hususunda da 5 21. 
11

ÔP beni,, 15 • 19. Ô 
de a çıl an yepyeni abiJeye a r r aatılmıştır Fiyatların sekscnile çok uyaoık bulunmalarını ha- @§ Cuma, Cumartesi "Sefiller" 9 • 13 · 17 21.. " p 
dalmış gitmiısiniz. Aydın ( Huıuıi ) - Cuma 120 dırabrni arasında teha· , tırlat:naklığı bir vazife sayarız. :: beni,, 11 • 15 • 19. g 

_ Turhalda inecek de"il günkil tenezzüh katarile Ay- = Pazar, Salı, Çarşamba "Sefiller" 17 21 "Öp beni,, l 

miydiniz?. g dına gelen ~zmirli. misafirler s • • h 'd =llllllllllllllllllllllfllllflllfllllllllllflllllllllllHlltlllllllllllllllllllllllllllllllllllfllll 

e:. ~:!·~k~~::··i.ir iaticıl •• ~~·:~:· lz~·t,.{~~ b~~~~= o il ı n ~~. -~ p ı a r a ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııımıııııııuıııı 
timdi hamalın taşıdığı eıya- m ~e 1 ;p o a~ .a~ od ~e rın K • b 1 d. A "l ~Karşıyaka (EGE) Sinema• 
larınızla birlikte Turhaluı mü- mu tebı llıe~~ ~iDii • o aşdmhı~ azana n yenı ~ e ıye aza arı Bütün dünyada en çok sevilen sevimli Hn'atk'' 
kemmel bir şeb?indeyim. ve ma a e aJa ve erme a ' .. == ORİS ao·· \ T l YE'NİN * uğrıyarak ve latif parçalar Çine: (Huıusi] - Belediye hacı Yunus oilu Ahmet bey -= ~l ~ ~'f . .ı.~L .r 

Kirgir misafi;haneler beni çalarak . ~uhitimizi neş'eye ~n~ihabatında f1r~a na~zetleri ve efeodile~ ıeçilmi.şlerdir . Tamamen ( Franıııca ) aözlü ~e ıarlulı en ıo• 
değil , benim gibi daha bir garketmııtır. Aydın halkı iz- ı ttıfaka yakın bır tekılde ka· Karacasu. (Hususı) .. - 1-lalk = ve en gllzel eaerı 
çok yekunları içine alacak aıirlilerin bu cemileıinden çok ıan.mıılar v~ Atıf, . Esat, Hü· !:rk~sının na?1ze! ~ostermeai G u ı p ı 
kadar bol. Taıyikli yollar sa- mütehasaiı ve memnun olmuı · ıeyın, lbrahım, ~ıdoyet, Ke · uzerıne bdedıye ıotıbabatında en ar s 
hının dört yanına uzanmıı, tur. mal, Sakıp. Tevfı~. Multafa, kazanan zatlar ıuolardır: 
Dekoviller, Ofis binaları, hu· • * • Ibrahim, Necip, sarraf Mu.s · Dava vekili Mustafa, HnJil , Diğer miibim rollerde: 
tanesi, Traktör ve pulluk Dün Aydm ve civarına tafa, Ahmet Kazım beyJer asıl Nuri, Ali [sabık belediye re· JAKELINE FRANCELL - MARCEL VALLEE 

bolluğu, fabrika gürü1tüs6. epiyce bereketli yağmurlar olmuş1ardır. isi) . Salih, onbaşı zade Mu.s· _ llive ol1rak: 
ağ.açlı!', y!ne ağaçlık, tesv! · yağmıştır. Bir aralık şiddetle· Bozdoğan: [Hususi) - Tas· lafa, lsmail, Kavurmacızade p AH A~IUNT ,Jl f UN AL 
yeı turabıyede ç•lışan bır nen yağmurun bazı yerlerdeki nif muameleıi biten belediye Mustafa, Hüseyin, Eroio, Hay· ---------------------
çok amele. Saatlar geçiyor. zeytin ağaçlarından tanelerin inti 'ıabatında hmail Hakkı, rullab, çamu7cuoğlu Halil, Yu- Seaoılar: Cuma 13 · 15 - 17 • ı9 • 21,15 
Uzun bir düdük paydos. Ve dökOlmesine sebep olduğu Muhittinzade Hakkı, Sami suf Ali, hacı bezcizade Ah· = Pazar 15 17 • 19 • 21, 15 
işte kaatindesiniı. Burada maamafib umumiyet itibarile Tevfik, Bahtiyar, Ali, Meh~ met, Süleyman, Kadı bacı Diğer günler 19 ve 2 l.15 te 
dört yilı kişilik bilyük bir lo- zeytin mabıulleıimiz üzerin'1e met, Zeki, Hilmi, Hurşit, Ahmet zade Sadi, lzmirlizade - DUHULI YELER : Birinci 25, ikinci 15 kuruı 
kanta, yeniliyor, içiliyor, söy· faydalı olduiu ıöyleomekte- Sabri, Ahmet ve Durmuş Ali Süleyman beyler. - Pazartesi ve Salı günleri birinci 15, ikinci 10 kurllfld 
len itiyor, eğleniliyor ve sine· dir. beylerin aıil azi olarak inti- Kar&casu halkı, yeni bele· llllllllllllllllllllllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

11 

ma.. .* • hap edildikleri anlatılmıştır diye heyetinden çok şeyler J ~. 
1 şte ilk görüşte Turhal.. Son gilnlerde Aydından Germencik: [Hu!usi] _ Be- beklemektedir. !!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

•"" • . ._ Yuna~ist~na ve Malt~ya yapı· lediye intihabatında lialk fır- ·• Telefon: 3511 T~lt.fon: 351 t t~ı 
Bana verilen izahatı dınh 1 b t h l t ı ı yorum: ::ıu:!':k~.~~;~ 

1 ay t nr mıı ~:i:~ T::~~~'~::i, ~::.p~11.:: Ya••ıııııl'lar rra yyare Sineması r 
~!!~~~~~~~~~~~!!~~~~~~~!! bık belediye reisi Tabir, Ha M .. 1 ~D d k .. BUGÜN Ilı 
l 

_ . . ug anın a ya azasına 

ı[LHAMRA 1 MİLLİ KÜTÜPHANE •an o~lu N~rı, Iııet, Saıt, birkaç gündenberi nafi yağ- Senenin en yQksek eserlerioden biri olan it~ 
• Sİ Hüıeyın, Ah çavuı, Hü•eyin .. • '1 , 

1 NEMASI Avni, Bekir. emil beyler ka· murlar yagmaga başl a mışhr. Ben Fa hı· şe Dl ı· y· ı ınJ it 
Çarıamba akşamına kadar devam ed~cek yeni zanmışlardır. Bu kazida ıon gilnlerde ku· tı 

programda: Umurlu: [Husuıi)- Umurlu raklık büküm sürmeHe i-!i Tamamen Fran11zca sözlü biı ve heyecan filıısİ •ı 
Şuh ve dilber K ı K ı Fran11ıca sözlü belediye intihabatında asıl o· Yağmurlar halkı çok se İLAVETEN: ' 
ANNY ONDRA ve şarkılı larak kazanan zevatın isimle- vindirmiştir. F·ox Dünya havadisleri filmi ~ ' 

rini yazıyorum: • lstanbul beledİ)'e intihabatı dolayısile yapılan teııbil'' 1 t 
Filminde sizi çok çok gllldilrecck ve eğlendirecektir. Necip, Nuri, Hulusi, Meh· j TuRKÇE SuLLlJ ,.) d 
Bugün yalnız 17 seanıında Claudette Colbert'in met Arif, Halil Beyoğlu Meh· !)eoizli<l ll bir ~ika.yet Gadilian gardeu (meşhur hpanyol orkestrası ve~ 

BAR ŞARKICISI met, Hüseyin Hilmi Şakir, Denizli : ( Hususi ) - Me ~ean~ saatlar~: Her gün 15. 17. 19. 2ıJSC11~; 1 
R1ıci, Abdullah, Hakkı çavuı, ıerret kahvesinin bahçesinde gunlerı 13 te ılive ıeanıı Perıembe günü 13 ve 

Filmi tekrar edilecektir. 15,30 ve 17 de ıelenler Mustafa, _hafız Ahmet beyler. çamaıır uıldığ' görülmektedir. te ınektepliler seanıı. P. 701 701 • 
her iki filmi de görebilirler. Cümleaıne muvaffakıyetler M 

1 
k t' il 

1 
k h . Geceleri Reıadiyeye kadar Otobüs te~ 

Seanısaatleri: 15,30-17-19-21,15 dileriz. • eme e ın en g ze a vesı . 
Karapınar: [Huıuıi) _ Ka· olan bu yerde, bu vaıiyet cid- Gelecek hafta ya " A nhara Tarkiyeıııfl 

Per~eınbe Programında: rapınu belediye azilıklaıına den iyi bir manzara teşkil et ı kalbidir ,, biiyük inkılap filmi 

ŞEYTAN KIZ Rifat, Hüseyin, Mustafa, Gi· memektedir. Kahve sahibinin dO ~ ~ z iÇi ŞARKISI (Gültav Fıölibin IstanbuJd• 
ritıi Mustafa, Salih, Ahmet, ve Belediyenin nazarı dikka- _ ·· !!~irdiği meıhur filmi) ~ 

'=iiiiiiiiiiiiFiRilAiNiSiliZiKiAiiiiGiAiiAiLiiiiiiiiiiiiiim Tahir, Mehmet Nuri. Mehmet tini celp artık zaruri olmuıtur. 
:• Avni, Riza, Sedat Nuri ve 



............... _________ ~---ıııillll---_;.-~IZ;:M~IR:.:;P~l>:S~TA:.:11~---------------••-~22 Teırinie•vellOS 4 

~arsill,~ __ Şuikaslı SON DAKiKA: 
ya ölDm \rfetler Tedbir Almazlarsa Daha · Vahim ya hay al ' 

~htiliflar Da Elbette Zuhur edebilir Macaristan' da ı2ö'Ö 
1 

Maden Amelesi 
,~la tebliğ ÇOh minilldır Açlık Gr~:':! •.• !!in Etti 
"ıaa~•rafı linci sahifede- doğunu da tebarüz ettirmeyi - Türkiye Hariciye vekili v ' . t Eh • ıı· Go·· ru·· ıdu·· 
'-'iti ~~· ile olan kat'i te- bir vazife bilmişlerdi Tevfik Rüştü bey Politika ga· a Z vıye efil fil} ye 1 
U.- ~l'iDı rtaınen ve alenen Belgrat ~ ( A .A ') - Bal- zeteıine aşağıdaki beyanatta J • tt,, ~''•k kendilerini birbi- kan itilafı hariciye nazırlarının bulunmuşlardır: BUD.A.PFŞTE 21 (ltADYO) - - Ya hayat, ya öliiın ... 
"-ı lt ilıyan ınukaveler ahlui- kıra) karo) ile prenı Pol tara· " Sizler büyük kıralınız için Funfkircben mad~enlerin~!• m~de~ . amelesi Olarak haklarının teslimini istemiılerdir. 
ttt1._ ta, bir itı'na ·ı · fından müıtereken kabulleri agw )arken bizler de Gazinin tarafından umum• grev ılan edalmıştır. Gre· Arlık grevi dört glin Clevam edecektir. 
,_ ... "Qlex.: 1 e yerıne · b' t' k n. IJüd- M d .,. -.ijfat ıı Ve bu - k d esasında Yunanistan hariciye kardeıi için ağlıyoruz. Bel- vın ı_na ıye.ı ço .. şumu ur. . ~ en "~e- Grevciler bu Ş'!kilde çalışmaktansa ölüme 
) taa.ı1 l gune a ar k • w T 1 •1 Abl' lelerı yevmıyelerının arttırılması ıçın verdık- b ld ki b d ) d 
,.'tıaııaa,lr ? dukları siyasete nazı~ı ıra) ~e pr~n11 aşagı- gratta ve opo ats ı e" - ı· leri protestonun kabul edilmemesi üzerine azar o u -.rını il irmiş er ir. 
q' dı bdmcz bir eneriji dakı nutku de selamlamııtn : ~aba ka\~ ar yollarda gorduk- bu işe girişmişlerdir. M~car naibi hükiime~; a~iral Harti açlık 
'd•tle ••111 etıneği teabblit Haımetmaap. prens baz· lerim kıral birinci Aleksandr Bu hadise Macarisianın her yerinde umu· grevı yapanların metılıplerıyle derhal ıll· 

a.a'· retleri , hazretlerinin hakikahn Yu- mi bir kıyam olarak kabul edilmittir. 1200 kadar olmuştur. Macaristan liükiimetinin iti 
'•t L •dan baılca d . • 1_ Balkan ittifakı konseyi A- goslav milletininio hiç bir za· grevci açlık grevi zapmışlar ve: derhal halletmesine intizar ediliyor. 
,. ~,., aımı KOD· ' ~""""-"'·''-''"''-'''-''-'''·"'-'""""""'""'~ ~"'-"'-'"V'V'V"\.."-"'-"'-""""'""'""'"~""""'""'""""""'"'""'-"'"""',,..._~,....,...,,...... 

"'•~11 .\lekıandr ile reis sil Yugoslav milletini m•teme man unutamıyacağı çok se- yatını:ıa ne derece iıtirik et- Belirat 20 ( A.A) - Tori· B 
~~it ' 11 0 kadar hararetle düşilren menfur cinayete kar- vimli bir hükümdar olduğu tiğini telgraflarda da görmüş- noda t evkif edilmiş olan Egon OrS8 . 

P •t:~" fedakirlıklarla bı . şı duymakta olduğu nefret hakkındaki kanaatimi takviye sllnüzdib. Fakat bunu daha Kvaternik üçüncn Napolyon H k tl • 
~I •e ., oldukları teşriki me - hissini ifade için Belgratta etmiştir. Merasim müessir ve iyi anlamanız için flJDU SÖ)'lİ · zamanında Hırvat meselesine are e erı 
~\,k~ .. ~=k~r~net siyasetinin fe~k~lade bir içtima a~tedil · muhteşem ~ldu . Bur~da . şun~ yeyimki yeni Tnrkiyede bu nazarı dikkati celbetmiş ve o Dün kil. satı~larnı 

' lal •çı n Balkan itilafı- mıştır. Zatıhaımetanelerıne ve tebarilz ettırmek ısterım kı ana kadar milJi matem tutul zamanlar Avusturya . Macariı- , 
o~, ~::f•atlerile kabili telif zatıfahimanelerine okararı ar- yalnı z milletinizi değil fakat mamııtır. Kral Aleksandarın tan imparatorluğu çerçivesi hnl:\sası şudur: 
-•te d 611 gayretleri sarfet- zederken eserimizin en büyük Balkanlarda hepimizi yese cenazesinin kaldırıldığı gün içinde Hirvatistan icin geniş 
) ltır,İ ~•rar vermiştir. banilerinden olan zatın feci düıüren bu büyük felaket Türkiyenin ilk matem günü bir muhtariyet istemiş olan 
~ ••hder 1.ekıındr Yugoslav· ö~ümünden dolayı büyük bir huzurunda yapılan merasimde olmuştur. M&aleıef knl Alek· meşhur ihtilalcilerden Kvat~r Üzüm 
~ •e 8 •nın banisi ve tim · keder duymakta olduğumuzu berşey çok muntazam bir sandr ölmüştür. Fakat eseri nikin torunudur. Ana cihetin Çuval A~ıc.ı K S. K. S. 
,•tteri b~lkaıı itilafı memle· ilave etmekten kendimizi ala tarzda tertıp edilmişti. • ebediyen yaşayacak ve bu eser den büyük babası da harpten 418 Ko, ıtt~hadı 11 25 14 25 
t llıJUerı11dıtleıınesinin bilyük mam. Balkan itilafı zihinlerin- Tevfik Rüştü bey müteaki- bizi Balkanlarda tesanüdün ve evel mubtariyetçi Hırvat fir · 285 1. Talat 12 25 14 50 

-~la~ biı~e: ~i~idir. Reis Bar- d~ v~ı~ua gelen ~ıun b_ir .t~- ben m~s'ul Yugoslav~a ~~- sulhun tahkimi yolunda ~Oş· k~ıı.nın m_üfriUer cenabına is ! 81 
Sll leymano. 9 16 50 

~~tiııi11 •çın hudut masu· kamu ıun ve mılletlerımı:ıan kamlarıy)e Yugoslav mılletının J terek iıin başında ebedıyen mını vermış olan Doktor Frank- 09 Trifonidis 10 15 
~ıi oı,;~ beliğatlı bir mü- daimi a rzusunun bir eseridir büyük teşkilatçılık kabiliyeti toplu bulunduracaktır,, tır . Bu fark , Bulğaristanı da 89 Albayrak 12 50 14 
" kaıı it~.. kalacaktır . Dört '3u it ilaf uzun müddetten beri ile yüksek vicdanını t ebarüz Tevfik Rüıtü Bey beyana- ihtiva edecek olan Yugoslavya 8815 H. ~· . 12 15 50 
dı~ C.aıd,~ af~ devleti bu mira· içtin a bı nakabil bir zaruret ettirmiş ve sözüne şu ıuretle tına Marsilya cinayetinin ay- federasyonunda Hırvat muh· 45 D. Kod ı ~ı 12 25 13 25 
~ ktlac kbır merbutiyetle sa halini almıştı. devam eylemiştir : dııılanması için lürkiye hükfı tariyetini istemekten fariğ ol · 45 S. Bayazıt 13 IJ 
d'Yi ,• lardır. Küçük itilit Bunun tahakkukuna müte- " Yugodavyada bulunan metinin bütün kuvvetile teşri- olmamıştr. 37 P , K". . . 14 75 16 25 
t' ~oıa.1 Ziıı Bclgrat sarayın - veff a kırıl Aleksandnn mü herkes bu vicdan ile bu müş - ki mesaide bulunmağa karar Annene 20 (AA) - Stjuli· 37 1. Folıaıd19 13 5016 
-'~ti ileb?ı kıralı Karol baz· dahalesi vasi mikyasta yaıdim terek hissiyatın bu teşriki me· vermiş olduğunu tebarüz etti· en istasyonu memuru fotoğra 4o L Recyo. 12 25 15 
\~~i . Pretıugoslavya aalta~at etci~tir~ ~o sebeplen d3.layı- seisinin ve. ay~i. zamanda .Y.u- rcrek nibıyet veımiştir. filerine bakarak Pavaliçi te· 

22 
K. lbrabım 14 14 

~ lk1 ol Pol huretlerınc dırk ı. buyuk karalın fecı su gosJav mılletının kudreh de Suikastlar serisine reddüde düşmeksizin tan ımış 22 Ş . zad~ l3 15 

~~~'Yiıı cnuı ve lı:endilcriue rette olümü memleketlerimiz disiplinin şahidi, milletlcrimi- N'l t .1 k ve kendisine 4 TeşrİDıevvel 16 
O . Egh IO 11 

~ittir lllesaisi neticelerini iç in hassaten acıkh bir ziya ıin mukadderatı ile mcnfeat- J_ ~ ıa~·e vel'i <H' C - tarihinde Belgrat için bir bilet 12 K Kazım 14 25 14 50 
)' IC;,1 ı( t eş~il etmiş ve lJizleri ığı r Jeri arasındaki büyük ayniye Hu~reı. 20 ( A.A ) - Ra- vermiş olduğunu ıöylemiştir. 8 ş ._ R~z~ 15 50 15 50 
~ ''it,, •rol ve Yugoslav· me:.1uliyetler karıııına koy te işaret etmiye bile hacet dor AJanıından : Şimdiye kadar elde edilmit 8 Mıkrıdıı 15 50 16 
~''• P0ı 1t ııiyabeti namına muş tur. Giri!iilmiı olan iıe ye yoktur. Şimdide sükun içinde Küçlik itilif ve Balkan malumata göre Paveliç Fran· 6 Ş. Ahmet 13 25 13 25 

•t''•tı t''Z~dilaıiı olan mu· ni kuvvetin le devam erlece· önümüzde bizi bekliyen büyük antantı konseylerinin tebliğin· sayı suikastın icrasından evel 5 Klark 12 12 

~t· li•llc,
11 
'~~·~ etıniılerdir ğiz. Ankarada yapılacak olan işi düşünmemiz ve kebraman de yükıek mani bütün ~aıe- terketmiş ve Jtalyaya gitmit· 4 R. Mubt~r 14 50 15 

'ıl:~•llı11 ıt~lafı önümüzdeki önümüzdeki toplantıda millet · lnralınız ile namdar Şefin teler tarafından ehemmıyetle tir. Kend\ti Fransız zabtı 4 Ş. Rem:ıı 15 75 15 75 

ti"'«Qa~ oldtarıbi evvelce tespit !erimizin aruındaki yaklaşma· Mustafa Kemal hazretlerinin kayit ve itaret edilmektedir. talebi üzerine orada ı t ıı~-~ 1481 ,5 Dünkli satışın yekünu 
ıa,,. Ufu · h'l G t 1 b t bl' v d 'k' t ev 

1 

'h •eı 93 .. 'eç ı e 30 teı· yı iokiıat• mazhar etmek ve başladıkları esere gerek sizin aze e er u e . •g e 1 1 •n edilmiştir. 
lef . 4 tur. bütün faaliyet sahalarındaki ve gerek bizim devam etme· a~tın beş devletı. tarafından Londra 20 ( A.A ) - Nort incir 
"' sırier teşriki mesailerini teDzim ey· aıiz )azım gelmektedir. Oola- bır müddettenberı başlıyan Hamptonda dün akıam ıöyle· ç 1 Alacı 

~j''-•Rrat 2o (A.A) _ A 
1 

lemek çarelerini tetkik:edece· rın bu eserleri beynehuilel teş suikastlar si~t~mine . nihay~t rniş olduğu bir nutukta Mar· ~!. 
~ a._ lld•D: va ğiz. Çok mes'ut ıerait içinde riki mesai ve beynelmilel ıul. vermek me~ uhyetlerı .. tı~rıh sily• suikastına telmih edeu 2061 ş. Remzi 
~ \ lt1ı~'~•hki gı t 

1 
B l· başlanmış olan esere şimdiye hun temini eseridir. Ve bizler ve be~n~lmıl~J anarııyı ılga Simon logiltercnin AvrupaDın 676 J iro ve fÜ. 

9'._)i fı lctırij'- ~te'l~ferd .a • kadar olduğu gibi azimle de- bu ite devam edeceğiz. Birçok etmek ıçın mudabale hakkın- şimdiki vaıiy~ti kar•ııındaki 303 Ş R. Half. 't il' 1' " ı ı a aım ı d ·1 k ,4 k - " t lted 111 reaaıi t bl'w 
1 

.. vem edılecektir. Memleketle muhik sebepler dolayisile mil· a verı en at 1 ararı gor- battı harele etini tarif etmiştir . 221 8 . Alazraki 
e._,,:~~e11 iki ıiy a .. ıg e~ını rimiı bu esere devam etmek Jetlerimiz daha eyi bir istik- mektedirler. Matbuat bu iki Hatip Yugoslavya kralının ve l 56 A Haydar 
'tu,,, Qiia lbina .. 881 tgru b~n ve onu ellerinde bulunan bü- bale mustahak olduklarına antantın tezahüründe ıulb di- M. Bartunun kurbao gitmiı 75 J. T•ranto 
~t Qal! tını eza ur i · · J h · t' t • }>

01
. q\alaılar k tlin vesaik ile ikmal eylemek inanmalıyız. Kahraman kıralın v sı ıçın ° an e emmıye 1 e· olduklara cinayeti tekbib etmiı 68 Trifonidis 
•t'k yazma ta- b ü tf kt " t fkf ~ ~tt 1 a lr•zet . d' k' arzusundadır. ~unu kat'iyyen menfur bir suikasta kurban ar z e ırme e mut e 1 ır. bu iki zatın ıenasında bulun- 65 P. Paci 

~''di '1p•d• d es~ ıyo.r dı: kaniizyi, bu müıterek arzumuz gitmesi üzerine Yugoslavyanın Tebliğin Marsilya cinayeti as· muş ve bu felikete uğriyın 22 B. F anko 

KS. K.S. 

5 13 
5 50 14 
5 75 8 50 
3 62 10 
7 75 13 75 
4 50 13 
8 50 8 50 
6 10 50 
5 75 5 75 

58 75 58 75 L ~ lbt~'lliy•lle pl"eylışmesın e sarf edeceğimiz mesaiyi iyi bir zayıffanmasını bekliyenler ha- la adi cinayetler çerçevesi iki memlekete kar•ı T ngiliz l 1 A . Lefoat 
.._ ı11a,ıı an arını tat- 1 . k' w b .. d "t )'" d'I . w. " la t trioi .. neticeye isal edecektir. Bu ya ın ısarına ugramış ve J· ıçın e mu a aa e 1 mıyfcegı milletinin beslemekte olduğu 3658 düakil aatıııa yekQnu 
t~ı ~-~~tbi lbıhaf·~rınuş ol an mesaimiun neticesi halilıazırda gün iki misli olan dahili kuv zira hudutlar haricinde hare- teveccüh ve müna1ebattan 
'•~i \ 111er •ra 1 profasyo- Balkanlarda hükiim sürmekte velinin harici satveti üzerinde ket eden kuvvetlerin nüfuzu bahs ı · r M ·ı h k z h• 
~''• t 0111iteı,, ~ııl;r 

1 
ve tet· olduğunu gordüğümüz yeni ve dolayisile Balkanlann ·ve altında ika edilmiı olduğunu tir ey e~ıı 

1
;- u~aı ey ~- 8 lre 

ıı'11 İti'ı~lİlb e'--~rl ım arile bu sulh nizamını vüçnda getirmek umumiyetle Avrupanın tesa· bildiren k11mını hassaten kay- ıokl yka alız ena 
1
." ıey od· Çuval Cinai K.S. K.S. 

' L cıfı '- 'WIŞ erdir Bal nd·· - . d t . . . .. t ma a a mayıp aynı zaman a 220 B .. d 4 25 37 
1. q'- •ona . b · • için o kadar uzun mtıddet ça· o u uzerın e eıınnı goı er- detmektedir b' ld · ug 1 Y 4 
ı) ec, b eyı u vesile 1 h · d" w. h y · tamamen saçma ır şey o u· t ttı11• e i ın h . . hşmış o an zatın atırasını ıgı mu teşem ugoslavyayı y I k b' · . . 1007 arpa 3 12 3 25 
'' L ı b· ı afıla nin faa · ' th f d b'l ... . k b k h 1 ki .. h d ng·os ay 7a a ınesı ~unu söylemıştar. 390 f 1 7 7 25 it "•li "ttefıil te . ı a e e ı ecegımız en y· er cı ayran ı a muşa e e- . . . . .... ...........,... asu ya 
'41 d . k~ ıll tluk etmek- metli bir yadigar olacaktır. ye imkan bulmuıtur. ıs;tıfa ettı T f 66 ıuıam 10 ı O t, •• •ınıı ve k .. ük ' . asarru 

t t'tı il illi lconı . . uç Avdet Ölüm bit hakikat olmakla Belgrat 20 ( A .A) - Ava- 110 nohut 5 5 25 
,'~ . y._' te11bÜ;!•~ın ~ukar- beraber vaziy~t böyledir. Kab- ta Ajans1dın: H kk 82 kum dar: 3 87 3 87 
,~. lt toıı,)yı unu gostere· Belgrat 20 <A.A) - Kır~I raman kralın olilmn balkanlar- Bu akıam saat 20·de aıa- 8 1 28 T.badc. içi 48 50 48 50 
tt''~- -~dı t1

6 
ı:_rans.:ı yıA ve A!ekıandrın. ce.naQ .merası da ve A vrupada vaziyetin ğıdaki tebl;ğ neıredimiıtir. - Baştarafı 7inci sahifede - 4 acı " 40 40 

~I, L• ıtİllf çuk ıtılafl a mınde Türkıyeyı teııl eden tarsini eserine daha fa~la ik· HHk... t b .. - w 1 d hakkının ~u veya lıu sehep'e şu 3282 K p ) 28 3 4 d "lr tbı bu '- d b . • k'l" T f'k R- lü u u ıne ugnn og e ta . a amut 40 '-'1 •~r t il& er a· arıcıye ve ı ı ev ı uş dam ile devam edilmesini in- d ... i b' veya hu işte tauınmımaei) le tanın- 930 B p k 
İ)' •t111 e te ınüteess ' beyin riyetindeki heyet dün t l' kt" N'b t '- so ra ay n ve me uıan mec mı• lıııkların ihlP. li aroıı;ında zerreı:~ • amu 44 44 

tı,, )l I 'k lr e · aç ey ıytce lr. 1 aye 1 Kar f' f • • İ f mÜte ki • ____ ııııılıııııiıı ________ _ 

\t,, tııaı lr Ut ••tanın mesu ıece Belgrattan haraket et- deıinio ölümü h a berile f:.üyük l$ erının ç ımaını. a. P fark yo\. tur. Bu mühim Ol)ktaya Bütün hunlar dOşüoülecek meıı'e· 
\~ "4t1q :ınanın bHaiıtisna miıtir. Romanya kıralı Karo) ıefimizin ne kadar müteessir toplanmış ve t~ş1ulitı es~sıye re!mi dairelerimizin bibakkin hür· !elerdir ki resmi d •irelcrdc yerleri 

~ 'ıaa lıir p ~tvlt.tleri için de Romanya bariçiye nazırı olduğunu söylemek isterim. ~a~uaunn ahlı amına. t.evfıkan uıetlı.Ar olmalarım itıt r mel.: hem olma ııak lbı~~ır. 
'" t\t t Vazıfe oldu w M Tituieako ve hariciye naıı · lıtanbul mülaAkatından sonra 11tıfaya karar varmııtır. Baş hakkı~ır, hem de u zifemizdir Kanun barıcıoe çıkwamağa her· 
""- ' tir-· ganu .. d d D d' . k h . . d ' '-L ~ "t h,r , -:ı•ıtir. A ynı' za- rı M. Maksimoıun riyasıtın e kendilerini Birinci Aleksendra vekil saat 17 e e ınJe sa· samyoruz. t!:;, cpıınız 1~-:11 ı_ etme~e mec· 
• ı'- İki daire arasında ihtilaf vana 1 H 1 L b h 

f "~lw_ "' gru t ki Yunan heyeti de dün gece d • k d · d. d t- rayına giderek kabinenin isti · ıuruz. e e ı•u gı 1 ueueaua reı-, .. 
1 
~i P a sulhun aıma ar eşım ıye ya e vatandaıın kah~hati ne '!. İhtilaflı t d · l · · · b " hü " · · 

Lt" '' i. r llliidafilerı'nden hareket etmişlerdir. M. Göring melcte idi. Son defada mille- fasuıı devlet naibi Pola ver- mı 1aıre c~ımı~ıo 0 °11 
dtudo' ııdtız 

q Ilı.. ııııı.ltıl • N' b 
1
. . b . ve ba~kası tarafından 'ftız'ıyet edil· e1 mı ı,ı rını 11tenz. er er ın e· 

l)' ,.. ede . A.le.lcıandrdan bu sabıb saat 9 ·da tayyare timize kardeşini kaybettiğini miştır. ıyı et mec ısı u ıı· miş bir mülkü bir ba§ka11 oaeıl vaeı vardır, yalnız kanı1n haricine 
d L, ?ı tına t' ·ı · - t' 'f k b 1 t • · hn t ''lili v . Ye ı Yugoı· ı e gıtmıı ır· ilin eyledi. Ve Yugoslavyanın tı ayı a U e mıı ve yenı kalkar da vatanda§larn satabilir ?. çıkmak itiyadıoın devnıı bulunamar ... 

i f ~riçte •zıyeti.nin deyil T. Uü.,tü B.iu beyanatı ittihadını temin eden kr,.Jınnın kiiuıetin ~e.şekkiil~ne ~ada~ Satarsa na11l teslim etmez v«ıya C7 
'-•tı,,.D b~ertap olunan Belgrat 20 (A. A~ - Avala ölümünü Tiirklyede bu ıuretle iıleria tedvırı~e. eskı kabıneyı şartname haricinde iıtimbal eder ? vamltDcJUaıı' 

ır lletiçeai ol- ajaaııadın: ağlandı. TOrk mill~tiain hissi- memur eylemııtır. 



SAYF~ 10 

Hanım - Bey bu kadar tık ıapkayı nereden bul
dunuz?. 

Bey - Ya .• Hali haberiniz yok mu? Herkesin bil· 
diği şapkacı Abbas Hilmiden .. Ayni zamanda o gör· 
düğünüz yeni değil, eski şıpkamdır. 
Hanım - Ya.. Demek memlekette bu kadar güzel 

bir usta ve fabrikamız var ba?. 
Bey: - Size diyebilirim ki bilumum şapli aların ye 

nisini yapıyor ve eskileri de iıte baıımdaki gibi ye· 
nisiaden farksız; çünki makine ve al~tleri son ıiıtem 

1 

olup Viyanadan getirdiği gibi uıtası da meşhur Ma
car .. lemle •Frenı" dir. Teşviki ıanayi kanunundan 
istifade ederek mevaddı iptidaiye olarak bilümum 
şapkaların kumaşını doğrudan doğruya Avrupadan 
celbettiği için bu kadar ucuz ve ayni zamanda müş 
terileria zevkini okşıyacak renk ve model her ne şe
kil olursa olsun pek kısa bir müddet zarfında temi· 
nath olarak y ıpmaktadır. 

Merkez: Balcılar No. 191 9 Eylül baharatçılar 
karsıeındadır. 

IZMlRPOST ASI 

Doktor Memduh Laboratuvarı 
Beyler Sokak No. 27 

Telefon: 2691 Teleg LABOMEMDUH 

ticari 

Gıdat 

HER 

c•ns 

Sınai 

Tıbbi 

Tahlilat 

H. 300 

22 TEŞRiNiEVVEL 

1 

--====-=======-.:.:============:..--------------------------
----parasız iş lanlari----

zmir Postasının Bu Y eniliii Okuyucuların Cok işine Yarıyacaktır - Tafsilatı OkuyoO 

1 zmir Postası, kıymetJi okuyucularına 
mcti nıah~usa ohnak üzere bir 

bir hiz 1 2 - Ev, dDkkin, Alla ve bağ b•bçe satmak ye ya alma, j ld.um.,a, beher defasr için 2 kuruş damga pulu glJndetil 

PARASIZ iLANLAR 
•tiyenlerin Teşekkür, za~·i, cvleunıe, ölüuı, doğunı, 

3 - Otomobil, kamyon, velespit, kayık, aındal, mot6r lanma gibi ilanlar Finıdiki halde resuıi i 
dikiş ve fotoğraf makineleri, radyo, ev eıyası, gramofon L" •t t · k tc.• t f'' l k b. l d '] k 
k't b'I 1 k t k . t• 1 . ı 1111 e sır e ı ara ııH an ~a u e ı nı<· ... ı 

ı ap ve mo ı ye a ma veya sa ma 11 ıyen erın ' . . . iJP 
siitunn nçınıştu·. 4 - Atçı, ev hizmetçisi olmak vey• almak iıtiyenlerin. Ay sonra mukavelemızın hıtamıuda bu g. 

Gündelik ha yat ihtiyaçlarından olan 5 - Milrebbiye, muallim, musiki ve resim muallimi ve ları da meccanen ııeşre<lebileceğimizi şı 
• . . .• . . • • saire istiyenlerle bu iıleri yapmak iıtiyenlerin bildiririz. 
ış, hızmetçı muşterı bulmak ıçın. karıle- 6 - Usta. marangoz, bahçivan, yapıcı, boyacı istiyenlerin: M.. t h ıı· t . 

• • •• • . 7 - Çırak. kalfa vesaire istiyenlerin, uracaa ma a ı . zmır 

• 

Postası 1 

rınnz bu sutundan çok ıstıfade edecek- 8 - Yazıhanelerde muh11ebecilik veya muhaaiblik vesair servisi Posta kutusu 238 
\erdir · memur istiyenlerin _ 

Yah ... t 
• lf arayanların gönderecekleri iJlaları meccanen neırede- Jon 3952 

1 - Ev, dükkan kiraya vermek veya kiralam•k ist~yen- ceğiz. Veya doğrudan dogruya ikiden dörde 
lerin Bu ilanlar 3 - 4 satırı /(eçmiyecek ve valnı~ kaç defa n~ri Ticaret Maıba<1..u fevkinde l::mirPa.<uo ıidarehane•i __ ...... 
Mühendislere, Müteahhitlere Müjde 

Hakikat Askeriye Çadırçısı 

YUDA ÇAVES 
lzınirdc Şekerciler Çarşusn No. 30 

Mağazamızda daima yeni ve eski çadır ve tenteler 
mevcut olup. müşterilerimize rekabet kabul etmez dere· 
cede satış ederiz, hariçten getirilen eaki çadırlar ve 
tenteler gayet güzel ve ucuz bir fiatle tamir edilir. 1 s· 
tifade için bir defa buyurunuz. 

Mağazamız rekadet kat'iyen kabul etmn derecede 
ucuz muamele eder. P. 807 

.Aydın <lemir,voln umuın miidürlüğiinden : 
7-10-193i Tarihinden 31-7-1935 tarihine ka

dar Sarayköydcıı başlı.racak preseli pamnğun 

tonundan 1880 1n1ruş ücret alınacaktır. 
Biitün paınukları nı ıniinlıasıren ~ime11diferle 

taşınıak ,.o başka ,·esaitle nakliyat. yapmamak 
üzere teahhiitııanıc imza ederek 100 'Jira temi
ııat vereuledn nakledecekleri preseli pamukların 
beher tonundan 1560 kuruş ücreti nakliye 
alınacaktır. 

J 00 lira depozito veyaln1t ayni miktar için 
verilecek badka teminat mektubu yalnız ıniir-

seliilelıteıı kabu.1 edilecektir. Bn tarife1erden 
ayrıca hiç Lir reddiyat yapılnnyacatır. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllll 11 j iz mir ikinci icra memurlu · ı tapu sicillile 58 bit j1 

E o•kk t ğundan: satış bedelinin p•1" 
~ 1 a Alacaklı Cumaovasında ka· da~ hariç kalacakl•'~İı 
5 . . . rackuyu mahallesiade Medine edı!en za~andan ar!

0 5 Konyadan yenı gelt:n Hahl Rıfat usta bu defa hanım borçlu Cumaovasında deh gayrı menkuh 'dl 
E Marlıkb•şında. Abdi oğlu Lütfi efendinin yetmiş beşioi bullll' ıf 
5 Konya l.Jezzet Lokantası = borcundan dolRyı mahcuz em dirde en son arttır•' ,1 
= ' )' t k 'ld" - · hüdü baki kalmak il• = Namı altında yeni bir lokanta açmıştır. yemekleri· va ın sa aıına arar vera ıgın· ~-= nin nefaseti bizzat Konyadan getirdiği tereyağları ile dan tiribi ilandan itibareo 30 tırmda.nın onkbeş ,~' = .. ildd ti k tt tam ıt etme ıurd:..' 
;;;;; bir kat daha lezzetli lolmaktadır. Fiatlar ehvendir. gua m e e eçı. ar ırmaya 934 tarihine te•• iP ıl 
~ bir defa tfcrübe eden muhterem mDıterilerimiz çı.karıl~ıştır. Tahp ~1•0!•na Peı embe ünü ,,,t 
a kıymeti muhammenenın yuzde '· kg ı# 
§ memnun kalacaklardır. 1 d' b • . b t' d geyrı men ul eıı ço .. == . A • ıı=: y~ ı . uçugu nıs. e ın e pey ıhale edilecektir. 
!§8ılumum yemek}erın tabağı 10 kuruş akç~ıı veya mılli bankanı~ Satış peşin p•;' 
!! Yalnız tavuk 15, tath ve b6rekler 12,5 kuruıtur. 1 temınat mektubu ver~el.erı mal bedeli alınmad• 
1 Abone olan zevata yüzde 15 tenzilat yapılır. Abone ~ ve arttırma 23 IO 934 tarıhıoe edilmez mal bedeli 

1 be:leli peıindir 1 tesadüf eden Salı güoü aaat ise ibale kararı ftıla 1 
· • • . 11 de dairede icra olunacak kendisinden evvel elf 

Yemekler busuaı ademımızla herkeaın haneaıne t kl'ft b ı k"-•' 
" - " p 79 _ tır. Müşterilere ait 32 4162 e ı e u unan iP" 

a muayyen zamanda gotilrulur. . 1 = 1 d . b' miş oldugu bedel il• 
ııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııuuııııııuıııımmmmıııııııııııııı•ınınnnııınnnımom .. uıııuı:: ~=~a;~bıi f:~r: iı;:ba~!u~:zı=• razı oluraa ona n.•11 

H 1 l~ A L 1 dahi verilir. Talipler bu husu- oda ra~ı olma~ ~tf' 

Kundura Kalıo Fabrikası 

d · . mazsa ıcra daırcsınc:• 
sun aıreye tahk olunan aç.ık 00 beş güo müdcletl• 1~ 
art~ı~ma şa~t~amesini 18 9 · ~3.4 ya çakarıl• r. ve 11 1 tuı1; 
tarıhınden ıtıbaren okuyabıhr kadarlara tebligat• ~"' 
hakları tapu sicillile sabit ol mayıp yalnız ilial• iiP'. 

, Izmir : Şekercilerclo Numara 40 mayan ipotekli alacaklılar ile narak en çok arttır~ 
Yeni ıeue için ıureti mahsuaada getirtmit olduğumuz diger alacaklıları~ ve .. irtifak e.Jilerek her iki bal~~ 

aek gilrgenlerle ve fevkalide kurutulmuı ağaçlarla her çıit hakkı hak sabıplerının bu ihale edilen kimse 1 

ve yeni modellerde kahp imal edilmektedir haklarını ve bu hususla faiz arasındaki farktan f~ 
Müracaat eden müıterilerimizi her ıuretle memnun bırak· ve marafa dair olan iddiaları · zararlardan mes'ul 01ı. 

lmıktayız. P. 740 nı evrakı müsbitelerile yirmi tapu barcının yüzde i ~) 
Hasan Behçet, ve Hüseyin Sadık gila içinde icra dairesine Hl· dellaliyesinin mutt•;. f 

~••••••••••~~~~~~~~~~~~~~~~~d~meleri ak~ halde haklan olduğu ilin olunur• 



ıı.. Tiirk Çocuk Gazetesi 
olırı~~ın b6yle her ay batında ve 12 renkli sahife 

ildi ~~ole IDiikemmel bir şekil altında çıkarılacaktır. 
ilca T eı . • b. • . - k t.fer 1ct rının ırıncı günu çı acaktır. 

~ 1 1 beklemelerini çocuklara tavsiye ederi:ı. 

~efruşat 
Fesçi zade 

Mağazası 
A. Nihat 

11,ır.. Telefon: 2254 
1•1.eı, fltı mllteallik en - ıon moda döşemeli , kadife 
llU., ~ lngiliz lrretonları, file, cibinlik ve perdelik 
~k •ıır Stor ve keten perdeler, bronz korniz, 
......... ~baları ve sandalyıları, taban, otomobil, maıa 

1 •rı ve 11ire bulunur. 
tnı. 

............__ ır - Yolhedestan 

IZMIR POSTASI 

Amatör 
Fotograf 

işleri . 
Çabuk Temiz Ucuz 

Refik Llltf& M•i•zaıı Hiildlmet ... Civarında P. 703 

Balıkyaiı yerine 

YAZ GÜNLERiNDE 
İçeoeQ'iniz en:iyi kuvvet, iştiba ve gen<:lik iJacı 

kina Lütfi dir 
Her eczanede bulunur 

P. 783 

Yangınlara karşı devair ve miie8sesatta 
knllanılın1tsı icap eden yangın ~öndi\rıne 

aletlerinden 

TUFAN ve HIZIR 
Aletleri her tarafta rağbet bul&u en ıyı 
söudiirme vasıtalarıdır. BiH iiu yedek 

aksaını bulunur 
Satı' yeri: İzmirde Hükumet kar~ısıııdft 

Navman ~lakine Şirketi 
P. 78.ı 

Ute l lll il llll llll il lllllllll lllllll llllf il lll l l il l il lll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 U!! 
11 d,,b,, .. , ~ Doktor e 
~ 'ty eıaı 1 i(•ıbırı)eveccühilnüz olan:01ağazamı', bu kerre 1 • ~ 
, bey , .••aflar çuşısında 29 numara ya naklettim. H Fa h re t 1111 e 
ot, ~e~:ı 111!1el 9 eyllU panayırında takdir ile seyrettiğiniz • • ~ 
Portır era ve teminatlı somyaları veaıdivanları ile ber , ~ 

tnı af tfya reıı"tl · t t'f k ... 1 1 u-'•cag .. ı lmıir Memleket Haıtanesi Rontken M6tebaı•ı11 =s 
~' ilik I .. . Y erı ve por a ı aryo a arı ., • = 

b,ı ecİ ' ntluJ&j, b ronz ilzerine hertürlü mobily" ıipa· Her nevi Rontken muayenelerii ıı:::: 
~' le ;r ve gtınn glinllne siparişatımı leşlim~ed~ lJltra - Viole V6 Elektrik tedavileri ytırtıyemiyen ve 
ı~İl•rd •r. hili arıza sevkederim. Ayni zamanda bli· • • 
~111 e ~ıriociliği kazanın doktor Halil ~eı:ai bey• bilbaHa Raııtık çoeaklara tatbiki ve rontken ilea 
~'"YolÇehk ~zerine biJcüaıle karyolaları, ıomyaları ve 1 
011111,k• 5 çetıtleri, tel çelik paspaslar perakende ve IKel teda•ileri yapıhr. 
•b.te1ıd' zere •atılır. Fiatlar rek.ilbet kabul etmez de · E . . 

"tot1 ilı .1'· Mubte rem mllıterilerimin bertürlll mobilya =: lkıacı Beyler ıokak fırın karıııı No. l5 Teldon 1542 
aai ti byaçlırını temin etmek üzere yeni mağazama ·---lllUWllHlllllmDllllllllllllHllllllllllllllllllllllllDllllRllllllllllUI y e~eriın . 

enı Kavaflar çarıııı 29 numara LOkı mobilya 
•e karyola salonu Hüseyin Hnsnü P 728 

ı\ ı; ıımmnnmmnnınnnı 
ae llŞehir bankası 

rınayesi: 1,000,000 Türk Lirası 
11ıı,cı ~0• IZMIR ŞUBESi 

ldonda Borsa Civarında Kendi:Binaıında 
ile .. ı·· elefon: 2363 

Ur}·· 
ll Banka Muamelatı ve 

üsa· lroıuiisyonculuğu .. 
a.,,"-~.t, ŞW"aitle mevduat kabul edili 
~ •e ~ •. ıtıın, incir, Pamuk, Yapak, Zeytinyağı 
~ "-d• 1

' eaıua komilıyonculuğu yapılır. Malların 
r ••lıiplerine en müsait şeraitle [ avans 

ııamııın11111111111111111111111111111111111111111111111111 rı i11~1fı~1111111111 

BOL IŞIK 
AZ SARFİYAT 
UZUN ÖMÜR. 

t ~te ( Metallnm) 
lambala1 ı nı ter-
c i h ettiren iiç 
evsaf. 

Bayilerdeıı 

· Arayınız. 

Depoıa: 
\febmet Tevfik 
Elektrik malzeme 

depoıu 

Peıtem dcılar 
Tel. 3332 

4-ıı --------· 
, DERECE Bar 

4S DERECE madran 
Bakısı 

l~tı . Rakıları Üzüm BakıJarıdır, Sıhhtdir. 
~·~ s k Uınadan Y apılaıı 43 Derece a 1 z 
Attı~ llaıusı Ucuzluğu 

"ccıat Mahalli · 
' 

İtibarile Şayanı 

Nazilli Madran 
Müdilrlüğü 

Tavsiyedir 

Rakı Fabrikaaı 

P. 770 

iyi yimek, temiz giynimek 
nasıl bir ihtiyaç ise iyi ıulu 
temiz bir hamamda yıkan · 
mak ta bir zarurettir. 

Bunu nazarı itibara ~lan 
Keçecilerde : 

Tevfik Paşa 
Hamamı 

Nı mllkemmel mefruıatle, 
aart teıkilltle buglln mem
leketin en gllzel hamamı 
haline koydum. 

Muhterem halkımızın teı· 
riflerinde göreceği, memnun 
kalacaklarını kayda IDzum 
görmem. P. 777 

Mtbıteciri : AL l RIZA 
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SARDA Elbise Boyahanesi 
f zmirin en iyi boyahanesidir 

42 s enelik tecrübe ve ameliyat ile nihayet Avrupanın 
en büyük boyahanelerinde sekiz sene tahsil görüp şaha 
detnameler almış olan boyahanemiz mutabassısı muhte 
rem müşterilerimiz için teminattır. 

Bih1ınunı tesisatımız asri ve ıuilıanik'ldir 
Temizlenmiş, boyan mış ve ütülenmiş elbiseler, derin 

bir ihtisasla ve son sistem makinelerle fenni şekilde 
yapılmaktadır. 

Muhterem müşterilerimiıi istifade ettirmek maksadiJe 
kış için ayrıca tenzilat yapacağımızı da bildiririz. 
ADHES: Sarda boyahanesi Sanıaıı iskelesi. 
Telefon şirketi kar~1snHla N o. 21 P.811 

lbrahim Yusuf Atelyesi 
Mühendis ve müteahhit beylere: 
Bilumum inşaat iılerinde demir k111mları1 kapı, pen· 

cere, merdiven, köpril v. ı. gibi demir itleri gayet sağ
lam, seri ve temiz olarak yapılır. 

lbrahim Yusuf Atelyesi 
lımirin en eski ve en tanınmıı okıijencisidir. Herj 

1
nevi maden ve aleminyom madani dahi olmak üzere~ 
bütno madenler garanti olarak yapılır. Otomobil ve 
her nevi makine tamir edilir. 1 

ADRES: Salepçi hanı arkasında Karanlık sokak No. 7 

P. 802 1 

Bahçavanlara I 
Selam!... l 

Ege havzası bahçavanlarının 
yllzünfi giUdüren ve yalnız bu 
havzanın değil fakat gayreti 

ve f edakirl ıği le Tfirkiyenio 
en fenni en İnRnıhr tohum 
mağazası olan ızmirde Htlse· 

yia Avni beyin "Meram" mı· 

ğazasın <A mevsimlik partiler 
ve bu meyanda b r çok yeni 
Aletler de gf'laıiıtir .. 

bıallarnn mevıimlere takıim 

etmek ıuretile her zaman 

Keçeciler' de 

Kadı hamamı 
Memleket ın en temiz, en 

iyi hamamıdır. 
Hertürlll tertibatı mll

kemaıeldir. Nezafet ve ta· 
baretine son derece riayet 
olunur Fiatlar: 2'l 50 kuruş 

Kadınlar kısmı, sabahtan 
akıama kadar açıktır. 730 

Mthteci ri değiş ınİ$tİ r 

Manisa Oteli 
Mllsteciri: SALlH 

mağazasında taze mal bulun- . , 
duran ve mevsimi geçmiı mal lzmırde en ferahll, temtz •• 

derhal imha etmeği usu\ edi- ucuz otel Manisa otelidir. Bir 

nen Avni bey ancak bu dürilat defa misafir kalan daima mftt· 
hareketiJedirki Ege havzası teriıi olacaktır. 
bahçavanlarmın sarsılmaz iti· Fiatlar 25, 35

1 
~O kuruıtı•• 

madını kazanmtıtır. Adres; Keçecilerde Lll~ ıi-
Bilmiyenlere değil; fakat d 
" t ·ı · · b · llar namaıı karıısıraf ltl a. P 803 muş erı erını u yenı ma · 

dan haberdar etmek makıadile ·-- , __ 
keyfıyeti saygılarile ilAn eyler. Aydın demiryolu umum mO· 

Hısarönü "Meram" tohum dtırlliğilnden: 
mağazası Telefou "3478" 3 10 934 tarihinden 31 12· 

P. 627 934 taribioe kadar udemişten 

---------•• lıaıire nakledilecek yaı ilzüm Acele satılık nn beher tonundan 600 ku 
B .AS M .AH .A :NE 'DE rllf ücret alınacakt1r. 

Aydın demiryolu um11m m6 
Büyük ve küçükSadık bey dlirlüğünden: 

otelleri ve kahvehanesi eşya· 5 IO 934 tarihinden 30 8 934 
ları azimet dolayısile devren tarihine kadar udemişten iz 
ac~le satılıktır. mire nakledilecek tlltilolln be· 

Müracaatmahalli Sadıkbey her tonundan 900 kuruş nc
oteli müdOriyeti. P . 766 ret alınacaktır. 

ŞAŞ AL 
ve hakiki 

lstanbul Memba Suları 
Yedi seneden beri muhterem lzmii halkına haliı 

ve taze Şaşal ıuyu temin eden ve Şaşal auyunu lzmire 
• tanıtbran müesseıemi:ı ayni zamanda htanbulun Şeb· 

reaıaneti ve Evkafın mührll altında getirlen saf 
Taşdelen ıuyuau Muhterem mOşterilerimize tebıir ve 
tavaiye ederiz. 

Umumi deposu: Abacıoğlu hanı 18 numarada 

NAİL 



SAYFA 12 

Lütfi 
Kinin 

Kom prim el erini 

AJınız 

Markaya 

Dikkat 

1 Hususi 

şifa bahkyağı 

IZMlR POST ASI 

. 1 
geldi 

Aydın demiryolu umum mll· 
dlblOjOnden: 

Umurlu iıtaıyonundan Al· 

22 TEŞRINEVVEL 

Pulmosiro - Esat 
En muannit ökıürüklet 

Grip 
Bronşit 

lçin çok miiesair ve ııyanı tavıiyedir. 
Her eczanede vardır. (P 

~ 

Kok kömüriJ 
TOPTAN ve PERAKEt' 
Satış yeri: Karataş traııı" 

caddesi No. 107 ~ 
Telefon: 2' 

Ağız tadı ile sabah kahvaltısı ve yemek yiaı•~ 
seniz mutlaka iri yapılı halis salamura 

Bayındır Zeytini 
Almalısınız. Bu yerli mahsul, golus ayarınd• .,. 

daha faik b:r derecededir. fi 
Bu defaki 9 Eylül Panayırında takdir edUaıif 

erde rağbet bulmuş, hı"iç memleketler zeytlai:; 
tiyaç bıraktırmamıştır. Hattı nefa1el ve 1aj'laJ1J 
tün mlle11eselerce revaç bulmuıtur. fi 

Her bakkaliyede bulunur. Muamelemiı topta• 
rakendedir. 

DEPOSU : lımir Sandıkçıl•rda 3 numarada 
- açla zade Mehmet Nuri. T 3224 p. 

il 

Hacı Bekir 
Kestane ıeketi, Acı badem kurabiyui. 
Lokum, Şurup, Reçelleri ile lstanbulun eo. 

Fantazi Çikolata ve Karamela çetitlel'I 

GELDi 

Bıı lınsnsi yağ·ı J1i~~ bir yerde bulmıya imkAn yoktur. ÇlJNKİ baş 
ınahsnldür. ÇOK SA lf1' IH, 

sancağa taşınacak preseli pa· 
malılar 1()()6 numarala hususi 
arifenin ikinci fıkrasında 
zikredilen reddiyattan da iı. 

tifade edebileeektir. Bu tari 
13 1 O 1934 tarihinden 31 ·7 -
1935 tarihine kadar muteber 

YALÇIN 
latanbul tekerleme mağazaları, ıiparit ''''' 
Diğer pek muhterem müşterilerhıe çok taı• 
bu çeıitlerden hemen aldırmalanoı arzederi•· 

ECZACI BAŞI 

SÜLEYMAN FERiT 

ŞiF A balıkyağı yalnız 

H nsnsi olarak iki 
d <'fa siiziilıni.işti.ir. 

Fevkalade 
MUKAVVi, 
MUGADDi 
KOKUSUZ 
HAFiF 
ve 
LEZZETLiDiR 

olacaktır. 

1 GÖZ TAB18( 
Dr. İsmail Selahettin 
Fransanın Bordo tıp fa
kiilteıi göz ıeririyatıodan 
mezun aıkert haıtaneıi 

göz baıtalıkları mütehaı
ıııı muayenehane: 
ikinci beyler ı. No. 81 -Operatör 
Dr. c~vdet Mustafa 
Aıkerı · merkez baltan e ıi 
Operatörü. 

İzmir Şekercil er çaı·şısı N o. J 6 
Karşıyaka Kemalpaşa caddesi ~o~ 

p. 

Her Keşide Müşterilerini 
Zengin Eden 

Kİşemlz au Seferde B~rç.1 Müşterilerimizi Zengin Etı:nt~ 
Biletlerinizi J{urtnlnş Kişesinden si 
unutmayınız. Hapishane karşısında 

Şif A Eczanesinde satılacaktır her gün J öğleden ıonra 
~ci Beyler So. No. 78 

Ye Tayyare bileti bayii Bekir sıt~ 

San'at - Yenilik - Ucuzluk 
Elbiselerinizi, ıapkalaranızı, evinizdeki perdeleri, oda 

takımlarını, rengi atmıı koltuk takımlarınızın kadife· 
lerini ve sair eşyalarınızı daima yeni bir halde gör· 
ek isterseniz lhaan beyin 

lstanbııl lstirn Boya Fabrikası 
na verip boyatmalısınız 

Boyaıının güzel ve sabitliği, eşya üzerine verdiği 

zarafeti ancak itteki mahareti ve son si.tem makine· 
ferinin ameliyatı iledir. Bu işlere mukabil aldığımız 
ücret te bir masraftır.Çahıma ücreti almıyoruz. Herkesi 
yeni gezdirmek için bu hizmeti de esirgemiyorum. 

1~mir: Kemeraltı İğdeli kahve kar~ısı No. 8 
P. 757 

Doktor Operatör 
Tahsin bey hastanesi 

f zmirin 
bilhassa 

en liiks ve sı hh1 ve emsalsiz hususi hastanesi olup 
kibar ailelerin Ameliyat için yegAn9 tercih 

eyledikleri hastanedir 

Tahsin bay, hastanesinde 
Sabahleyin f) dan 12 ye , ak~am 14 ten 18 e kadar 

hususi hastalarını kabul eder 
, Adres: lzmir Çivici hamamı civarında Müftll sokağında Yemitçi Beylerin 

muazzam binasında 
-.. .. ----·---- ---- - - . - - - - - ------ ----- - - .. - -

f çilecek en ıeı 

Foça sıı 
dur.~Hazma ko1•11 r çimi gayet lezi& f 

Bu ıuya devalll 
vücutça çok f•1 
mektedir.Bu bir b 
~emtıralh caruii 

No. 1 

'---•T•el.ef•o•o:~3 .. I~ 
Aydın demiryol 

2 8-1934 tarib
0 

rinievvel 1934 ıoP 
Dinardan Denidiy• 
Ozümün beher too 
kurut ücret alınır. 

Tayyare Piyango biletlerinizi mutlaka SAADET kişesinden alı 
Çorakkauı 354 No. da Haıan Tahsin. TELEFON ı 3497 


