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üYük ~aYram sun 

Cllnıhuriyet 
c ----·------~~ rı Utııhuriy · 

d ou oıı I ~tın 11 İnci yıtdönlimü .. 
t11• " n crı oö k zh • . .lla1ibcc1 o rmc ma arıyetın· 

turcktcn k 8
1
' olrrıut halkımızı candan, 

.., ut ularız 
ıa~ · 

t~ · viınden' k 
l çı be. • • oparılan her yaprak 
11\ıila yCtı hay t . • 
tar rtlukııbil 8 .1~ız1 eluıltır . Fakat 
~'. Cuınh . rnıllı:!hayatımızı bUyil· 

1 ~ fl'ıcrh u1 rıyet ~ 1 l sene evci akı· 
~- • , u b" ~Yeti ı:ı" I ır . nev1at idi. Bugün 
'lıtı b "uru ınu, k k • 1 ır v I • ö aa mıf , sarsıl · 

C: arıktır. 
~~i uın1ıutiyct· f · ı . 

llıclcr . • azı et ve hUrrıyet 
111• lh!fl ' f L • 
"""lfldıf'd· 111 ııı;ak kabul etme:L 

1 it ı· 
c ıyoruı.. Bunun ıebebi : 

~h -
lıtıı Uriyct• 

·~, ırı he d 
' Ve b · rtey en evci bizzat 

'
dıd 1ZZat hal._ h"L· . . · it, ,... ıı; uımıyehne ır 
•l '-Urnhu · 1 t~tııJııı 8ilıne rıyet zümre ma ı, 

~llt~ run h arzu&u de~ildir, bilakia 
ttı.. ~Yıcıt erteye hükmetmesidir. 
, .. Zil e ve 

tı)tlt llırclc h rnetrutiyette ethas 
d .. c İ~ h~t · ükrnederler. Cumhu-
""<211 lıı;ı . . 

· tnıyet; rey puslalann· 
ltıi ~hu · 
tl._tı bulıın~edt fazilettir, çünkü fazi-

~
}' ... , ır.. 
•car.. 'b~· Yerde cumhuriyet 

cı.· , f>I @! 1 b" 'l ~Qi t ızzat cumhuriyet te 
1ctt iıid~dcder. Faziletsizlik 

ır' cumhuriyet iae biz-

ltt 
ltrdı halktır 
li..7' ı,~ .. Halk ... 
~ t..._,ctıızlikl . hakım oldukça 

• '"'ili" Ctın b" . 
ıtt hud I ırer cıfe ha-

uı an haricine atıl· 

hürriyehiz cumhuriye· 
le de olabilir .nazarile 
bakabiliriz. Cumhurİ· 

yet halkın : butiin mc· 
deni haklarını ,temin 
,.e sıyanet eder. Ona 
bu haklar bahtolun
mamıttır, bu haklar 
eıasen cumhuriyetin 
en açık İcaplarıdır. 

Cumhurıyet hiçbi;.-
._imtiyaz tanımaz. Va-~ 

tandatlan hiçbir ; veç· 
hüsurtle • rU~hanlı, 
rüçhansız ,. addetmez. 

· 'Kanunun tarifatı da
. bilinde her vatandat 

her ifde intihap etmek 
ve intihap olunmak 
hakkını haizdir. Bu· 
nun içindir ki, cum· 
huriyet sisteminde her 
fCyİ rey puslaları ta· 
yin eder, her istika
meti rey puslalan gör 
terir. Hakimiyetin; Bu· 
yük Millet Mecliainin 
manevi ,ahsiyetinde 
bulunuvu bundandır. 

İcra kuvvetlerini 
halk namına o tayin 
ve murnkaba eder. 

Cumhuriyet; te· 
fokkür hllrriyctini ken· 
disine ana hat edin· 
mittir. Cumhurivet siateminde herkeıin fikri hür, herkeıin kanaatı muhte
remdir. Hiçbir fert hiçbir ferde • Cumhuriyet eeaaları dahilindeki - fikir
leri için tariz ve taarruz edemez. Cumhuriyette fikre taarruz fikirledir. 

Cumhuriyet demek hertUrlü tahakkümün reddi demektir. Cumhuriyette 

dütmanlı~ gibi vazı· 
yetlere taraftar olan· 
lar hakiki cumhuri
yetçi olamazlar. Ha
kiki cumhuriyetçiler 
herteydcn evci hür· 
riyetçi olacaklardır. 

Türk milletinin fa
zilet hayranı ve hür
riyet atıkı olduAunu 
yüzlerce ıenedenberi 
ketfeden . bir büyük 
çıkmadı. Onun bu 
yüksek vasfını bulup 
meydana çıkaran bü
yük; yine Gazi ol-
muttur. Emsalaiz de· 
haı1le beynelmillel tef 
ler arasında bir günet 
gibi parlıyan Gazi; 
mutlakıyete gidemezdi, 
metrutiyete gidemez
di. Onun hür ruhu; 
efendi milletini ancak 
cumhuriyete götürebi
lirdi. 

Gazi; hilafet ve 
saltanat tekliflerini ia
karpininin ucile itti. 
Hür bir Türk hür 

. bir millete tahakküme 
kalkı,amazdı. Gazi; 
buynklülderinin en bil· 
y~ünü bu miliete 
cumhuriyeti getirmek
le gösternnttir. Bibe
del Şefimiz tefliRini 
bizzat milletten aldı. 
Tork milleti bugün 
onu batında görmek
ten doQan itimat ve 
intirahını hiçbir dilde 

hiçbir kalemle iafde edemez. Biz Gazimize a~zlanmızla deQil; kalple
rimizle baRlanmıtız. Onun biıe verdiRi cumhuriyet, yani fazilet ve hür 
riyet dersinden hayatımız imtidadınca zerre kadar inhirafımız olmıyacak
tır . Cumhuriyet, yani hürriyet ve fazilet yolunda icap ederae çarpıf8ca· 

esas budur ve bu olduğu için metveret neticesinde 
ehcriyetin fikrine. göre hareket fArtlır. Maamafih 
bundaki mahzurların dahi izalesine gidilmit. bazı 
memleketlerde niıbi temsil usulile akalliyet fikir 
lerine de aaodal a ve kürsü verilmi ir. 

·~ ğız, icap edene aürilneceğiz, icap edene kınp 

8 • • 16 h • f ~ geçireceğiz, İcap edene öleceğiz, fakat cumhuri . ugun sa 1 e ~ yeti Eıyanetten aıla fariğ olmıyaca~ız. Biz hakiki 

" .. ..,....,.,... ~·~· ·~··~wo-· •* cumhuriyetçileriz, çilnko Türk milleti hakiki 

• 
Tarihlerin il&tOnden nurdan bir 

mci ale halinde •tıp gelen bil yük 
Türk milleti 1 er u~radığı yerde zul· 
metleri boğmakla tebarüz ve temayllz 
etmittir. Sultanlar ve halifeler dev
rinde onun bu hasletine vukubulan 
taarruzlar netice veremedi. Türk; hür
riyete, fazilete, yani cumhuriyete ol
duğu k&dar irfana da :&flkh. Boyok 
Türk milleti; cumhuriyetin • hürriyet 
gibi - irfanla da olan infikak kabul 
etmez \'aziyetini müdrikti. Cumhu
riyet devrinden sonra Türkiye0 deki 
muazzam mektep hareketinin mana· 
sını; onun bu ha sleıini mutalea ede
rek anlıyabiliriz. 

Cumhuriyet; hürriyet olduğuna 
göre her ~hada hürriyeti istilzam et
tirir. Sanayide hürriyet, teknikte 
hürriyet, iıtihsalde hürriyet, ihraçta 
hürriyet davalanmızın mesnedi budur. 
Bu sebepledir ki , necip Türkiye Cum 
huriyeti iktısadi ve sınai hamlelerile 
esaretin her teklini reddetmekte bü
yük ve çok hummalı bir gayret gös
teriyor. 

Bütün bu hürriyet, fazilet, yani 
cumhuriyet manzaraları kartıaında bu· 
gün her Türkün göksü gurur ve ifti
harla kabarmakta, kalplerden taf8n 
tu temenniler her hür Türkün a~n· 
dan derin bir heyecan İçinde dbkol
ınektedir : 

Var olıun büyük Türk milleti, 
Y•taıın Türk milletinin çok büyük 

Şefi, yükıel&in ebetpS ye T urkiye 
Cumhuriyeti ... 



-- --· _7'""" ______ ~ - ---... --- --------'7-:ıt'!"'""". -- ..... ~ ....... ~~,...,_ ....... ~ .,..., ......... ~ - ...... -. ...... - ... .._ ....... ~~ - ... _,.._ -- ..... - -- -- - - .. ~ • ... 

-·)-_. -:- ·. -:-..._" ... ~ -~ ......... --- ... ···"'-•--- ---. - ·- -- -· - -- - --
--~.. - ----- - . -- . - - - - - - - - - -- -- - -

SAYFA ~ it lR POSTASl 29 ,79_. - - - - -

Tariht Büyak Tefrika 
""~"""""""~~"""""''"""""'""' ........ ~~ 

-İ Plevne 
• • - 43 - .-

Londra ve Berlin Kabineleri 
Mitat Paşaya Taraftar idi 

Mitnt paşanın bu tınretle yetlerin dahiJi idarelerine 
lıarekeHnden tngiltere hüklı- memur olanlara daha fazla 
m<.'ti lmberdar mı idi, değil lıüküm ,·e n ufuz verilmesi 
mi idi; bu cihet maalesef me~ lehindedir. leHim unsuru bu
lrnl kalmıştır. l\Iaamafih ha· lunan vilayetlere bazı hususi 
llerdar olduğu kanaatı daha isli.batın ithali aleyhinde bu
fazladır. ÇiinkU Mitat pa~a- Junduğunu şiddetle beyan et
nın Madarete: gelişi · Tiirkiye· mi~ti. Fakat muhik delilleri 

' deki ahrarı otdngu kadar · dinler bir zat olduğundan ü-
·ı P 'ilİJı: resmi mahafilini de mit ederim ki böyle bir za-

öldüren sesler 

r 

Vur 
Abalıya 

Zeytin rekolte• 
- d' Erdek ve Bandırmada a~ 1 

fiatlar yükseliyor 
lfaııdıruıa lıususi muhabi- lori yiikeelmektedir. <" 

JJle 
Oet;en sene hll • 

zeytin yar.ınııı toptaıı 
• n et 

23 ·26 knru~ idi. H11 

rl' 1ıl ıı 
28<i3 kurustnr. > 11 ' 

' ·t 
l 1 ~ 1012 kuru~ ikon ll 

20 kuru~t.ur. 

tığı bir gt'<'e ııtırap içirıdı larının uçlarına ba~arak ıH! R hidcık t · s ~ lli~iydilet'. ı\cda· kaJhi yahıı;r,Jık ı~ 1 

öldii. Nihat annesinin clizle· ~i1.co 11 ıladaıı ~ıktı , !.:'İtti. Kn- rını, ~ektiği ı;r,tırapları ancak mu~tu . Kim hilir yi~;ıJ)c 
rinde ağladı .. At:tladı. rarılıklar onun arkasını hiirii hnradn herkese dnyarnhili yalrıızlık i~iııde 0 

Yazan: EROL TEKİN - Kadına inanma yavrum. dii. yortlu . . Artık o her yerde pi miydi. 
_ 2 Onlar hayatın Hyle cilveleri· •** yanosu ilo hir kom~er veriyor, •*• 

.. d . d'tt ' .. 
1 1• dir ki onun için bir varlık Ooııı; aılıunı artık ~oıwl~rco veriyor, diııli.\·onlori kendisine Bir kıı-;,· ~tJCf}8i.rdi. 

Uüzel san'aUara devam ıçın e gec;ır ı .,ı o gan er . . . . . . 1 .... 
d

. .ı Ç 1 k 1 h ti d 0 1 k'" .. k1 .. , elıemmıyetımr. hır ~eym1 ~ gıbı ~iiroıı 0 wadı, .Nilıat gitti. ~e lıayr:rn bırakıyor ,.e sonra ırnıın bitirıni:-;,· ,.o tıir ~ 
e ıyoru u. a ı ., an o mHsı, aere e an ı. o ar uçu u" .. . . :.. . . . . 1 .1 11' 
1 . . . . bı"lmeaı· hocaları 1 d 1 d 1 0 "onebılır. 8enı ıyı tannan an- olmu~tn, >ı inewi_rordu. Ar- kiml1eyo giirii ıımNleıı oradan tef'ıt bakı.ı.ı,lar altın< ... hl" < ersını ıyı eo ru ıunun gı a arıy ı ar. n- . . · . . ıV' 

ı N
.h t nenın bn naeıhatını lııç hır kasında ufak hir iz hile hı nzakla~,· ıyonl•ı. dan ı·ıkmı:-;,·tı. Kar JJl. ~.·" 

arıuıınJa bir niifuz sahibi o - sut: ı a. yaşıyamıya<"ağıoı t :. d""'v· 
wasıııı tomin etmi~ti. Herkes zannediyordu. ~a~~n unu m~· ·. . .. ra'<mamı~tı. Hi<; kicmw oıın tanımıyor- ~ıyor, tipi etrafı şı ~JC 
ondan takdirle bahsediyordu. Gtn\~ adam memnundu. O Nıhat sevdı ıt ı bil' nıcudıın Hir giiıı onu tiyatroda kon· du. l1'akat R,;iJıreti her ye~e sıp kavurn~·ordu. J{~~ 
Musiki kalbini iiyle hiirümü~ sene Güzel Sanatları bitire· son bir defa. dudakları titri ~er vorirken tanıdılar. O ka- yayılmı~tı. Piyanmrnuun a<·ı· ları alıyor, kııl~gı b• ,J 
tii kii .. hayatta. sevdit?i tek ~ey cekti • .Artık hayata atılacak, ye ı·ek söylediği bu siizleri ıçı tl u- .!.diıel <;.alıyordu ki dinli· lar İ\'intlo kınanarak inliye· diinliyor, diiniiyor ,.~ ,

0
,4 

annesinden sonra oyclu.Mu.ıiki.: \'ah,acak ve kazandığını ze,·k titriyerek dinledi. Sonra dur- yenler onun irısanlığıntlau ceği salonlar lıın\'ahını: dolu · havaya dogrıı sihdilit~ 
Oh musiki.. O, onun biricik içinde yiyip bitirecekti. du. G(iz pınarlarında kuru· şiipheye tlii~ebilinli. Kendin yordu. Alkı~. takdirler arasın- o giin ı;ok 1w!i.ll~ıtJ 
teselli iydi. En ümitsi7. za· Nihat ne güzel hayaller ma~a çalı~an .'· aşları sileli, ıl ~ıı geç ıııi~. giizleri notada, da. <• lıiç ~urunıuu bozııııya· Halk ılağılınadnn ııe. J'' 
manlarıııda ona ko~ar ondan koruyordu. O lıayalpereRt ço- kalktı. Hayatta yt\gaııo sonli· parmakları tu~larııı fü~orinde rak c.;ıkıp g idiyordu. toııuııu alıp kabin081~81 
bir teselli diler ve nihayet 9uk yine eaki&i gibi hayal- gi kadınırı giizlerine haktı . lıir h:\yal gilıi <lob~ıy<n·tl}ı. Bir ismi Yardı uııuıı: kac:tkf ı. Tanı ii rıiioe · r 
g<izlo.ri piyanonun tu~ları iize- perest bir adam olmuştu. Ha· Orada bütün ümltleriuiıı, so· Biitün · :tlon susmu~, onun acı Me<;lıul Piyanist.. ki birden iiuiiııcle bl , 
rinde lıir damla ya~la kapa· yatı dimağını bürüyen hayal nelorca taı.;arlanan hayatının ıztırRplannı •riiııliiııe tıinJiı i- Eret o mo~·lıuldii. Hiı; kim- hayali belirdi. Kap 1Y~ d 
nırdı. Çok ıstırap çekiyordu ... zaviyesinden görüyordu. }""a· kırık parçalarını gHnlii. O yordu. so onu taııııuıyor vo hilnıi- iı;in topuzu tutan el• 11 

Bn biiylece devam etti. Se· kat ne yazık ki dii~önülen, gfödori u:1. 11n. a.znıı iipt 'i. Son- l\oıııwr hifor bit.um/. oıııı yordıı. Topladığı :ılkı:;- l :ıra, Kadın. ılalıa tlogrusU ı; 
ueler , mazinin iizerine kiille· kurulan hayaller ate~e tutu- ra kapadı, Üliiyıı lıiirııı tt l ot- lohrikn koşarılar kabiıH1 !'İudo arkaRır1<laıı tıiiriikltıditti kıl· oları ıneı;lı uJ ,· ii eut, .. 1a 
riııi daha beter döktüler. Ni· lan bir iplik gibi bir anda meıiiui bilmiyornk evi ~iuıl~t- lrnlamadılar. Nilıat c;oktaıı dınlura lı iı; t1lıonımiyt1t Yonıı i pi~· :uıitıto bakarak gö 
hat büyüdü, bir adam oldu, çözüldü. Anne~i bir sonbahar le uğuldayarak ımrHatı fırtıı a- kiımwyo giiriinıııedeıı gitmi~ti. yordu. O .' alııı z hir ı;l ''Y sın·i- .\ rf'ederHirıi .ı .. r / 

Bir zamanlar tatlı bir ruya ak,amı, fırtınanın e;leri sars- ya elıeınwiyet veremeyip a~ .ık· ~imdi tiyatro Rahneleri onun yordu: Piy,rnu1111rın. . <)ii nki Devanı• 91' 
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Gazete~ On Gün için kapa ıldı 

~ ltes;rtıl l 
n}'y er sof l ~-

l't k Qrel'İ Sk <on Sağa: - Londra - Melburu lıaua mıisrrbakasının galibi tayyareci 8kot. 
te/,. etıd;ıc,.İtı·~;irı re/il.; Melburn 'da B" mü::;abı.1kanm tertip hey' eti reisi tarafından tebrik 

11 
1J0tane ,,OOOlira mükfıfat tevdi olunuyor (Bu re::;im tPlgraffa naldolunmu:ıur) • ikinci 

<l<ı. lı Tayyareciler: Barmenıier ( sağdaki ~ Mull , soldaki > . Tayyare<,i Skot; Tayyoresinin önünde 

·Telgraflar 
7 incidedir 

Kapanan Gazeteler 

Londra · Melburn hava yarışı maalesef kazisız olmadı. 
logiliz tayyareciıi Gillmann;~11muavininin acemiliği yüzlln· 
den bir kazi geçirdi ve muavini öldü. X iıaretli zat; Gill· 
man'dır. 



SAYFA 4 

Salt&nat 
Düşkünleri 

lngiliz 
IZMIRPOST ASI 

ayyarele • 1 ........ 
Büyük harbın sebepsiz yut· Saatte 200 Mil Uçan Bu Tayyareler Kamilen 

tuğu yllz binlerce Türk gen-
cini hatırhyan Anadolu, ida· Toula Teçhiz Edileceklerdir 
resiz saltanat erbabının pen· r • • • • 
çesinde inliyordu; sefalet ve _fop." tışları Otomatı·kıı·r açlık budutlHını aşmıı bir ~ 
ecel çengeli halinde milletin Londra 27 (A.A) _ logiliz 
boynuna takılmıştı. Muttasıl b b d t ı · k ) 
ıztırap ve muttasıl elem. om ~r ımau. ayy~re erı ~ e 

M-t d" b' lk toplarıle teçhız edıleceklerdır. 
u ema ı ır ısyan vo anı 1 ·ı· h · ı ·1· 

h 1. k 1 k dd ngı ız ava nezaretı ogı ız a ıne onu an mu a es . 
• ıcadı olan bu tayyarelerden 

yurt, kendınden olmadıklan b" 'kt · · t · t' B 
1 1 b

. . . . ır mı ar sıpar1ş e mış ır. u 
an aşı an ır nevı cınılerı bo- t ı b- ·· ı. - ' ti b 

k 
. ayyare er uyu .. sur a e a-

zu harıs sultanların menfaat reket esnasında atış müşkü-
aleti idi. Bu ıuıtanlar, bir lit•nı bertaraf etmekte ve 
sür~ halin~e ~urriyetleri gas uatte 200 mil sür'atle gider
pedılen mıJJetın kanını emen ken tam atışını temin eyle-
Engerek yılanının ezilmeğe mektedir. Atış tayyareoin~için· 
liyık başları idiler. de idare ve harekette olan 

Milli duygulardan ve gu · tayyarelerin mevki ve vaziyeti 
rurdan eser olmıyan, izzeti· ne olursa olsun hedefe isa· 
nefis sahibi olmaktan uzak beti temin edilmektedir. Hare• 
duran fikirlerinin zebunu ol· ket zırhlı bulelerden yıpıla· 
muşlardı. Padişahların köle rak atışlar gibi tamamen oto
dediği millet, saltanatın çıl· matiktir. 

37 milimeırelih toplu :mücehlıeı. bir lngiliz ı11yyaresi 

~ ......... ,., 
gın bir halde çarpan kamçısı 
altında idi. Oolar milletin Denl .... z Sl.la .... hlarl Bir çocuk 
ıineıinde tedaviıi imkansız D J d 
bir yara halinde hor deşil· T •. A 1 ·ı""hl aha ça ın 1 
dikçe acı kan dökeo çürü· ecavuzı sayı an Si a ar Harpfort { Amerikada ) 27 

müş birer . çıban~ılar. babır, ancak bunlar İmİc 

1 

(A.A) -. iki meçhul şahıs bir 
ııtırapları ılerlettı. 'S" mektebıo avlusundan 9 yaş, n· 

Tilrk, adaletsiz bir hakimin Londra, 27 { A.A ) - Ja 3 - Sekiz pusluk toplarla da Patriciya Henri namında 
kararları altında hOrriyetsizli- pon mahafılinin zannına göre, mücehhez 10,000 tonluk kru· bir kız çocuğunu kaçırmışlar· 
ğe :'mahkum edilmişti. Acı Japon deniz murahhas heyeti vazörler. dır. 
çenberi gittikçe darlaştı. Vic· dünkü mükilemeler esnasında Müzakereleria ilerlemeıine --
danların volkan halinde feve· tecavüzi unsurlardan addettiği başhca mani teıkil edeo se· A ıuerikan Ticareti 
ran ettiği anlarda milli duy- bazı ıınıf gemilerio tahdidi beplerdeu biri deoizalh gemi· Nevyork 27 ( A.A) - A . 
gular da Anadoluyu istila muvafık olacağını işaret et- lednin teca vüzi silahlardan merikan ticareti eylül nihaye
ediyordu. Bu kararsızlıklarda mittir. Bu gemiler şunlardır: mahdut o1up olmadığı husu tinde biten dokuz faylık müd· 
parça parça kapılan toprak 1 - Tayyare harp gemisi, suada Japon ve lngiliz noktai det zarfında 320;000,000 lira· 
ecnebi çizmelerinin altında 2 - Saffıbarp gemileri nazaı larıo.i aki mübeyenettir. hk bir fazlalık göstermiştir. 
2öbeğinden ıilngülenmiş bir 
ceıet gibi titıiyerek c•n ve· 
riyordu. Ecnebi istilicılar bir Pet o mes'elesi 1933 seneıinin ayni devresi 

içinde bu fark 69,000,000 dan 
ibarettir. 

kararla Anadoluyu paylaştı - • d' d M k 
lar. Ne yazık ve De acı ki lneiltere; şım 1 e ançu o u· d • ? 
aaray debdebesi ve saray 1 • 1 v iÇ e er mı 
azameti yalancı süıleriyle ve petrO (arıy e ll2'f8Şlf Or Londra 27 (A.A) - Siyam 
yalaacı heybetiyle bu hazin Londra, 27 (A.A) - Royter madığı ileri sürülmektedir. lo· kırahnın logilterede bulunmak-
ve hakikatte çok elim hale Ajansını , iıtihbarına göre, lo g iltere hükumeti bu hususi a ta olan katibi Reyter Ajansı
karıı gülmekten baıka cevap giltere hükumeti Mancuko pel· Ameıika ve Holl oda hilkfı · na karalın tahtından feragat 
veremediler. Linet o yalancı rolları mes'elesi hakkında Ja metlerilede temasa girmiş ise- edeceğine dair gazetelerde 
cebrelere linet!.. pon hükümeti ile mütemadi- de hiçbir mü1terek bar . kete çıkan haberlerin biç bir esası 

Baıını bir kayadan uir ka· yen hali temasta bulunmuş ve geçilmemiştir. olmadığını beyan etmiştir. 
yaya çarpan, fırtınaya tutul· fakat timdiye kadar hiçbir 
muş bir gemi gibi dalgalarda muvafık cevap a~amamıştır. 
boğulacak dereceye dil~ürlll · Önceden satış inhiunnın y ( -
milt Türk ismeti ve Türk rine kaim olacak bir Mancuko 
toprağı idil. Ne ~cı ve ~e petrolları işldme şirketi tesisi 
kederli manzara değil mi? mevzuubahsolaıuştu. O zaman 

Bu düşkün ıaralardn idi ki lngiltere Tokyo hükumeti nez

'i bir cevap 
1V.I. Maksimos misak etrafında 

yeni beyanatta bulundu 
göksünden bir volkan tatan dinde itirazlarda bulundu. Bil- Atina, 27 ( A. A ) - Hari rio taahhütleri çerçevesini te
Anafartalar kahramanını ön Ahara Ağustos ayı içerisinde ciye nazarı M. Mak.imos mat- cavüz eden ihtilatlar tehlikesi 
safta görüyoruz. O kuman- lngiltere Japon yaya açık kt • buata beyanatta bulunarak tasavvur eden muhtelif gaze
dan ki, hiçten bir hirika ve pının muhafaza edileceğine B•lkan antantı ve küçük iti telere ~evap olması çok muh
bir devlet kuran dibi Gazi dair olan beyanatını hatırla Ut. lif tebliğleri hiçbir kimgeye temeldı~:. Bund,an. ba.şka n~ · 
Muıtafa Kemal idi. En has· lngilterenin bundan maksadı karşı müteveccih değildir. Ne zır t~bbgın meı ulıyetın tespı· 

b. d r- k'.. h bı'r ı'htar te•kı'l ederler ve ne tine çalı•maksızın münhasıran sas ır zaman a ur u uyan· Jıpon tasavvurunun vn ame· ., . " . . . . 
d it d k. · ı· h ti Marsılya cınayetını şıddetle 

dıran ve Anadoluya can ve- tini açıkça aıılamııtı . Bu bi· e • ın • ı gız 1 uıume er . . . . . . 
b k d t h 'b' b' h k'' b' k k ve tehditler mevcuttur, demiş- akbıb gayesını ııtıhdaf ettı· ren u u re sa ı ı ır am· savvurun mev ıı tat a a on· - . . b . . 

1 d b. d tt A tir. Bu beyanatıu mezkur teb· gını eyanctmıştıtr. 
e e ır or u yara ı. na · -- 1. - l . . 1 d b 

S E A ILANLARI 
ııı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ııııııının~ 

8 •• • 24 B~r!nci Teşrin Çarş•ııs 
. . U 2Un • dan ıtıbaren -

~~~f~ TAN sinema ve tiyat~~! 
1 - Azamet ve dehşeti karşısında dünya 110t,r' ~ot 

cılığını hayrette bırakan ve tekmil lzmir batkı , t •ttı 
fındad sabırsızhkla beklenilen Viktor Hugo'nun ş•ôiı( 1ıı li 

SEFiLLER ikinci devre 12 kısıDJ s l llıe .• 
ve ŞARKILI. na 

Ayrıca zengin ilüveler: rif IJl = 2 -Türkiyemizin filıni olan A nkarada Cuıııbıl a 
11 

' 

- bayramı şeoliideri J lı Q tk 
~ 3 - 7 kısımlık Vahşiler Kırıt ı , ·:: = Eeteres n hayvanat filmi , 1 ~~, 
- Sean, lar : Pazartesi, Perşembe 11 Sefiller,, 13 HPtı = 21.. 11 Vabş il er Kral.,, 15 • 19. 

1
'lerd = Cuma,. Cumartesi "S, filler,, 9 - 13 17 21·· lk, 

- şiler Kralı,. 11 - 15 - 19. b, at •ıı 
Pazar, Salı , Çarşamba "Sefiller" 17 2 l "VahşiJer1'''ıı~ . ~· 

-11111111111111111111 il 1111111111111 111 l il lll il l 111111111111111111111111111111il1111 il il" '~11 iç. 

11111111ilil1111111111111111111111111111111il111111111 il ili 111111111 1111111111il111111 il ııın~ ~: 
Ka~şıyaka (EGE) Sin~~ :·~~ 
BUGÜN: Yüzlerce güzelin, binbir gltzelliğıP 1~ı " 
cıodan doğan:seoenio '•hakiki nn'at ve ihtişı01 

takdim ediyor. ( 

Alt ı raya n kızl~ 
Tamamen FRANSIZCA sözlü. şarkıh. ~' 

= Baştan nihayete kadar zevkli ve eğlenceli b•' ,~ 
= · ·ı · d k J • • d k re ve mısı sız e or ar ıçın e göz amaştır•D t ı 

tangolar, valslar .... Ve sarfedilen milyonları i•P' 
azamet ve zenginlik .. 

= 1live olarak: 
P.ARAMUNT ,JlfRNAL 

Seanslar: Cuma 13 - 15 • 17 • 19 • 21,15 /~~ 
Pazar 15 17 - 19 • 21,15 e 

_ Di2'er günler 19 ve 21 15 te ___/., ~ra~ 
= DUHULI YELER: Bırinci 25, ikinci 1!> ~o~ı dı~ 
11111 ııı ıı ı ı fııiıiıiiıf ıiiı:ıı niıı~ıi111'11 ıfı~u:uı1:11 ~:ıı:üu:ıı;~iı ıiı~:unııttıı11 ~ 

• ~1 
T elelon: 3151 T •I fo•' sı 

" "ayyare Sinema 
BUGÜN 

iki biiyiik fi1iı·u hirdon 

Ankara , 
. ü iy nin kalbid1 

Türk dehasınıo, Türk azminin, Türk i•t:~~ 
kudrd ve kuvvetini gösteren milli TOr J 

Boğazici Şarkı~1 
Güzel lstanbulun şirir.ı manzaraları içio?e 1~t J 

yıldız " Güstav Frilih " in çevirdiği e ~ 

Fiatlarda yükseklik yoktur. 40, 50, 60 1'ıl 1 
' Seans saatleri: 2°' 

BOG ıl ZI ÇI ŞARKISI : 14,30 t 7 ,30 .... 5/' 
ANKAR .\. TÜRKIYE..NIN KALBi: 16,15-1~ 
DIKK~ T: Her gün öğleden evvel ~ mektepl!

1 
,. 

·· Ankara 11ürldyeni1l kalbidıf~, 
Fılmi gösterilecektir. Mektep müdürlerinin si0:ı•'' 
düriyet inden kendi taleberi için randevu al01 
olunur. 

doluda en çetin ihtililleri fecirle beraber topların tarra· ıg er1n aynı o ma.sıo a . azı •·-------.. -
söndilrdükten sonra padişah- kaları Türk milletine hürriye- devletlere. karşı .bır tehdıt ve . Karşıyaka Lu·· KS Sinemasında 
1 b . 1 d tini ilin ediyor ve mukııddes l.lalkan mısakını ımza edenle-
ara ve ya ancı çızme ere e H R p 

cevap verdi. Nice asırlardan- bildiğimiz Cumhuriyeti bağış Emanoel A 
beri hürriyetini hiasedemiyen lıyordu. 

Tnrke bu ıahsiyet iıti~lil On bir yıldanberi memlek<· Seyahatte 8özJü ve şarkılı hiiyük oser 
aıkı ile hllrriyetini hisaettirdi. tiu her köıesinde mf\Uehit bir . V f 

P t t 27 {A A) S ıi atanın m6dafaa11 için hususi men aatlar, par , a•k, aile namuıu, 
Bize istiklalimizi temin eden kütle halinde goguı geren _ or ıaı • . · - oma "' 

b r·· .. d h' .. b T" k lll r C h . t 'd mustemlekesıne gelmekte olan her şey fed olunur. ~04 
en ıgımızı uyurao ıç fUP e· ur m e 1 um urıy• 1 a· ltalya kralı Savoya v pu ile Meşhur edip KLOD F ARER'in eserinden muktebes ve beyaz pet'deoin eıı. 1 e4 

ıiz G•zidir, bunu büyüğümüz- resinin en sadık çeliklenmiş lk' ü b 
8 

1 r.ut• ·- k . _ • evve ı ~ n uraya ge mış ır. yıldızları ŞARL BOYER, ANNABELLA, JAN LOREN tarafından teıll51 
d~~ en kilçilgumilıe adar b.ır varlagıdır: Cumhurıy~t ~a· K~ral ka•aya çıkıp lsmailiyeye bu şaheserler şaheserini bugün 

bılır. Bu ulunun karıısında zılet demektır. Bunu bılelım gitmiş ve harp ölüleri abide· Lu·· ks sı·nemasında ,ıı"''ı '· 
bütün varlığımızla diz çökeriz. ve bildirelim .. İnanalım ki ıan sini ziyaret ettikten ıonra ye- ;" P 

Asırlarca Türke hükümdarlık ve şerefi dünyaya yayılmış meğe dönmüştür. Görmek fırsatını asla kaçırmayınız. Harp film'; her türlü reklamdan aıO•~il e 
yapmış sultanların kökleri Türk milleti kadar bahtiyar Burada Mııır heyetini ve Mevsimin en heyecanlı filmini görmeden kaçarmak sizin için hakiki bir zıya tef 
de devrilmiıti. Hakimiyet mil· bir millet daha yoktur. Bu fbnisuudun diplomatik bey• Bu büyük fedakarlığa rağmen fiatlarımıza zam yapılmamışbr· 
lete geçerken ıon yanan ken· ıerefi bize veren şeflerimize etini kabul eden kıral, öğle· Zengin ili vemiz : MlKI M a VS 

2
, 

dillerini de sıbırlı şeytanların medyunuz. den sonra Port1aitten ayrıl- Seanslar: Cuma ve Pazar ~5- ,., , 19 - 21 o;ğer günler 19 .,e 
nde~ui söd~dil. it~ o gece Uww~ ~·ri mııtı~ ~~~--~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



IZlllR POST ASI 

Bu SOtunlarda Her GOn 

150-i&nel~evelki hayat 

Anadolu Hisarı ... Hu hisarı - l{umeli hisarı gibi - Biz Tiirk'Jor yaptık. 150 Sene 
evvel burası i~te böyle idi, Şimdi - tabi Hiaar:aynii hiaar olmakla beraber - binaların 
vaziyetleri kamilen değişmiştir. 

prens dö Gal 
•••••• 

Girdi~i Halde Ne için Evlenmiyor? 

TEŞRiN E.v.v.EL-·19-J4 ... 

Küçük ilanlar 
Sat.ılık '"e kiralık ov 

ıleı-ıirıılo yoıli oda, garaj ve sair 

her liirlii ınii~leınilfıtı vo tıh• k 

trik to~iRnfıııı lıai~ goııi~ halı· 

ı: eli 1 6 n u rırn rn I ı o,. kira l ı k nı 

ı-ıatılıklır. <lii r ıırnk i .. iıı kaı~ı 

tarnft.l 23 ııııın ıı r:ılı lıa il'.' o 

m ii rıH'aa 1 'l'. 36 

~.ıt ılık 

D ..:ğirmeodağı Molla Ah-

met sokiıiğında 23 nuın ralt 

ev satılı k tı r. 

rac.sat . 

lçindc::kilere mü

P. :u 
8atılık ı•v 

D uııhı·ık A lıha ı; .1f: t tmkak 

10 Xo lu 3 •ıdulı 811 \' O <•lok-

trik hsiılııtı rno,·ont ov S'lh· 

fıldır. Belediye soyrtiı~efor da· 

iresinde Yakup efendiye mti· 

racaat. P. 33 

Raller marka bir bisiklet 

satılıktır. 

Alsancak karakolu ciraıun 

da Hasan bey gaY-inosonda. 

garson Hamiz efendiye ıniira· 

caat edilmelidiı·. 
--------~--------

Satılık e'" 
Hucada a~agı mahallede 

Öztlemir ~oknğında altı (•dalı 

Balıc·oli ku\·ulu lıiıviik bir ha-, ,/ . 
uo ohvcn satılıktır. Alsancak-

ta .. \ytlııı kumpıınyaRı miihon· 

Müwta.z Beyo nıiiraeaat. 

Satılık ~Jakiııaı 

~elrnrcilero. Hiı· U~\ ltt~lı , 
badem makina.;ıı uh•on f'iatla 

satılıktır. Ellromilto. ~okorci 

.\ bicliıı ofmıdiye miiracant. 

P. 40 
~"""'"""r".,,-,,.,.,,"'-~"'""'-"'""'"''"'"~' 
men Prens dci Gal, t n rilir. 

\'elialı tı lıalfı baka rcl ı r. 
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•Ullllllllll~~~~~-111111111111111111111111 No. 8 111111111111111111111111 -11111111• Son intihabatta halkımız vüksek şuur1111° 

Ceneral Pou, Alsasta Bir Muvaff akiyet cidden ispat etmiştir ~~~d 
Kaza dı Colmore Geldi, Fakat Şimal- B. Millet Meclisinde b~ ıeı 

deki Vaziyet Çok F ecidi l~ Nüfus Sayımı zufında icra edilecektir. . ,r ~· 
Ceneral Rüffi kumandasın· yera veliahtı ile imparatorluk AJ t Umumi nufu sayımı esaaını tetk

11
1,f y,"· 

daki üçüncü. ordu da Lana- veliahtı.•orduları da Şampanya 585 8 Ankara 27 (A.A) - 1935 umumi nufuı . • • k b•f l(er 
6 

h 
1 

k 
1 

k numarataı ııı e seri vilayetlerde 

yon hattını tutuyor. Ceneral cephesinden mübı·m Franıız Ik Hyımına azır ı o ma üzere yapılan mu· b 

C 1 
• ı·ncı· Fransız vakkat t.ı.·metnameıerı·n tad·ı ht • uıunmaktadır. 

oste manın idaresinde bulu· kuvvetlerini iıgal edereb iler· ı e mu aç cı· 
nan ikiDci ordu Luoevilleden liyecektiler. T betlerini ve ne niıbette memur bulunabile- Belediye intihabı: ft 
SeiJleye kadar giden battı B&rrUZU cegini anlamak üzere karadeniz sahilinde Ankara 27 ( A. A. ) - Dahiliye 

işgal ediyor, ceneral Dubail Ceneral Jofforc'e gelince ikinci Alıas taarruzunun Ünye .. k.a~asile Van gölü kenuında Ahlat etinden resmen tebliğ olunmıııtur: t 
idaresindeki birinci orduda ceneral Foa Moltke'nia Belçi· hedefi, buralarda yine müm- ve Elazızın Bertak kazalarında tecrübe sa- Belediya kanununa göre, bu ıePe c; lı! 
"Sen Diye. den Lnnoville koyı işgol ıuretile sağ ceno· kün olduğu kadar Alman as ~ıml~rı. yapılmııtır. Sayım ameliyelerinde ve birinci Teırinde yapılma11 liıt"'d'f,l Q 
kadar olan mıntakayı tutmuş ileriye ıarkmHından iıtifade· ke·ini iıgal etmek idi. ıat~tıst~k umum mftdür vekili Celil bey ve belediye intihabı bitmiıtir. 519 bel• ;ıı , 
bulunuyordu. Belfortta top· ye çalıtıyordu. Moltke 11ğdan Ceneral Pou, 150,000 aske· maıyetı de hazır bulunmuıtur. Tecrübeler kanune ;ı'Öre, intlh•p hakkını haiz 1

1
1 

lanmış olan orduların kuman· denıze doğru uzanırken, Joffre rin kumandasonı aldı, birinci gerek yapılan ameliyelerin teknik ıartlarının kiti reye ittirak etmiıtir. Reye iıtir• ~·J b ~ 
dası bir mnddet ıonra cene· da Almanların ıol cenahını taarruzdan daha par bir cep· tam olarak huıUlü ve gerek adedi netice· beti dört sene evvelkine göre çok l•;ı, ~~~) 
ral Ponye geçli ve Mulbonse· teıkil eden Loren'de aeri bir beden Tbann mevkiinde 14 ler itibarile şayanı memnuniyettir. Elde edl· Bu nlıbe~, bazı beledly~l~rde Ank~''' iıl' ~· 
ye bir taarrnz hazırlandı. taarruza geçecek ve Meçe Ağuatoı akıamı taarruza geç· len rakamlara nazaran bu kazaların nufusla· bul, lzmır ve Adana gıbı bir çok ı•b "./J ~ d 

Loren ve Belçikadaki ilk uzanacaktı. Bu hareket cene· ti. rında vaaati olarak senevi binde yirmi de· mizde dört miıline çıkm•ıtır. Rey v•~'(: ~ı' 
,edit çorpışmalordan ıonra, ral Rııffi, Caıtelnan ve Langle Almanlar müdafaa etmeden receoinde bir tezayüt olduğu anlaşılmııtır. yar111 kadındır. Reylerin hemen beP'.' ~ ıo,' 
(22-20 Ağuıloı) bu geniı ve orduları tarafından yapılacak, geri çekildiler, fakat biraktık· Halk •ayım iıine milli bir bayram tezahu· Fırlıaıına verilmiıtir. Bütün bele~ıY ~c' 
bDyük cephenin cenahlarında Rbin'in Almanlarla mııvualaoı ları yeri tahrip ettiler. ratı gibi •lika göstermiştir. Sayım memurla · C. H. F. na manıup olmıyanlara veril;~f ~ 
bir çok bızırlıklar devam keıllecektl. Sarreboureyde tehdide uğra· rı, halk, muallimler, mektep talebesi ve Dev tnn reyler yilın geçmemektedir. ffer •1~j it~ 
•diyordu. yan ceneral Malike 14 ve t5iocl Jet memurları arHında intibıp edilmiş, bil· te rey bıkkını haiz olanlarla rey k• ~· IQ ' 

Hareket 
Hızarhklar, ceneral Oubail orduları yakarı Alsa.ta Sor· basaa Ahlat kaz.asında 13·14 yatlarında ilk ların liıteıi tafsilata Resmi gazete ile 

ve ceneral Coıtelnan ordula· bourge ve Savern sevketti. mektep mez11nu Türk çocuklarının talimatna miyeti milliyeye verilmiştir. 
PlaA nları nna ve Rhin~ iıtinat ediyor- Ceneral Pou mahirane ad· meler ahkamına son derece muvafık şekil· 

du. 14 Ağuıtoıta bu iki ordu dolunabllecek bir hareketle de ve tam bir muvaffakiyetle ıayım memur· Millet Meclisi şj 
Ceneral Fon Molteke, Fran· harekete geçti. Mareşal Soffre kuvvetlerini siir'atle Mulhouı luğu yaphkları görülmüştür. Ankara 27 :CA.A) - B. M. M· ~ 

saya karıı olan harp~ pllnını merkezde, Franaız Meuoeıine &nüne sevketti ve Almanların Tecrübe aayımları • milnaaebetile Cel&I reis vekili Eıat beyin reisliği aJtın~• 11 

Mareşal Fon Schelifen'in de kuvvetlerini toplamış ve Ar- ıolcenahtan Colmara rica hat· ber .Isparta, Mardin. Diyarbeki, Sirit, Van, miıtır. Calaenin açılmasını müteakip . i~ 
tet~ikl~ri.ne istinaden vücuda deme ile Belçika LUkıembur· tını kesmeğe çalıımııtı.. Ela',"· Malaty~, Kayseri vil~yetl.erinde bir Kadri beyin Tiran orta elçiliğin• t•Y'~ôi. getır".'ıştır. Bu pl4n Eks·lo· ğunda yüklenmek için fırsat Almanlar 19 Ağuiloıla t~tkık ~~yabalı y~pmıı sayım •ıl•rı. ve buıu dolayı Mani•• meb'uıluğundan çek

1 

Şopel den Mulbaneı' e kadar bekliyordu. harbi kabule mecbur kaldılar. 11 ŞfJraıtı mahalhye hakkında vah ve kay· dair istifaname1i okunmuştur. b' p 
olan cep heye tabşit e dilmiı Bu harpte 24 top kaybettiler, ma k.~m larla müdavel e i e fkir etmiştir. . Reis Esat bey müzekere edilecek bd '1•ıı1

1 

1,350,000 askerle her battan Lieyede Almanlar tahmin oldukça mühim mühimmat ve • Uoye, Isparta, Pertek, ve ' Elizizde Ce- bır madde bulunmadığını söyliyerek . U d~: 
Sen bavza11na inmekti. Fran• edemedikleri kador fazla kal· erıak ta bıraktılar. Fransız lal bey tarafından sayım iıi !ıakkında kon· kü toplanti ile 4 cü devrenin üçüacU ılı ı '• 
sanın Verdün. Toul, Epinal dılar, bu auretle IS Ağuotoa· 11ğcenahı Altkvicbe uundı feranılar verilmiştir. nihayet bulmuş oluyor. Tetkilitı e••'i~~ ''• 
ve Belfurt -~arasındaki tahkl· tan itibaren Franııı sol cenabı Almanlar da Pbine çekilcliler Klyserinin puuırbaşı kazisındaki tecrü· nununun 14·cll maddesi B. M. fde. 1 

malı çok kuvvetli idi. Hatıl nı tetkil eden Lonrezoe ordu· ve 20 Ağuıtoıta Fransız Col· be aayımı bu ayın 26 aındı umum mGdUr- her ıene T eırinlıani başında dıvetıiı, ~,ı 
blitfin Alm D ordularına kar- IU Mcuıeyi)akip ederek Char- mat yakınlarına geldiler ve lük muavini Selim Sabit beyin kontrolu al· içtima edileceğini zikreder. o güo re;,, 
'' bile mu k ve met e muktedir l eroi ye kadar il er le di ve AI· Pbin köpr n haıları 01 te bd ide lı nda yapıl m •ılı" ye tuadllf edl yor. ı. Yeni içtim• d • 1,1 h 
addolunabilirdi. man aağ cenabı ile temaı baıladılar. Fransızlar hedef· lspart.• viliyetinin heyeti umumiyesi ile girerken heyeti celileye muvuffakiy•

1 
ib' V 

Yalnız geçit noktaları ara· elde etti. Fakat, bu ııralarda lerine vaııl olmut addolun· Kır~larelı,_ Mudanya ve Marmariı kazaların· aıenni ederim demiş ve içtimaın P 

mak için büyük kuvvetlerle merkezi Belçikada Belçika or duklan bir sırada Loren ve dakı tecrube sayım~~ı___-~~~~~-!lar bulduğunu bildirmiştir. ~ 
Arap ovalarına [Belçika yolu dusu dorbe nzerine darbeln Belçikada vaziyet birdenbire 11/ahkeıııelerde ~11 1

•t 
ile inmek bu suretle Pariıe yiyerek Lonvoin ve Brükıeli Fran11zların pek fena bir su· Bu voziyet de koY,,~il 'ıo 

k E k 
• t k tarafından tespit ed

1 .~ 11\~1• 
müıta im h t şeklinde inmek biraktı, Anverıe doğru çekil~ ntte aleyhine döndü ve ce· s 1 e b • 1 k ·-- tr' tt~ lazımdı. Bunt D için bu planda di. Fransız orduları kumanda neral Pou ordusu ıimale celp 1 r e es boca efendi balkı ~e ~;. l 'b F d 1 ı h duasına çıkarmaktan 1• I' <rı ~ 
ransı~ o~ u .arının so cena ı· heyetinin Belçika ve lngiliz edildi. eı:ı t 

na Parıı cıhehnden sarmak ta orduları üzerinde bir kumanda Hoca tekbirin doğru olup y i~ d b'Jd• M f Dl CO!lö\muc' cübbeyi ters birin müılümaohğa 'le tt ~ı~ 
.a. ı ı~ aama

1 

ih aağ cena~ı hakkı yoktu. Bunun için harp, .. NANU HARBi - 14 A· • • ~ Y yakışmamaktan bahisle ~ 
Epıoal .. ve Toul dan büyOk bır ancak zuhurata göre idare guıtoıta Fransızların Lanrezaç gıyıp elleri SB k t tt<v• d aıeYo l~t ~ t~!!_UZl.a_z~lamak _~plinda edilmek mecburiyatinde idi. ordusu Cbimaz göbeğinden o· . . r 1 mış e ı~ın. e? mabke dıt, vardı. Cephede 'bulunan Bav Btlçikaya girdiler. 15 Ağu~- ıye ıdd ıa olun kedılmıttır. ~,,'r', 

tosta Meuae yukarılarında Dı- U yor H h bu .. tO" ~"' "• 

B 
d 'k' ,..,. . . k'. d . . . emen emen ıs r. 8 

un a~ • 1 • . ·~ne sonra ğını kat'iyyetle iddia edenler naat mev ıın en lıırıncı or· Dün Ağırceza mahkeme· 0 • • • • ler elmi fakat boc•d~ ~i · 
Londra kıtapçı magazalarında olmuştur. Maamafib bana e- dunun Delignay fırkası Alman ıinde· bfr bocanın halk .. brasını kendısı bıhyor. Yalnız gd ş d l'aı d•felt ltttlıt 
küçiik b' • 1 ö ii n b ' • · · ' 1 yag· ocaoın ağzından kaçan b mur uaaı e e 

1 J'~ 1 
,, ır rıoa e g r nm 1 ve edi sadakat vaat edeni bul· ı~varmnın taarruzuna uğradı. mur duasına çıkarmaktan ve Jall . b k . ~ ıöz 16 ledi"ini i itm••' lıı 

1 

Yüzbaşı • " t rafından ya· madım değil ; fakat bu Pren· Lıegeden, Nam urun ti malin yeni tekbirin müslümanlı" a ve r ~r, er ."' tarafından ışı· sö ıeJ ler~ir ş ı' 
zılan bu kitapçık zabıta tara· sesle de izdivacıma hariciye den Meuse'usu geçmeğe mu· dine yakışmama'-t ld g.. ılmış .ve balha11a köy katibi y ş . • ~.' 
f d Ü 

• 1 ı " • 0 ugun- Hamdı efend· ' 1 • b' ıf ·~ ın an s r at e top anmıştır. nezareti mani olmuıtur. vaffak olan Almanlar Civet· dan bahisle l 'kt 1 ı mes e eyı ır Yal 'ht' lao b•ı ' •ı~. B k. p D r •ıvı en ıuç u zabıt varak ·ı t . DiZ 1 ıyar o 40 1 

. ? ıtap re~~ . oga :n ne Prenseı Dögalin bahıettiği tende g~ç~rek Dinanta vor· olarak muhakemesine bakıl· mi tir ası e espıl et· ler; bizvaktiyle yağm•' ~ ı, 
ıçın evlenmedıgını teırıe . çı• ve ebedi ıadakat vaat eden mak ümıdınde idiler. mıştır. Davioın mevzuu şu- ~ İk b' . f' . çıkardık ve ellerioıiıidt ~ ' Y lışmıştır. kadın, bir Ruı Prensesidir Ayni zamanda da, Alman dur: k a . ır cemıga ır balınde .. d .. kıttı'dı 

Muharririnin Prensin ıa· Biyariç te Prensesle Uçayda~ ıuvarilerioin Belçih:a orduları· Geçen Hızarilyasın birinci ı~a çekılmişler; yemişler, iç •ş.•gl ıyd•. ogru sar h 
· • d 1 d b' · · l f d ı mıcler gülmüşler o ı mış er ., · .,. mı~ı a am arın an ırııı o: azla Fförtu vordır. na a mış olduğunagöre,Oiıe'ı günü, Seferibisarın BeylerLö- .... " ' . ' ynamış ar, 'e 

dugu anlaşılmaktadır. Bu kı· Bu Rus Prensesi ya p~k geçmek içio bir gedik ariyor yü halkından bir kısmı köy ogl~ zamanı gelance boca Is· S ı b f ndiYe ~ 
t 

.. P O" ) ' ' maıl IH kk f d. bd uç u oca e e b' 'i apçıya gore, rens oga, mahir bir kadındı ya .ıa kat'· tardı. Topçu, piyade ve mit· odasının önünde toplaomıılar a 
1 

e en '• • est ce· bu tt . k ban'". i ~ 
çok _kıskançtır ve bir kad!nın iyyetle ıadık ve ı~mimi ı ralyoz kuvvetlerile bim•ye •· v. idet olduğu üzre Hızıril · a~alım, .namaz kılalım diye Y•~ gü:: k:~ile';.:iyeC'ı'~I ~I zevcıne sadık kalamıyacagını Fakat Prens Dögalin Be- dilen iki f&rka Alman suvariıi yas gününü karda kutlulamağı bır tekhfte bulunmuf, halktan ı ki b b köY 1 t 
'dd ti k 'd' R k ) d yüzde d k k. . eme e era er, I•~ , 

1
1 

e e a.nı ır. yaz uslara mensup milliyetçi Oinant &Müstahkem Mevkiioi onuşmuş ar ır. . . 
0 18~ .•e ızı namaza hakkıada vakı ilc ait 

0 &~ı , 
. Prens bır suale kar.şı. bu bir Prenseıle evlenmesini, in· elde etti. Ve Meuse'Gn sol Vatandaşlordan birisi bu u •tlırak eylemııtır. kama ıikayette b•J•d ç•~ ~. 

kılapla şu cevabı v~rmııtır : gilt~re hariciye nezareti, Rus· ıabilini iığale baıladı. ğurda bir keçiyi feda e!miı Hoca lımail Hakkı efendi, d;,n dolayı araların•• • ı 
- ~e kadar samımı olursa ya ıl.• olan ıiy.Hi ~ünaaeb~t- ve Hal~I .boca iıminde biriside a~ka11~~a büyük bir cemaat duğunu beyanla bet•b" 

1

1 
olsun hır kadın kocasına en leri ıhlil edebılecegı kanaatale Fakat Fransız topçuıunun bu kr.çının kesilmesini yüzül· kutle~ının bulundug" unu aö· da ·ııa·ve t · t'r ı ~. ~ 
'h t U d k k 1 bT J f k ·· · p ' 

6 

e mış 
1 

• e •l' nı aye çay sa ı a a ı ır muva ı goımemış ve rens tiddetli ateşi ile karşılaştılar mesini, pİfİrilmeıini deruhte rünce coımuş ve kendinden B · · d dtJ' ,, i 
1

~ 
P{en• Dög 1, bu kanaati Dögal, hu maceradan da be· •• geri döndüler. Fransız aa· •• kabul etmiıtir.. Yalnız 0 • geçerek cübbeoini çıkarmıı ı · ~ "; ıçıoı 1eneoid ~ ~:b 

d şu şekilde izah etmittir: k1r kalmııtır f keri ~ngü ile bOcum ederek rada / bulunanlardan Ismıil ve ters olarak giymiş elleri· 0~~m .. en ub~I ~ ~dtJoı ~ t ltı. Hayatımda pek çok p * o· t k 1 . d k' H kk f d ' ugunu ı mıyo bi' ,. - • " ınan a eaın e ı Alman a ı e en i isminde bir ho· ni de aşağıya doğru sarkıta· ıak old .. d irdt 
1
'i 

renseılerle miin sebet tuttum; Prenı D6gal. ihtiyarlık yo- bayrağını indirdiler. ca boıbog"' azlık etmisı ve H l'J rak dua etmeae baJş) -t ı· ukguna 
8 

H 

h
• b. · · d t hbüld l t tt hAli 1 · ,.. a 

1 
e • amıt ır. ıgat yo tur 0" ıç ırısın en ee en ıonra unu u u, ev encmıyor. Almanlar bu kadar ileri hocaya hitaben· B · t t · "' 

üçaydan fazla sadakat vaadı Dedikodulara bir de kırıl ve ·ı · 30 k d K . . ·. u vazıye cemaa ın nazarı Oemit ve b••
1 

ı'ı alamadım. Bunu ban aamimi kıraliçelı bOyllk endi eleri faz· gı ~enın cezasını O~ a ar -: eç'.yı eıkı lekbi.rle kea, dikkatini celbetmiı ve berkeı tahitleri dinlendikt~d .,o 
yet ile itiraf edenler ve hiçbir la olarak katılmıttır.' Bakalım, ::~·~ .. :~~:~o~u t;.b~ıp et;· ~en• te~bırle kum~. Zıra kur· hocaya uyarak ellerini aşağı· evrakın :mütalaa iç•O ı•~ 
kadının bu müddet haricinde bu mcı'ele ne tekilde niha) et d'I 

1 
ure ıy e çe 1 

· an ye~ıne geçmez .. . ya sarkıtmış ve bilmiyerek umumilik makaauıı• 
kocasın s d kat göstermedi- bulacak ?.. 1 er. ' • ~emış am~a., bu. ıozil cu.\- hocanıa duasına amin diye karar verilmittir. 

Devam Edecek dımı, y<.>kıa latıfemı ıöylemiı, batırmışlardır. 
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ususı telgraf. haberleri Hazretleri 
Belediye Reisine 

~~~r~11~!!8~.n~~~~i!.~!i mllnuebetile Türklere yapılan hafeketler Iran .. 
bıı ~lil•riıı ~i M. Naili bey. Reiaicllmhur Gazi hazretlerine - • • • •• • • •• Tayyarelerı 

lt'1rr,,, c•zinılerini telirafla arzetmiıtl. Gazi hazretleri Bıılear hükumetince asla tasvip ·edilmiyormuş! Diyarbekir 27 ( A.A ) -
.. eJrr•f lhdevap IOtflinde bulanmuılardar. 11 inci Cümhuriyet bayramı 
~ ~ .. ur· M•• f •t hAd• J d •ı • k • t. lf•ili bey B I d' .. D . 1. OD eri 8 ISe ere mey an Veri mıyece mlŞ ıenliklerine iştirak etmek üze 

tttı -~~lllld k'e e ıye reııı enız • re Iran harbiye nezareti hava 
•r dUerı11a .• l duyıulanıuıa teııkkllr ıder, muvaffaka· Go gı· yet Ne oı· yor ? daire~i ·~fi cena~a~ Ahmet f • Nahcıvanı hazretlerının kuman 

Reiıicllmbur . . . . . dasında beş lran tayyaresi 
-- Gali M Kemal Iıtanbul, 28 (Telgrtf) - Bulgar Baıveklli nıurı M. Mıdılef bızzat tetkık etmıı ve ali- bugün şehrimize gelmiştir. He 

f'ıti . M. Goıgiyef Hikimiyetl milliye muhabirine kaı:lar memurlara kat'ı emirler vermiıtir. yet tayyare alanında mllfettiı· 
~ nıburı•yet bayramı beyanatta bulunarak demittir ki: "Bulgari•· Keyfi hareketlere kat'iyyen müsamaha lik ve viliyet erkinile birçok 
b tanda Tilr~ akalJiyetlerine tazyikler yapılıyor edilmiyecektir. Bulgar bnkumeti, Türklere zevat tarafından karşılanmış· 
flet t denilemez. Zararlı adamlar nerede yokturki? yapılan hareketleri aıla taıvip etmemekte lardır. Tayyareciler halkevine 

&rafta hazırlıkr ÇOk Vaki olan biz, mOnferlt bldiıeleri Dahiliye dir.,, misafir edilmişlerdir. Heyet 
1 • • • • [ yarın ı'bah Ankaraya hareket 

~~"0" mükemmeldir ZENcı· MEB'US edAecedktair.lı nençler ~t b,,,27 
(A.A) - Cum· ve ıenliklere iıtirak edecek· Jll: 

"- il bit ~·.hazarlıkları ta· lerdir. Istanbul 28 (Telgraf) - A· 
ltt ~~ '°=~ıtır. hReı·mi me~a- Uıak 27 (A.A) - Cumhu· Halkın hücumundan kurtulmak için hapishaneye iltica eden dalı gençler Atinada miting ttt e , .. 1 nıu te ıf ıenhk· . . 

t, te ı tııceler t t' d'' rayet bayramının 11 cı yıldö· zenci rneb'usun kendilerine teslimini isteyen ehali yapıyorlar. 
'"' d llıailJ,, ve~İeı: k ne· nlmü çok parlak Mr tarzda 365 Yunan 
'~ti: reaıni bir bıl: ~e;i~ kutlulanacaktır. Gündliz bllyük mahkeme bin~~.~} .. l~karız diyor 
'-btCit~r k" bir geçit resmi, gecede fener R il . u t mektebi 
~' itlec o:ınıer atli olarak alayları yapılacaktır. Şehrin uzva • m racaa . Istanbul 28 (Telgraf)- Ar· 

lııiı,firit ler, halk f1rka11 birçok yerlerinde taklar ku· 
,:Iarak meraaim _ rulmuıtur. Talaba11a 28 (A.A) - (Amerikada) Flo· Talabasae 28 (A.A) - 200 kiıi Marian- nav~tlukta 365 Yunan rnek-1\j h lL C '- L- ı-h ...ı hk • . k • . k d'I . tebı kapanmıştır. -• rida valili ı &ID a&ıoa '"'p .. •••••De aa ma emesıne gıreı-e ıencınıo en ı erı-

J}) ı• yet Ga zetesı· b11ctlm ederek b8Yiyeti lleaUı te1plt edllmf- Dl teslimini istemişlerdir. Ahali mahkeme ltalya' a faşist 
yen bir ıeaci me'o'ma ıorla alm•ıına maai biDaıını 11kmakla tehdit etmektedir. Zabita 

}O G olmak için Marian•aya aıker •e•ketm,ftlr. amiri zenciyi hapishaneden kendi maka~ınal b yramı 
Ün IÇİD Akşam Zabita amiri muavini valiye telefon ederek nakletmeye muvaffak olmuıtur. Halk butünl Paris 28 [Radyo] - Fatiıt-N h Ç k hapiıhane içinde hali mahaıarada ltulunda· zencilere ıehri terketmek için bu geceye lerin Roaıaya girdıklerinin 12 · .~t. h Us ası 1 aracak tunu ve amiriainde halkı dııanda ıaptetme· kadar mtıblet tayin etmiştir. inci yıldönümü olmak mnna-

~:· 1•h~ifuı 28 (Telgral) Büyilk Milkt mecliıiain gizli celae.· ye eğrqtığ'ıaı bildirmittir. Allali ıend ~a- M. R.uzvelte müracaat ıebetiyle bütuv. ltalye.da fa· 
•l'tıı,b ederek neırettiklerinden dol~yı vekiller heyetince hallelerini atep vermnkle tehiit ettlklerın şist bayramı yapılmıştır. Ro· 
1 d:' Poli liınburiyet, Akıam, Son Posta ye Zaman gazete den Marianna hOkOmet memarlan mllbim· ~tla1ata 28 (A.A) - Hem b~~~z hem mada faşist ordusu bir geçit 

11 
) i1ı:· tebliğ•tını gece yap'ı. Bu dört gazete bugün mat ve g6z yaıartıcı bombalar g6nderllmeı?· ıencı lzl11 bulunan ve ırklıuınu• tehfıne ça· resmi yapmıştır. 

'
oı._,,_ ~ar etmemi•tir. Kapalı kalacakları ı o güne mah ni istemiılerdir. Bu hadiaelerln sebebi b1r lııan beynelmilel teıriki mesai komisyonu it 1 1 b 1 " \il Y • , • 1 f k k a yan ano ayram arı ktır. fikre 

11 

Milliyet ~ .. ~gazetesi bir 11Lşam nuıbaaı çı· beyaı ile bir ıeaci ara11nda ıeç.ea kavı•· reıııcamhar M. Ruzvelte bır te gra çe ere münasebetiyle dün limanımız· 

f '7 nuaha bugDnf( dün ) çıkmışhr. dır. Zabita amir muaYial k•ıoa•Y• mldahale muhtelif yerlarde zencilere zulmeden ve on · da bulunan ltalyan vapurları 

ll etmiı ve balkın lin,. etmek iatedill .zenciyi ları itlaf eyliyenlere karı• hUkumctin müm· b ki 1 d t 1 t R 

il 8 • • N .,. .. dil . 1 ayra ara ona ı aıı~ ı. o-
'~ an arıcı ye azırı L.:ur~armıt olduıuadaa. hOcOme utramıt ve kin mertebe ml1dabale etmesını emış er- ma bankası ile Kemmerçiyal 
y l\l' J bapııhaaeye iltica etmııtir. dir, bJnk l ürk ve Italyan bay-

·:UhiUİD Beye Seosover SON DAKiKA ~ R:dyo ;:~~::· ::: ·::::~::'li~yı•m•k· 
~!"'"buı l§&Dı Hediye E ttİ R d•k 1 S ı· K • te~~·lkan misakını imza etmiı 
:~ı~"h' ~8 ~ .Telgraf) - Makıimoı ve refikaıile iktisat 8 1 8 05YB ISt ongre&l olan de~letlerin bu ilk konfe-

' 
111 ~ p ~rıcıye nazın nazm M. Pesm~zoğlu ve mai· Pariı 28 (Radyo)- Bir kaç ılladenberi Naat ıehrinde toplantı halinde bulunan Ra· ranıı Balkanlarda karşılıklı 

ı ~ ~t " urıç ile nıaiyeti yetleri erkinı aaat 10,20 de dlkal Soıyallıtlerla konır .. i bu ılla kapaamııtlr. Soa cel1ede dahi bir çok hatipler itimat havasının derecei ha-
l~~ J.t,k,~Dan ?•riciye na· konvansiyonel trenile ıehri· a&z ı&ylemiı ve M. Heryo son nutkunu Irat etmittlr. kimiyetini bir kerre daha is-

'•t .. •ınoa ıle Refikası mize g~lmiılerdir. Her iki Parlı 28 (A.A) - Radikal ıo·ıvallıt Ôvr 9e ıoıyaliıt Populer gazetelerinin yazdıkla- pat edecektir. Ankara içtima· 
b "''Zırı M p b k d R anda Balkan milletleri arasın· t ~ tı '•h · ezmaı eyet sir eci iıtaıyonun a va- raaa 1are dlla gece Naat ıeliriDde deveran eden bir ııylaya nazaran M. Dumerg •· 

dıt' h,r,;b fthrinıize gel· li ve belediye reiıi Muhittio dikal ıoıyaliıt kongreıinia makarreratı karı111Dda kanunu eıasi tadili tının millet mec· da tam amile takviye edilmiş 
"~ etle karşılanmıı· beyle hariciye vekaleti huıuıi Jiıi tarafından bemea mllıakereıi huıaıuada ısrar etmekten vıı1reçmiıtir. Övr gazetesi münasebatı Türkiye, Romanya 
' .. _ Yunan;stan ve Yugoılavyanın 

'~lf '" b,ri . kalem müdürü Refik Amir bey M. Oamerıin nazarların ekıeriıi ile Jaemflldr olarak bu mllıakereyi bütçenin kabulün daha sıkı ve daha samimi teş· 
, 11 '-aoe, V 1~1Ye nazırı M. emniyet müdürü, merkez ku· dea sonraya talik etmeyi kabul eylediiini yaım•kt~dır. riki mesaillerle tebarüz eyli· 
t~Ot l»iı • ı Mubittia Beye mandanı, Yugoslavya ve Yu- H b N A •d yecektir. Terakki ve inkişafın 

. it N,lıt~;nı hediye et- nan sefaretleri erkanı tarafın· ISD8DJ8 ar iye &Ziri ıturı e birinci şartı olan sulha teşne 
tı,td~tık,,, akşam hususi dan karıılanmışlardır. Muzika Pariı 28 (Radyo)- Iıpuyada Aıturi ıehri Aıilerdeo tamamen temizlenmiş ve AsAyif olarak· geçen o vakitki ümit · 
ltt •t. Ya hareket et· milli marıları çalmış aıker iade edilmiıtir. Harbiye nazın aıkeri lut'alan teftlı için Astariye gitmiıtir. lerimizin hoşa gitmediğini ve 
. ~"~t.ıl, 28 ve polis müfrezeleri ihtiram . Balkan milletlerinin hayrına 

.. ' h,ti . (AA) - Yu- resmini ifa etmiılir. Heyetler Brezilya Jeulin Seferleri Kaldırıldı olarak tahakkuk etm~kte bu· 
"'· ~ tıye ı ı· · · ı d' lunduğunu teyit edecektir. 

tlti.- nazırı mua· Perapa 81 ote ıne ınmıı er ır. Pariı 28 (Radvo) - Şimdiye kadar Almanya ile Brezilya ara1ıada işlemekte olan d f • 't '1 ı.t n Ve ına' t' Ak t 18 15 t h i ı Kual Aleksan nn acıayı ve-
11 "Q'L ıye ı er· ıam saa · e uıuı J I' f 1 • '--ld 1 ... 1 • y d 
11,tl q 7 50 d • ~p ın ıe er erı 1U1 ın m.,. r. falını müteakıp ugoılavya a 

h, h,rici e ekıpres trenle ~nkaraya hareket ede. Bu ıeferler biy8k ıemilırle ve tayyarelerle yapdacaktir. hadis olan vaziyet hakkında 
('.lt.a..,, Ye nazırı M. ceklerdır ~"'""""'-""""""'M"'"""~p ~~o• "''"""'"'""'"---.k"""""•~~ sorulan suale de . Puriç 
~,~ "~l'e A K.. .. urıç ıyor 1 bazr.etleri şu cevabı vermiı-
~--1'•- sı omur • lerdır. 
~tli l'{)e • k t • a••k•• d b• k h t •d• Büyük hükümdarımız hem ~, c" ~7 (A 11 OD eDJ&DI U UM &rlmlZ lr 8 ram&D Ve yara ICI l 1, bir kahrıman hem de bir ya· 
· l, 'ta>ıl'tti :A) - Alman Paris 27 (A.A) - Frans t· h k h •b• d • k b Jd rahc• idi. Bütün ömrünü mu· 
' l11 t~ih ;ırı daveti Dze· y.a kömür ithali bakk•ndaki er 8 r&m8D ~ 1 0 8 eserJDe Uf 8n 0 U Qıtam eserinin tahakkukuna 
'l\'t: lr' le \ltlye, :Arabis- kontenjan miktara ikinci teş- B Ik 1 d K d ı• k hesretti. Ve her kahra.nan ve 
~~:~••t,~.· '~•n, Hindiı- rinden itibaren yib:de OD ar- a an ar a . ar eş 1 her yaratacı gibi oda ~serin.e 

~iı ~'" 4 Çın, Japonya, tırılmıştır · kurban oldu. Mılfetlerın tarı· 
·' "at;t••in·O talebe lran Istanbul 28 (A.A) - Bu ıillerinin içtimaına ıahıen it· Kemal bezretlerhıe gerek binde kanla ve nihai fedakir· t td~"'•ibtı .•OOO·ci yılda kiralık hane gün Yuıoıla•ya hariciye na· tirak edemediklerinden kendi memleketimin ve gerek kendi hkla teeyyüt etmedikçe biç 
~ - '" ttı tt:.,t1ı.ı.~ Berlinde Ik' 'b 1 k .. anda mü- zm muavini M. Pariç hasret· namlarına Yugoılav devletini ıahıımın tazim duygularını bir eserin uğlam ve devamlı 
' ,,, .. ••der . r k IDCI ey er ıo ıg t ·ı t k f' b dn 1 . - Balkanla d b0 

' tetef· ttt-. l e ıı ıra zayede salonu karşısında 76 leri öğleden ıonra phrimiı emıı e me ıere ı aaa ı· arzetmek fırsatın• bulmakla od mt~a~eb~ılnıa . . b l r akt ız-
1 S') 111, b .... ,, ~rdir. Bu . deki Yugoılavya ba koaıo mektedir . en ıyı ı en ıyı e en yo ur . 
• "1. ti)•f .'ledi>·ede ""e· numaralı üç katlı, ele.ktrılr, " . f Hnkametiniıia ıtızel mcr· haısatea bahtiyarım. Türkıye Layemut kırahmız hayatile ö· . '>,,, s-~ ttınde bel d' - bava gazı ve su teıkılitını loa_hane~ind~ ~JaDı ve matbuat . • • • ile Yugoılavyayı yekdiğerine lümü· ile de memleketine biz· 
~~' h Ilı lbiıaf· 1 a ıye havi içi ve dııı yaölı boyalı mume11ıllerın1 kabul ederell keıı Ankarayı bırıncı defa b "J h I' • .. et -etmiştir Onu feci ölü· 

ı ''-f a, ır ere ıa· • b tt b 1 t 1 k • k btık:n. ti ag ıyao ı aaane ve samımı m · n 
-, t İti itldi · . çok kullanışlı bir hane kira· ıu eyına a u anmuı ur: 0 ara furme 9e ume . mü ile ku.isiyet kesbeden e· 't ''d, tr Te1~~z. de~ı~· laktır Hariciyee nazarı M. Yevtiç ltıreliye ile beraber b6t&n Yu- dostluktan bahıetmeyi zaıt ıeri Yugoslavyayı iıtirap içe-

•, t Q nısanıaın . h l • d 1 ·ı k 1 ·u . f d • a n B d ti k .. t~i •ob trfind k 1 Taliv· olanların Güzelyah· azret erı ev et umurı e e· ıoı av mı etı tara ın aa ıc· g r yorum. u oı u gun· riıinde hn zamankından daha 
t, '' P.tunib: g~:: da karakol ittiHlinde 1154 ıereti meıialiyetlerindea do raatı derin bir takdirle takip den gtıne artmakta ve her iki müttehit ve daha kuvvet'i 

numanlı b, 1 ~y ! rnftrAcıa tları ayı balkan devletleri mlmeı olunan yDce reiılalı Gaıi M. me!!!leket arHında tam bir kılmıştır. 
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VAZiYET iYiLESTi . 

• 
kumarlı Hamiyetli Izmirliler 

Mallarımıza aitistidalar Alman makamlarınca K.,miteye yapılan teberru 
dostane bir şekilde neticelendiriliyor S0,000 lirayı buldu Başl~~~' 

•••••• Mücadele 

M il T
-· 1 • F 1 d Hayır işleri merkez yardımı yet ve teşekküller zam n ıa· Zabıta, son g~ll de ~u .. a arımıza a ıp az a )f komitesi düa Cumbı,riyet Halk man hamiyetlerinize milracıat rin muhtelif yerler•:.~. " 

Fıra•ıı binaaında toplanmış ederler~ Ve ıizler de memle· h ssa kahvelerde 1: 

Muhtelif mahsullerimizin Berlin piyasa 
ıındaki vaziyetleri hakkınd• Türkoflsin Ber· 
lin ıubeainden bir rapor geJmittir. Raporu 
hullıa ediyoruz: 

- Bertin piyaıaaında umumt vaziyet mem 
leketfmiz için mnsait bir ıekiJde inkişaf et· 
mektedir. Muamele icraaından muamele ak-
tinden evvel müsaade almak mecburiyeti 
memleketimiz içinde mer'i olmalda beraber 
allkadar Alman dıireleıi Türkiye mallarına 
dair lıtidaları ıürat'le ve dostane bir surette 
hal ve istenilen müsaadeyi derhal vumek
tedir. 

Hattl bir çok Alman ticaret evleri, iıte· 
nilen mü1aadeyi alac .. klarından yDzde yüz· 
emin bulunduklarından müstacel itlerde iı
tidaların cevabını almadan evvel Tilrk mal
ları llzerinden mukavele aktine mahzur gör 
memiılerdir. 

14·20 Birincitetrin haftaaı, memleketimizin 
menfeatlerine uygun bir ıurette inkişaf ey· 
lemiı ve bilba11a tiftik, yfin ve diğer emti· 
amız Uzerinden zengin ve hararetli muame· 
leler olmuıtur. Gelecek haftanın daha iyi bir 
ıekilde devam edeceainden kat'iyyetle emi
niz. 

OZOM: Hamburgta son hafta içinde pi· 
yHa sağlam geçmit ve fiatlarda yükı~lmeğe 
temayül göstermittir. 100 kilo başına ıif 
Hamburg olmak Oıre hmirden talep edilen 
fiatlar şunlardır: 

7 numaıa lzmir üznmn 20 florin, 8 numara 
21 florin, 9 numara 22 florin, 10 numara :l4 
florin, 11 numara 27 fJorindir. (Bir florin H4 
kuruı hesap edilmelidir). 

1 Q lkinciteırin itibariyle Londra piya1111, 
yeni Avuıturalya sultana mahsulüne hahet· 
kerdir. Talepler iyidir. Fiatlar 35 ·70 ıilin ara
sındadır. Yunan mallarına talep mutedil olııp 
fiatlar75 • 52 ıilindir. Girit mallan 56-25 
ımn arasında kote edilmiıtir. Piyasaya az 
mal arzedildiği için lzmir fizUmleri ehemmi· 
yetıiz dınecek derecede nokıan muamelı 

Ayni tarihte Liverpolda Av sturalya sul- birinci reisliğe Öksüzlere yar· ket vazifesini seve seve yapar. sadtif edilen kom•' k•rl 
tana ilıümlerine daha iyi talepler vardı, [z. dım ·cemiyeti reısı Hamdi, bir çok felaketlere kanat ge· mücadele etmcğe 5101 

mir, Yunan ve Girit malları ·piyasada azdır. ikinci reiıliğe Manisah Meb- ren bu iyilik milesses ~ leri r e miş; kumar oynaıı"'~s 
Piyasa gayet sağlamdır. ÔnOmOzdeki haf· ı:net Fevzi, veznedarhğa Firuı, elioizdcn gden yardın ı esir· saade eden ve g d• I 
tatarda piyasanın bu mallara kartı da inki- muhasipliğe Politi bey ve efen· gemezsiniz. k"hvehıne~er bık~'0 e~ı 
şaf edeceği beklenmektedir. lzmir, Yunan dileri seçmiştir. Bu mütevali teşebbüslerinıma kara!ları verıl~it~ 
ve Girit üzümleri fiatlerhıde( C VV T )ba Bundan evvelki içtimada gerek ıize ve gerek hayır ce· lamıştır. Kumarla ·pl~ 
fına iiç şilinlik bir yiikseliş mevcuttur. muhtelif kollarda çahşmak miyetlerine tahmil ettiği me· amfim eden eır•~ 'bit 

Viyana Izmir sultaea üzümlerinin muble· üzre tespit edilmi~ olan zevat saiyi hafifletmek ve kolaylaş· mücadeleye bOyü~ V 
lif tiplerinde, geçen haftaki fiatlara nispetle Cumhuriyet bayramını mütea· hrmak makHdile bu ıene bü- miyet verilmektedıt·d• f 
birbuçuk ıilin bir yükseliş kaydedilmiştir. kip derhal faaliyete geçtcek- tün bu ... y_ardım cemiyetlerine yapılan araştırmal•' ş~' 

iNCiR : Hamburgta 14 - 20 Birinciteı . ler ve yardım toplımağa baş- v~recegınız yardım parasının istikametile Çukurçede' 
rin haftası içinde incir piyasası üzüm. piya hyacaklardır. b~r defaya ~ahıu.s . o~a~ak ve rında bir kaç kab:e~o 
saıına niıpetle çok daha canlı ve iyı geç Dün akş:,ma kadar tesbit hı~ yere. verılmeıını duşunerek oynandığı ve eır~ .• • t 
miştir. Bunun neticesi olarak fiatlar da edilen yardım miktarı 50 000 Cumhur_ıye:ı ~alk fJr~ası ta· sına müsaade edıJdıi1 
yükselmiştir. Derhal tahmil ı•~tile 100 ki· lirayı geçmittir. ' yı~t cemıye .trı0:. yar ım o- mışhr. d 

0 
ıl 

losu sif Hamburg olmak üzere 934 lzmir * mkı esBı namı e .•rd gurup 
1
Y•P · Kumar ynzOD e 1ı 

L l G • k'J 68 l'k 12 fi • .. . . tı . u gurup SIZ en top ıya· h k t lııJlf; 
m~'lSU li enuıne ı oıu tane ı o· C. H. F. yardım komılesı cağı yardım paralarını bmir ve an• apa ı tt 
rindir. Empiryallar 14 florine ıatalmııtar. halkımıza hitaben şu beyanna- d k' bütn b ü ' ı hakkında takibat~e e ı n ayır m essese e· . , d ~ 

Londrada çuvallara naturellere kartı ta meyi neşretmektedir: rine ve muavenete mühtaç edılmtştir. Dlin e 1 
lep iyidir. Fiatlar 29 - 3G ıilin arasında- Muhterem l:ımirli kardeıler; olanlara dağıtacaktır. da birinci Mıbçıl•~ il•~ 
dır. Liverpolda piyasanın sağlam olduğu Hayır işleri huıusunda her lzmirin yükıek duygulu kıy- 2 1 aumarah Ab. de 
haber alınmıştır. vakıt g6sterdiğiniz yüksek metli evlitlarının h~r zaman dinin kahvehaneııo ıt t 

TÜTÜN : Almanyada mevcut Türk tntün dt1yga ve şefkatinize dayana· hayır işlerinde gösterdiği bu- esrar satıldı~•. t~•f1,, 
partileri üzerinden zlkr~ . ıayan. muam~leler rak bugün omuzlarımıza çok dutsuz ~l~k~dan emin buluna- set ka~ 
olmamııtır. Bununla ~ırlıkte pıy~sa. saglam büyük ve çok hayırlı bir va· rak, hepınızı bthmetle seJAm· el 
dar ve ynkı~lmek istıdadını haızdır. Son ıife almıt bulunuyoruz. Hepi- farız . TramV'8J 
ıamanlards İımirde tütün üurine kuvvetli aiz de biliraioiz ki hayır i,leri Cümhurlyet Halk Fırkı11 A 

satışlar yapılması Alman piyasalarında da için, her sene muhtelif cemi- Hayır işleri Komiteıi Kaz&SI ~t•1 ~et 
tesirini g5stermiştir. Öğle vakti 1'o0

' ~.fi 6 

Allkadarl•r eski mallardan ziyade 933 B o u k ı ı d .. ru gitıı>' 
ıeoe!i tütünlerine rağbet gaaterme1dedirler. y ay a m z2e

8 
ya ıya log traa0f•f. 

· k T •- ' numara ı .,~ 
Bilhassa iyi ambalaj edilmlı açık ren li iin; ..... d rM ff"r ı (ı ''n a L uza ' b' 
tütünlerini aratmaktadır. Ş h• 8 t b D çocuğa çarparak 

iÇ FINDIK : iç fındık piyasasında ebe D e ır aş an aşa onanmış, ralamıştır. Tr•lllq,f dl 'ce 
miyetli n~spetle yük~elmiıtir. Geçen . haftaya 15 Tak Kurulmuştur Sabri efendi bak1'

10 ~i ~ 
nazaran ıç fındık pıyuaıında 100 kdo baıı· . . . kat yapılmaktadır:/ 

ıo - 30 Fr•nsıı fransrı bir yükseliı CUmburıyet bayramımız mü- sonrR saat 14 de Cnmhurıyet • • ..... e lat, 
na d ' aasebetilediln daha sabahtan meydanında mektep1ilerin, iz y • • dıtt 
var PuA.·. LAM UT p l t t 'llö . d itibaren ıehlrde büyük hazar· cilerin, askeri lut'alarımızın eOI 1 .ııı~ 

: a amu rı pıyaıa11n a d · t' "k'l bi · l J'• • ., • • 'Is 'k k B lıkJar var ı. Her yerde, mil· ış ara ı e muazzam r rumı 935 SencgiıH e 
zıkre deaer bır değışı. lı yo tur. uoa ıe· esseaelerde, ticarethanelerde keçit yapıl r.aktar. Ktçit res- Jdif 
bep yeni mahsul üzerınden henüz muamele· ve evlerde elektriklerle ve minde, iıtiklal ve inkıllp ıçio Geçeoe oıı• 
lerin batl•mamıı bulunulmasıdır. bayraklarla ılis)er haıırlanı· canlarını ve uzuvlarını vermiı Liman tirketl tel ----------mm--•.-11!1-• yordu. Hüku'Det 6nilne, Göz- olan kahramanları temıllen ıurayi devletçe ,~' 

Folk Derlem Karşıyakada ttpeya, Karantinaya, Cümhu· her riltbede zabit, nefer, harp mektedir. Niı•oı:ef' 

ı6raınıtnr. 

Mu
•• h•m riyet meydanına, Tayyare ce- malnlleri ve ihtiyar gaziler, günlerde vekiller. ,e~ı 

miyeti önüne, LHava gazı şir şehit anaları yer alacaklardır. rilerek tastik edıle ~ir ~ıy 
Halk masalları, san'at ve H 1 ki keti önüne, Aydın Demiryolu Bundan başka geceleyin fe meVluk olarak i~l ,bt~ ıı~ 

d b
• t d 1 kt• JrSJZ 1 ar lıumpanyaıı ö :-; üne, Aydın:bira ner alayları tertip edil'!rek Uimata göre y~oı 'e~' \,l e e ıya 1 er enec ır Evvelki gece Karııyakada fabrikası önüne, Tahmil ve sabahlara kadar halk tezahü· man idaresi 935 • e•I 

Tnrk dili Tetkik cemiyeti nUmnze çıkan gOçlük, halkımız istaayon civarında 115 numa· tabliye şirketi önüne taklar ratı yapılacaktır. En bllyük günüden itibar~o ' . 
baıkanhğından viliyete"mtihim araıında bu gibi uaştırmalara ralı eve hınız giımiş: ev ıa· konmuştu. bayramımızda viliyetin dört liyete geçecektır· e 1 

bir hmlm gelmiıtir. Bu ta· ahıalmamış olmasından ileri ibesi Havva hanımın uykuda Bu sabah saat Q dan 12 ye tarafında 83 ilkmektebin 13 Bu vaziyete glS',1 ~ 
mimde hullseten deniliyor ki : gelen tabii utanç ve çekiogen- bulunduğu bir ıırada bahçenin kadar viliyet makarnıoda ka- köprünün açılm ve temel ketinin daha iki şılıı'' 

- T. D. T. C. nin iki yıl liktir. Bu yüzden tsn güıel kapaklı pençereaini bir alt tle bul resmi yıpılacaki öğleden atma merasimleri yapılacaktır. idare edeceği •
11111 

.A1 

6nce baıladığı derleme iti be- bılk aazlerimiz oldukları yer· açarak içeriden bir kol saati • • - d jv· 
nn~.bi.tmi, ve .·~kas• abnm~· lerde gizli kalarak varlığıoıııın ve bazı etyalar çalarak kaç- Pamuk mutehassısları Iyıye ıı 
degaldır. Yurt ıçınde halk ag- t ki 1 1 kt d mıştır. · • • Jl!Jfı 
zından ı6z ve Ehalk bilgisi or a am~ ~a 1 0 ma~a a. 1

.r. Ayni gece Karııyakada iı· • iYi der ~,,. 
"Folklar,, derlemeleri, {jzerinde Bunun onune geçm< k IÇID taıyon caddesinde ı 13 numa· Alman F ab'rikatörleri Mühim y kt iç111e~ t 
daha çok çalışılacak büyük bir hatıra gelen tedbirler şunlar- ı alı eve bir hırsız girerek keme de.' iyİı l 
iıtir. Şimdı derleme işinin da· dır : mutb•k pençeresinin camın• Mübayaatta Bulunacaklar ~~· te 1 aım•.,.d•ğ1~ 
ha geniş basamaklarına ieçi· 1 - Halkevle ·L Belediye kesmlı; bir hah, bir gümüş S d 500 b' b 1 M" h 1 A d h tt t:~~zl~kt:1de ooU ~ ~ 
yoruz, Bu ba!'amaklarda bir reisi ve azllarile Hükömet tekerlik, bir gnmüf ekmek ene e 

1 
kı~ . aya pa· .. ~tde assıı ark y ın i •t. ~ saf mevaddı bulrP' ,l~ 

d .. d ı · · h b' 1 muk satan a ara ıstıblik eden uzer ın e pamu vaı ye ını 1ı , 
yan an ıoz er emesının er idare imir ve memurlarından açığı ça mıştar. . . . . Alelade kireci ço ı•" 
türln iıı: varhk çahıma yoHarı ı· ı ı b .. 1 f iki Bu ev Aydın Demı'ryolu bazı Alman fırmaları namına tetkık etmışler ve dnn hmı · b' b ..,.afır ı' 

• v• ' • • yer ı o an ar u ıoz ve o ır • . • . i . tr sa un, ça.... . if t 
Qzerıode yapılmış şekh, bır derlemesinin değerini anlata· kumpanyası fen mOtavırı Mnm hareket eden ıln Alman fab· re a .. vdct et~ ılerdar. Hab~r tahriş ettiği giblı e 

d h ık · l id ti • b "tt' z L t b 'ki . .. .. C .. . ıtldıgımıza gore Alman fabrı · d rt' .ı yan an a ınan arı, e erı, cak propagandalar yapacak· taz eye aı ır. a"ı a u ı rıkatoru uma gur..ilndeeberı .. . E edileni de o ~ l>'f' ı 
halk san'at ve edebiyat mah· lardır sirkat hidisesile ehemmiyetle ıehrimizde bulunmaktadır. kator~er.• gl~ ~ıntakası p~- ve yıpratmaz IJıl ., t' 

il • d J • k k ır. • JAk d ı t muk ıstıhsa ah ıle chemmı- t' b1 
ıu era er enır en, en ço u- 2 _ Yine b.ı zatlar vası a cı a ar o muı ur. Her Herman La . A şırı daha me ın 

,.. • • mpe ve yeth surette alakadar olmak· k i~ ı 
tasile her yerin halk ktirsille· Franı Emil isimlerinde olan d 1 Al 1 b ar. ti 1, 1 . 1 ı k b Nu·· muneıı·k t• ır ar. man arın u sene ı te bu biıtnP. ~ rınde söz er söy enere u bu fabrikatörler ayni zamaada T .. k" d f 1 ' · t d Abşd' d Abrl'et •' 
gibi bilgileri olanların bunlar E 1 . ur ıye en aza mı11 ar a ı za e 1'' 1, Açık o1an eczane1er derlemelerine te•vik etmek ~ya ar beynelmılel pamuk:utuk mu- mübayaattn bulunacakl rı an· yin Kartal ın•' if-' ' 

• .. Y • "ı".. • • • tabassısıdırlar. Mutelıassıslar l l kt d ~ · d ki· I' ~~ 
Kemeraltanda lttıhat, Guzel· llzımdır. Tıcarı mahıyeh baız olmı- . 1 . . . . aşı ına a ır. . emın e er : b" 

, . . . . . .. TOrkofıı zmır ıu'oesını zıya· Al f b 'k tö ı · .. b · • cı •• yalıda Altıntaş, Tılkılıkte Faık Viliyet, T. O. T. C. nden yan nümunehk eşya ale reımı man a rı a r erı yarın gun en ırıo ,f 
bey, lkiçeımeJikte Cemal bey, gelen bu tam:mi mülhakata Müzeler için getirilecek eıkı rd eoerek müdür Akil Em- Mersine müteveccihen lımir· tur eli~~~ 
Samaniıkeleıinde Abdü11ellm, g6ndermiştir. Söz ve folkların eıerlerin memlekete ıerbeaçe rull~h be~de~ Ege r mıntakaıı den ayrıl~ca~l~ri Ad~na pa· Bu markay~ bir f'; 
Alıancakta joıef Juliyen ec- derlenmesi için her türlü ted~ ithali gilmrüklere bildirilmİl• tütun vazıyeb hakkında mı· muk vaııy,etını letkık ede- sabun alan hıç 111 eıs'-
zaneleri bu~gece açıktır. birler alınacaktır. tir. lümat almıılardar. ceklerdir. yet etmez, çok 

Bu Gece 
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TÜRKÜN KIY ETLi ABiDELERi 

1 Bilmece ve Bıılnıaca-ı 

. ....____ 

Şükranın Babası 

Resimde:gfüi.ilen taçlar, milletleri tarafından koyulmuş 

padişahların ta\~larıdır, bir Amerikalı bunları isteyene 
satmakta<lır. 

·:.---------, Con Ahmet B. 
\ 
1 ~ < 1on Alım et bey pelı livnna kız 
• gınclır; 50 kiloluk :tğırlıgı kaldıra

mıyor (1) fakat pehlivan bunu tiiy 
rgibi~kaldırıyur (2), ~hunun için hir 

çaru buluyor, 50 kiloluğu tı:ı.han 

talıtıunoa vidabyor (3) fakat. pehllvan 

f çok lkıın·etlidir, iki, ü~~ hamlede 

~Hiddetlii 

taban tahtasını siiküyor '\"e ağırlığı 

kaldırıyor (4) Oon:Ahmatlbey işto ~ Q) 
'-==~--~--~~----~~~--~' bunun.için çok kızgındır. t 

'-Çocuk 

Cümhuı:iyet 
Bay amı 
~Iilli bayraınımt7. hugiin 
Yapıyor hArko. tHiğiin 

Her r tHh 7.0\"k re nf'Ş10 

HHı kes mM'ut. hnlıti.rar. 

Qi•dl<li nurlıı hir i.1. 
Ç.ılı~alı ın lıı·pi eniz 

Bekliyor çiinkii lıizınet. 

Hnk hizilou Oiimlınl'iyet. ! 
Zalim iki dii,nıanclan, 
Korkmadı millet c1ii,.ınanll:ı1•, 

Gazi oJıln kunı:rndan, 

Hnz1r1adı hir ordu! 
TomizlE>ndi hiitiin vatan 

Sııltanaitnn kurtultln memleket 
Rir kuar vertti millet 
Ye .. do,ııl11 Oiimhuriyet! 
Y:ıl'lasrn Uln Gnzimiz, 

' 
Ya~asıu Oümhariyet, 

Yaşıyahm biz, 
YaşHın Vatan ! 

Hfi.kimiyeti Milliye 
Be, inci sınıftan 

77 Hikmet 

Gazi 

riuı ~ hayrngı her zaman ve 

her yerde yii keek gtirmek 

i~~in ben hayatımı bayrağıma 

verdim. Ye büfüa Türkler'de 

benim ıcibi lıavntlarını ba:rra· ·-- .. .. 
gıma bağışlamı~ ve bağışla-

' 

mışlardır • 
Hnkimiyeti Milliye 

1 

Son sınıftan 
Hamiyet 



10 IZMIR POSTASI 29 

Di 

Piy sa ı Lik açları · Tayyare Sineması 
A hisar Ve ·s;.ihlide Tütün Cuma 2ünü A.·;~ B takımları Cumhuriyet B;J;amı şdef,' 

~si YaJnldı2ı Şayidir arsın a başlıyor seanslarını f azlaalstı~ ~ ... 
Dün tütün piy~ıaıı hıtk bir t~ccardan m~b~yaat ya Mıntaka futbol heyeti dün Öğleden sonra saat ı 3 te Tayyare sinemaıı iyi filim· Ankara Türkiye~oıo Aı 

kınd Izmire yenıden tetmlo pıldıgı da ıöylenmııtır. ak•am irtimıı ederek önümüz- b• .. t k 1 b erle ite bıtladı. Bu hafta 13,15-1615-t9ı.1 5 
d

. · b' 1 v r • Y T ırıncı a ım maç arına aş Ç • • _ 
e ıcı ır ma iimat gelmemit· Ancak bu dogru olH \bıle deki Cuma günü lik maçları· 1 k 'Ik E ( K arıambı günllndenberı gös -
tir. Her ne kadar Salihlide ortada resmi bir muamele na b şla m k e i . anaca ve 

1 
maç sat · termeie baıladığı Ankara Borsa ı 

inhisarın bir iki parti müba· olmadığı için şayanı ehemmi· t' C n an. nararıntı dv krmdş S. K. ) Beyin hakemliğinde Türkiyenin Kalbidir filmi ile t(e'1 
• . . , . ır. uma gun saa o uz a Ş k 1 b ld Al 1 ff k J' 

ya t yaphgı haber verılmışse yet görülmemıştır. Ş k B B t k l ar spor - Buca takımları stan u a man artist eri &re .,e ... ./ 
de akşnm doğru bu haberin inhisar idare inin Milaıta ar spor - uca 

8 ım arı arasında yapılacakhr. Günün tarafından çevrilen Boğaziçi -~ 
d 

v 1 d • 1 l t t v f' t b 1 k d 1 maçı olacaktır. Bu maçın ha· Şarkısı çok bnynk rağbete •• •• 
oaru o ma ıgı an.,. mıı ır. aç ıgı ıa ıı a i a ar arca k . Kü nL M f ( A o ) son ve en milhim maçı aaat h ld s· h Uzu..t R - k J 

1 
· · k 

1 
G emı çu" usta a . maı ar o u. ınema er gün ..,. esmı ma am ara ge en ıyı arıı anmııtır. ~çen sene . 15 te Altınordu - Gözte e b b lr k d d ı 1'·5 malQuıat .nazaran dün Ak- kilo hes bı ile tütnn piyasa• Beydır. Saat 11 de Altınor· p sa ~ tan a ıama a ar o up Çuval Alıcı 75 

b
. b' t"t" k 'lk I 

47 59 
k du - Göıtepe B takımlan takımları arasındadır. Bu ma· boşalmaktadır. 545 SüleymaPO· 9 ı 

ı r ecne ı u un umpan· ıının ı açı ma11 - u· H b Id v .. k S yaları eksperleri denk haline ruf arasında olmasına ragv men maçtrıı Hikmet Bey ( K S.K ) çın idaresi Altaydan Kemal it er a ı~mız~ gore pe 109 Arditi 
. id d kf B ·ı · · yakında Beyoglu ıınemaların· 81 p . J2 

gelen b ıı Uitünlerı muayene bu sene 75-83 kuruş ara- are e ece ır. eye verı mışhr. k .. k ... k acı 
• • A • ·•'il°': da ço büyu ragbet azanan 50 R 13 

etmışlerdır. Hatta A khııard aıl}t,da · açılmıştır . · ( Bü "k K t • ) ( R t• ıza 1.1 l:E'.!3.mimmm::I---•· İlillllllil_lliıl_ yu a erın , aıpu ın 41 Roditi 1.J 0 

H h ık • L •ki • ve Kıraliçe ) , { Prensesi:ı çıl- . . . lZ 5 
U S ya &ydarın a evı ) erı gınlıkları ), (Daktilo evleniyor) 

4o ~rıfonıdll t3 

G
•t •ı R h • • ·-. ... ( Amok ) , ( Roma çılğınhk.. 89 Jıro 12 

l er U U IÇID u•• h y • • ..., ları ) ve ( Lübnan melikesi ) 38 Ahmet. 11 75 
Bugün Bursa sahatında Teıkilita girmemiş oJan ku· ç af talık enı Bır Prog- filimleri . Tayyar~. siae!Da~ına 16 C~\irdın 1 J 

· Al ı 1 ı · 1 · • • gelecektır . Bu fılımlerı sıne 13 Mıkalef 75 
şampıyonumuz taya atan- üp erın en eakııı olan Eşref· ram Tespı•t Edı.ldı· kil b 1 ki 10 R t3 
bul şampiyonu Beıiktaş takı· paıa spor kulübüne mensup ma mera ı .ar' sa ıraız ı a e.cyo 14 
mı araısında Türkiye birincili· ve kulüp arkadaşlannıa ol- Son zamanlarda heyecanlı ve Turan· Hacıhüseyinler gibi beklemekte~ır. . . . . 5 Alı 12 fJ 
ğ. ·· b k ı kt d ... k d k d. . . bir şekil alan Halkevi lik birbirlerine çetin bir rakip Tayyare ıınemasının ıyı fıhm 4 Şinl•k z, e~ ı mu a a ası yapı ac& ır. ugu a ar en ısını tanıyan· 1 göstermek huıusundaki gayret 1078 dil kU abt•ı> 1 

Bu maçı seyretmek üzere larında sevgisini kazanmış olan maçlarının sonuncu hafta o an altı .takı~ın karşılaım~- ve fedakirlığı takdire ıa· D • 

Altaylı doktor Kcın.-1 Tahsin Haydarın pek genç yııta Ö· maçları Cuma günü yapılacak 1101 
hiç şü~hesız heye~an)~ bır y.ıındır.. • 

Beyi~ K. s. K. Umumi katibi ilimli mlinasebetiyle Eırefpa ·~ programın SOQ baftası da ::i~·>:uhf:·:d~:lfı:.v~ğelıkı:. Tayyare ıinema11 Cumhuri· locır s' 
Muhhı Rıza Bey ve daha ba- ıah gençler diln gece Eşref· hıtam bulmuı olacaktır. An· yık 1 d B .. t.. t k yet Bayramı şerefine göıter· Çuval Satıcı ~ 
zı idareciler otomobillerle pııa camiinde bir mevlüt ca~ Y~~murlar, federe kulOp· lar p°J'.~~•aJ.rı ~~tve~nudek~ vım: diği ( Aokara Tllrkiyenin kal· - -. ,, 8 

B 
't · ı d' k 1 lerın ıkıncilcri arasında yapı· · . . v .•~ b'd' ) ( B ... · • k ) 233 M. Keskınoi· '"tn urs y gı mış er ır. o utmuş ar ve kulüpte topla· ıyetlerıoı saglamlaıtırmak ıçın 1 ır ve ogazıçı ıar 111 

126 K · · ~ :rr 
narak Haydırın mezayaıını lan bazı maçlar ve havaların bu maçta azlmi ehemmiyet filimler!ni .. bütün balkım~zın " ~ııpınAli 8 ~ 

ı d 
en sıcak bulunduğu Haıirao, göstermektedirler görmeaı ıçın yalnız bugune 8 E. Bılll ı. 5 ~· 

anmıı ar ır. T · h 1 k .. ı 86 M 1 K~da 

lulıa~eb i Hu~usiye 
emmuz, Ağustos ayları zar· Üç haftalık programı ay· ma sus o ma uıre seans arı · · . 1 

Pamuk 
fınd ki maçlar geri bırakıl nen oeşrediyQruz. nı fazlalaştırmııtır. Bu~ün iç~~ ~~ ~. !ia~~ıf 6 50 
mış ve bu sebepl~ de Hkler ~ . . . .. . . seaaılar şu ıuretle lerhp edıl .. .. 7 

Hadisesi 
P

. C,j .., 2 te~t ııırndnı. · r . 38 E. Şukru 1 
Dikili Muhnsebei Husuıi ıya~as1 ~.,aglanılığını bu z mnoa kad~r knlmıştı. S t n ' d n E 1 .. 1 D . mışB 1~· •• Ş k 108 p Fik Paker ,,, . B . aa :1 a ~ y u - emır· ogazıçı ar 111: • 6 i' 

ycıindeki suii. timal . tahki~a~ Muhafaza Eclıyor . u sebeplerle arada gerı ka· yolu. hakem Altaydan Mu· 11,30 - 14,30-17 30 - 20,30 6 " B. Soha~i 5 ~ 
evrakı müddeı umumı muavını Pamuk piyasası hararetini l n 9 maç ta gelecek hafta · h r.rem bey. • •, 590 M. A. Barkı . 1 
R .uf lbey taraf~ndan_ tet~ik muhafaza etmektedir. Dnn bor· dan iti?arcn ;e ıara ile ik· 11 de Bayraklı· Kahraman · J • 1•k d d• 28 P. BilAI z, Ah 
edılmiş; evrak dun üçuncü ıs- sada 160 balya ve 60 bin ki· mal edılecekhr. lor. Mehmet Reşat bey, şsız 1 er 1 A 8 
tint k bAkimliğloe verilmiıtir. lo pamuk muamelesi olmuştur. Uzun zamandan beri de· t 2,3te Turan· hocıb6ıeyidler. Melburn 27 ( A. A ) - A vuı· rP 
Bu hafta içinde üçüncü istin· Birinci mallar 

46
.47 kuruştur. v m t den H lkevi liklerioin Katiraman Fehmi bey. turalya hükiiıneti iısizlere it 144 B. Nazmi 

t k b kiJiğiode mnznunlaıın Beı balya ikinci mal 
42 

ku· h len başıod demiryolu takı· 14 te lta!yanlar Kurultay bulmak ve ııkıntı çekmekte 85 Y. Ç. Taraot
0 

if deleri hnacaktır t t 
1 

t B t 
1 

mı bulunm ktadır. Bu ta~ ımın revaoıı . Fehmı bey. olan zirai mıntakalara yardım 250 Kohen bir•· 
,. • · br~ı akn sa 1 m4dıı 1~rd.. u ıa 1t arın her nekadar Uç maçı var is ede ı 6 d Türk yurdu-Burnuva. etmek maksatile bazt teıebbü Nob••t 

11 ısmı v e ı ır i f 'fb ·1 k d' .,. 

P 1 
. . . . . P.U~an vız re 1 1 ı arı e en ı. hakem Altaydan Muharrem salı nafıaya hasredilmek üze· 

8f8 ar 27 Teşrinıevvel tarıhlı Lı- sı.nın ıampıyonluguna kuvvetlı bey. re az fa zle l2 milyon liralık 19 Yerli M. Alalof 

Bir Rahibe aitmis verpol pamuk telgrafına göre bır ~azarla bakmaktadırlar. q İ I·. .· ']' •.. · bir is~ikra akli projesi1>i tet· 62 11 Feıci ı. 
. . . " hazır malların beher libreıi 6 Demıryolunu Bornova taL.ımı · \ l llt 

1 c~ı 1 
ll • • 1 

Fi rana ısbmındl e dbır kltlalyaD pena 69 aantimdir. Nvyoı k ikincilikle takip etmektedir. Eıı efpaıa - Tepecik kık etaıektedar. • Bak 8 
yo CUDUD OYU un aya a anan B h f 1 k 9 E lül B kl Amer ka 10G parça ,ski para Müzeye telgrafına nazaran hazır mallar u a ta yapı ıca maçların Y. - ayra ı 1 g Müftü z. · 
gönderilmiıtir. Bunların Bay 12 pensi 25 ıenıtir. en mühimmi sonBornova·Türk Dcmıryolu - Kahramanlar Pauamn ıunalıedJsi Burç"'İ' 
raklıda oturan bir Rahibe Ait • • yurdu arasındaki müsabakad1r Turan - Kurultay P 

Jd - ı ı 1 f' İl· · T · l Vaşington 27 (A.A) - A· 
o ugu an aşı mıştır. Yağmurdan kaçar- Türkyurdu, mal~m. olduğu üze > ilJıcı .. e~rH . merikanın Pana'lla ile aktet· 2 F~sci z. 

( 1 
•

1 
• . re geçen mevsıomı turnova E,rcfpaşa - Burnova tiX.i veni muahede M. Ruzvelt 12 Palambo tı 

remı erııı mnayeııesı. ken doluya tutuldu ıampiyonudur ve soo maçıda Turan - 9 Eylül ~ J' 
Bundan sonr& bntün gemı o- U 1 d 1 . h Bornova ile yapmı•tır Kurultay - Tepecik tarafından Latin Amerikasına Mercİllle 

1 
. un r a an zmıre are- . . '! · 1 d ti k · t' d 

er, motörler, yelkenlıler, ve k t d fx R. f d' . Bu ıtıbarla aynı takımlarıu ''3 1'c TİUİs•uıı' açı an os u ııyase ın e ye · 5 Yerli H. HüdPÜ 

k ki b k ti 
· d 

1 
e e ~n fO ur ıza e en ının . . - ~ · < ai bı'r hat"'e te!llkı'I etmekte· ayı v r are e erın en evve 'd . . revanı mabıyebnde olan bu E . " Y d 

kontrol ve muayene edilecek ı areaındekı kamyon Babalaki k 1 t 1 k • ~refpa~a - Turan dir. Muahede Amerikanın Pa· Fasul"'P 
H. Nazmi 14 H. 

12 

· k.. d k k . arıı aşması en reaaa o acı - . ' J 
)erdir. mev un e, arıııına çı an bır t I>cnııl'yohı .. Hacıhü- namaya asker göndermek 

• • - çocuğu çiğnememek için direk ır. b ., . bıkkını kaldırdığı gibi kanal 
" 7 Tayin ıiyonu sola kırmış, fakat bu Bunlardan aşka Kurultay . scyınlcr mıntakası hukuku lhükiimrani· 

Dahiliye vekaleti vilayetler defada bir evin merdiveninde t~kımı ~alyau~arla tekrar kar· Üç baftelık olan bu maçla· sine karşı olan diğer tecavüz-
idaresi birinci şube kAtipli· durmakta olan eskici liaıaiun şı 0 ! .cab.tır. . u müsabakadva rın saa~ ve hükümleri heyetçe Jeri de kaldırmaktadır 
~. . ki d kt k 1 • 1 k 1 en ıyı ır tertipte yer alacagı ilin edılecektir Arada hususi 

il t 
PalaJJJıı~ 1 

167 M. izzet ~ ~ 

Cerh 

gıne ı n an açı a a an ,og una çarpara yara anması· ·· 1 • 1 · 
Cevdet bey tayin edilmiıtir. na sebebiyet v~rmiştir.' soyô~nıy?r. . maçlara Italyanlıuın kuvvetli 

y 1 h t h k• ld l gleyınde~ evvel Demır- takımlarla yapacağt huıu . i 
ara 1 f~ı : ~:ey: ~ ırı • yolu • Dokoz eylül ve bunu C&ıaçlua saha tahsis edilecek 

~ 1 ve şo or a ın a • ta- takiben Kahramanlar· Bayrakh tir. 

Ga n di 884 " KaptaD j · ~~ ' 

Muarız 299 Sa. K. Konyalı !' S 
124 M. H. Haıou s~ 

ELHAMRA t :\[İLIJİ l{ÜTÜPHANE 

Kemerde K6ğıthanc tad- kıbata başlanmıştır. 
desinde amele Hasan, arkada· , , · ·l , . 

Bombay 28 (A.A) - Kon 1 ~4 " hz~.t.. b'' S
1 

ı gre medeni itaatsızlıga bita- rn5 Ak. K. Tutuo. ~I 
mını ve kongre azalarının ge· z t• ~9" 

Z
. k .

1 
b • d ı eın eser er ~ 

fi ıyayı ça ı ı e acagın an 

h fif ureue yaraladığı için Fen ,,e San'at 
yakalanmıştır. . -.. 
Beşiktaş 

14 nlictl aayııı intiıar et
miıtir. 

. içinde : Modern demir İf • 

Galip Geldi leri san'atleri, " Normandi ,, 

Y 
· A f'k. · d" kü transatlantiği ve gemi perva-

enı sır re ı ımız un 1 . . 1 k .ki . • 
h d B d ld 

v b. ne erının e e trı e tahrıkı, 
nus Hlll a ur ana ıgı ır d b' . . . 
t 1 f h b 

. . t• d ! ra yo ılgııı, elektrık dersleri, 
gr enne ıs ın en v • • 

Be; iktliş • S mson maçınsn agaç ııl~rı ~e el. tezgibl rı, 
havanın muhalefetinden dol yı madenlerı nıkel ıle kaplama 
y pılmağını yazmıştır. usulü, elektrik kayn ğı tekniği, 

H lbuki dün gelen haber· marangozlukta cili bahıı, işçi 
ler maçın yapıldığını, hemde defteri, işçi tekniseyeui sütunu 
hararetle cerynn ettiğini J>il· ve hizmet masaeı gibi her a 
dirmektedir. Samson · Beşik· nayi erbabı, işçi ve teknisiycn 
taş maçı Beıiktao takımının için çok kıymetli ve istifadeli 
2 • 7 ialibiyetile neticelen .. yaıılal' vardır. Karilcrim;ze 
miotir. tavsiye ederiz. 

• SİNB~IA~l 
Bugün yeni programda 3 büyük ıan'atkar 
VILLIAM HAlNeS - MADGE EVANN 

ve CONRAD NAGEL larafmdan temıil edilen 

Çllgın Hayat 
Fransızca sözlü büyük spor komedisi 

ve haftanın zengin ilaveleri.. 

Günlerden beri bütlln lzmire net' e saçan dilber 
FRANSIZKA GAAL'in şen ve şuh komedisi 

şe fan kız 
Bugün yalnız 17 seansınd t kr r edilecektir. 
Seanslar : 15.30 - 17 - IO ve 21,15 tc .. 

'or,onıbe progı·aınıııll:l [< üniiUeı· Birle~iııcej~ 

lecek intihapta namzetliklerini ey ın~ "'' 
tasvip eylemiştir. Kongre 3650 K. Muhtelif fı'j 
Hintli şaire madam Naidunon p k•roe 
medeni ; itaatsızhğa nihayet • çe 1 
vermesini ve gayri şedit mu 1000 Ç. Taraoto 
halefet usullerinin meşruiyeti• 5000 K. Palambo 
ne itimat edilmeıi hakkındaki p ıı1' 
teklifini muvafık görmüştür. anı 
Bu teklife yaloıı Gandi mua · 50 P. Karaoğl•" t 
rız bulunmuştur. 12 ., Ben M•Y

0
f 

~T b''""~k'""""'""""""' 5 B. Öı.ner ,Ati e rl 27 P. Haydar 1 

Kec/cciler· ele Miııik 5 " Tü. bank"
5 

1 ı 1. l · ı..! • 6 ,, Barki 
\a< ı ıı uer >erı ~;ıeıusettııı 50 " Taraoto 

S1 t,k ı bey m 11 h terenı 20000 ,, BencuY' 

uıii!"tcrilcrinin Cnmhn· 10000 .. Çoalkoi
1
" 

' 1·iyct, Bayı·annnı kut.in· 20oog ı'ı~iucrisoeşikci ~i 
]ar. P.834 10000 B. MoJJ• z. 

(1 

b 
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OTOMOBİL BOYALARINI 
Tercih Ediniz. 

Kemeraltında Birinci mıhçılarda Yeni Memurin Kooperatifi Krşısında 

. hiı· t ISTANBUL İSTiM BOYA FABRİKASI 
<ık 

'ıııJki; ~[ ~.•n Yoıı i eJ bi. P f1a tıua .'·eıı i ~f u~a naına ahnaktansa ofiki bozuk Mn,anımalarınızı getirip yoni bir ha le koyd11rn n nz çok 11Ht vafık ol ur. 

iiJ~ 1• 1· "' lles .. o~eıııiz hPr kesçe tanındığı gib.i elbise, Şapka, Par<lesli, Palto Manto, Rop gibi biluınnnı osyalarla, p<'rde, o<la t akıııılaı·ı, ına:a 
. Ve ]· ' ' 1.'iJir 1 . \(>ltuk t:akııula rı, 1 pek, İplik Kumaşlar istenilen ronkte ve zevke göre boyaııir. Şiındiye kadar kimseu iıı yapaınadığı eski n1n~auııııaJur1 

a ın. 1 ı· lı a 1 e · 1 B · · b · f 1 k · 1 · · · · k · · t · t · l " " S · t .. · ı · l · l t' P , ~ ~ltıı· so \ar. nunıı J(•. ııı az ır ıuasra a es ı crını yen1ye revırme · ~ares1n1 eınıu e mı~ o au ~e 1·aı11e ana nıne ·~e:e:-;ıc ır J11' t e a 
tllı . . • 'j y • ' 1

l; •nnt1aka i~i •.·ok kazaııd11·11·. 
Jı ~ 

~~~~~~~~~~~!11!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!~~~~~~~~~~ 

' e~ GSl'ı-:------
, ,Ob obusmen Gold 

Usrne 'G (' bü .. n, old tıraş bıçağının ismi 
'1<ı1), 1 1 

tun dün yada tanınmıştır 
J Q ııeıı 

•O~ O}<) p r{' 
~ )j •ı·~ı-; r. ı,.a"" , 

ı· z~ ~li.'( ~ 1 ile 
~ lf'lk .. 

U
:· ~ {•ııt lllpe, 

'FA l{\ı· b' 
41 rl' l J ı 
J lra 

b•,· ~ ()] ~ 
( ll 'l'J. 11 •ll• (jb 

lı.-llıe 
l~ (}Olu il 
ı~tl ~. . 

r'ı1 ı ııe 
''f·J .ııı u~t 

ı · a~ lit .ı o).t 
~·ı· iki ( lı~ 
t~~ıJ. ıla, 

hı tl t 
"'& ı t~ 
rJ\fJ tıı-ı') • • • : 4 • 

~·\ .,d l"1'. 
1 t •t lı ı't 
lJ!lıt)ı~,t •fıf keser ki traı olduğunuzdan haberiniz 

~~· 'd ePosu: -
Kemeraltı karakolu karşllında 

.Ali Hıza oğ]n l\f azhar 
P. 827 

lbrahim Yusuf Atelyesi 
Milbendis ve müteahhit beylere: 
Bilftmum inııat ifleriode demir kı11mları, kapı, pen· 

cere, merdiven, k6prll v.ı. ılbi demir itleri gayet ıağ· 
lam, seri .ve temiz olarak yapılır. 

İbrahim Yusuf Atelyesi 
lzmirin en eıki ve ea taDıamıı obijenclıidir. Her1 

nevi maden ve aleminyom madani dalıi olmak ilzere 
btltnn madenler ıaraati olarak yapılır. Otomobil ve 
her nevi makiae tamir edilir. 

ADRES: Sılepçi bana arkuıada Karallhk sokak No. 7 
P. 802 

Hacı Bekir 
Keataae ıekeri, Acı hadem kura•lytsi, Şek•r, 
Lokum, Şurup, Reçelleri il• lıtaaltuh111 ea aefls 

F antazl Çikolata ve Karamela çeptleri 

GELDi 
YALÇIN 

lıtanbul ıekerleme ma;azaları, ıiparit verea •• 
Difer pek muhterem mllfterileri•e çok taze olan 
bu çeıitlerden laemea aldırmalanaı arzederiı. 

İzmir Şekerciler ç.arşısı N o. 16 
Kar~ıyaka Kemal~a caddesi N o. 81 

P. 795 

Hanım - :Bey bu kadar tık şapkayı nereden bul-
dunuz?. 1 

Bey - Ya .. Hali habuioiı: yok mu? Herkeıin bil
diği ıapkacı Abbas Hilmiden .. Ayni zamanda o gör
dOğünüı; yeni değil, eski şapkamdır. 
Hanım - Ya.. Demek memlekette bu kadar güzeli 

bir usta ve fabrikamız var ha?. 
Bey: - Size diyebilirim ki bilumum şapkaların ye 

nisini yapıyor ve eskileri de işte başımdaki gibi ye-
nisinden farkıız; Çünki makine ve al~tleri ıon sistem 
ofup Viyanadan getirdiği gibi ustası da meşhur Ma
car "Jem1e FreD!I., dir. Teşviki ıınayi kanunundan 
istifade ederek mevaddı iptidaiye olarak bilumum 
şapkaların kumaşını doğrudan doğruya Avrupadan 
celbettiği için bo kadar ucuz ve ayni zamanda müş . 
terilerin zevkini okşıyacak renk ve model her ne şe· 
kil olursa olsun pek kısa bir müddet zarfında temi
natlı olarak y.ıpmaktadır. 

Merkez: Balcılar No. 191 
kar~111ndadır. 

9 Eylül baharatçılar 
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MÜJDE ••• MÜJDE ••• 
Tras lııcaklarnuıı en soıı ve 8thhi ' . 

olanı ( l\ıIOZA.R'r ) uıar -
kaJısı g<~ldi 

Piyasada mE.vcut traş bıçaklarının her ukala uymadığını ve bu suretle halkımızın 
hangi bıçakla iyi tıraş olacağında mütereddit kalmasını nazarı itibare alan fabrikamız 
her sakal için ayrı ayrı MOZ'\RT markalı bıçaklarını imal etmiştir ve piyasaya çıkar· 
mış ar. Bu bıçaklar sert, yumşak kıl, ince ve kılın derilere mahsus ayrı ayrı yapılmış 
tır. Binaenaleyh bıçak intihabı da tımamen lrnlaylaşmıştır. Zeman;n bt:.hranı dolayuiJe 
en ekocomik ve cildinizi muhafaza eden ve halli güzelleştiren bu bıçaklardan alma· 
la rı oı tavsiye ederiz. Satıcılara müracaat edildiğinde herkes kendi .ııakalına göre ol:ın 

bıç ğı is' emderin\ rica ederiz. 
lzmir umumi acentesi: Bünyamin Eıldnazi · Mimar Kemalettin caddesi No. 65P. 804 

Hususi 

f bahkyağı g di 
Bn h ususi sağı Jıi(i bir ,verele bnlnıı~·a iınkaıı yoktur. 

ınalısuldiir. <) OK SAV1'IU, ~ 

ECZACI BAŞI 

SÜLEYMAN FERiT 

Hususi olarak iki 
defa silzülmüstür. 

' 
Fevkalade 

MUKAVVi, 
MUGADDi 
KOKUSUZ 
HAFiF 
ve 

LEZZETLiDiR 
Ş FA hhalıkyağı41 ~yalnız: 

ş·F A Eczanesinde .................... mm• satılacaktır 

~ 

Doktor:~Operatör 
Tahsin bey hastanesi 

1 zuıiri n 
bil lıassa 

eu lüks ve ::-;ılılıi ve emsalsiz lıtı Hn~I hastanesi olup 

kibar ailelerin Amellyal i<:.in yegane tercih 

eyledikleri hastanedir • 

Tahsin bay, hastanesinde 
~ abalı.leyin !l dan 12 ve , akr.;am 14 ten 18 e kadar . ' 

hususi hastalarını kabul edor 
Adres: lzmir Çivici hamamı civarında Müftü ıokağında Yemiıçi · Beylerin 

muazzam binasında 

-A I t I k 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ımınııııııııınııı 
ce e sa ı ı § D kt 

tBASM.ı.\,H.ANE'Dl~ §§ o or 
Büyük ve küçükSadık bey H Fahrettin 

otelleri ·ve kahvehanesi eşya· ~ • · 
lan azimet dolayasile devren §3 i h sı•1 

acele sahhkbr. 3 ımir Memleket Hastanesi Rontken Müte • 5 

Müracaatmahalli Sadıkbey ~ H . Rontken ı i 
t 1• .. d"' . t' p 766 = er nevı muayene er . ell f 

0 e 1 mu urıye ı. · l.Jltra - Viole ve Elektrik tedavileri yürüyeoııY 
= 

ı--.•G•ÔıııımZmT•A-B•1B•t9!1!1Rl'l!!ll. ==bilhassa Raşitik çocuklara tatbiki ve rontkeıı 
l)r. Tsnıail Solahett,in § 

Fransanın Bordo tıp fa
kiiltesi göz serir iyatı r dan 
mezun askeri ha-stanesi 
göz hastalıklar ı müteha -
sısı muayenehane: 
t "iııci beyler s. No. 81 

nisa Oteli 
Müsteciri: SALtH 

lımirde eu fera hJi, temiz ve; 

•1cuz otel Manisa otelidir. Bir 

aefa misafir kalan daima müş · 

terisi olacaktır. 

Fiatlar 25, 35, 50 kuru~t11• 

Adreı; K~çecilerde Lale si· 

namaıı karşııırasında. P.803 

Safa Oteli 
l\ tt vnmunhır <,·ar1'ı~ı . ' 

karsısında 
l 

Tüccar ve esnafın işine ve 

kesesine elverişli çarşıya en 
yakın oteli tavsiye ederiz. 

P. 714 
...... ll!lm .. l!BI ...... 

Ağzınızın tadını arttır · 
mak yediğiniz yemeğin h&z· 
mını kolaylaştırmak ve bazı 
emrazında gidermesine yar· 
dım için mutlaka en sıhhi 

su F 
olan oça. suyu· 

içmelisiniz Az za· 1111 manda vücudunuzda 
büyük fark görürsünüz. 

Kemeraltı camii karşı
sın da No. 1 Telefon 3190 

8J3 P. 

Aydın dcmiryolu umum mü 
dürlüğünden: 

Umurlu iıta1yonundan Al· 

sancağa taşınacak presc1i pa· 
muklar 1006 numaralı husu i 
arif enin ikinci fıkrasınd 

E: 

s 
1 

tedavileri yapılır. , 
?3 

ikinci Beyler sokak fırın karş1sı No. 25 T elefoO' 

En Büyük Zengin k 

200,00 
u, ndı r . Milyonlara kavuşmak istiyenler 
caddesinde 

T 

· uıı a · 1 
• 

·ıyonlar Kişesi Hayr! 
0 

Gücde beş kuruşla zengin olmak lsterseni~ ınıl~ 
lar kişesinde yeni tertip edilen on sekizincı t•Y 
piyangosundan bir bilet ahxuz.. d•~ 

Her ayda malum olduğu veçhile birçok vata~ıetll' 
ıımızı zengin eden bu uğurlukiteden Tayyare bı ~,o• 
rioizi almanızı ve ilk alacağınız biletin sonuna 81~ uğurlu gideceğini Dmit edebilirsiniz. ~ 

ANIMLAR! •• 
Okumadan 2eçmeyi~~~~ 

San'lilt tetkikatı iç:n uzun seyahata giden oıll\ıı~ 
dın berberi Sıtkı bey beraberinde Almany pıO 
1ve elektrik ondüle makineleri ile avdet etmiştir. ~o ~ 

Artık saçlarınıza altı aylık ondüle yaphrmaktaıı rtıı'~ 
mayınız. Saçları yakmaz, bozmaz, kırmaz, sar'o:ıed 
Oksijenli ve· boyal( saçlara kat'iyyen zarar ve~ vır 
gibi a• hndan daha güzel dalgah, lüle gibi 

1 
0t• 

olur. Bat ağrısı vermez, sıhbata da dokunmaz, ~d• (. 
yapmaz, biç bir korku yoktur. Ondüle esaası0r ~t 
her tarayışta yıkanmak lazımdeğildir. Teminathd11 ~r 
ğenmiyenlerin ondüleleri buıuıi aletlerle bo~~GJI 
saçlar eski haline getirilir. Fiatlar ucuzdur. Bu 

1 
i ~1 

mir hanımlarının istifade etmesi kendi menfaatl~[i~ıe' 
zasındnndır. muhterem müıterilerimi bir çok ye~ı de 
en son modellere göre tanzim ettiği Keçecılt'ııııft 
katlı 122 nnmaralı yeni binasında kah~ 

Amatör 
Fotograf 

• 
işler• 

zikredilen reddiyaltan da is· Çalıu k 'reud z lJ mı r- ~ 
tifade edebileeektir. Bu tari 3 
13 10 l 934 tarihinden 31 -7· Refik Lütfü Mağazası Hükümet Ch·arında p.70 

1935 tarihine kadar muteb~r •;~~~;;~~~;;~~~~~~~~;~~~ 
I olac;!,hr. w•e::na ~ :ef? 

Meıbu~ <J2~!ı f~~k~~ıDtara~!!~!.ı edilip ok k ö m Ü ril ' 
Almanyanın Kibar muhitinde memlluniyetle kullanılan (Golt) TOPTAN ve PERAKE~c~ 

ıınımuınıınıııııııııııııııuııuııııııı ınııııııuııııııııııııııııııınınııııııııı ıııııuoıı llllllıııııuııııınııııınnnnııınnıllllllıınııııı ı ı ı ı 

~ Doktor Ali Riza ~ - -- -- -- -E = 5 Doğnın Ve Cerrahi Kadın Hastalıkları ~ 

;; Mütehassısı Telefon 2987 ~ - -= Kestelli caddesinde 62 numarada her gün ~ 
== saat 3 den sonra hastalarını kabul eder. := 
tnıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıııııuıııııınıınıınıınııııııııııııuııııııı 1111111111111111ps29iiiiii 

l\lefruşat 
Fesçi zade 

Teleforı: 

Mağazası 
A. Nihat 
2254 

Mefruıata müteallik en'"' son moda döıemelilr kadife 
gobelen, lngiliz kretonları, file, cibinlik ve perdelik 
tüller, hasır Stor ve keten perdeler, bronz korniz, 
çocuk arabaları ve ıandalyaları, taban, otomobil, masa 
muıambaları ve saire bulunur. 

altın traş biçaklarını Şemsi Hakikat ucuzluk seagiıi şehri 1-. 
mizt getirmeğe muvaffak oldu. Biçaklar halis lsveç çdik· ıı 
ten ve milimetrenin onda bir kahnlığinda olup fabriac:ada Satış yerı· •• Karataş tra ..... 'VP' 
hordobin ve ve kontrol makina1arile büyük bir dikkatle ••"' 
muayene edilmiştir. dd • N 107 

Sert sakalı · ıo mutedil sakalı 15 yumuşak sakalı 20 defa C8 eŞI O. ,,4 
okşar gi ',i traş eder kat'iyyen cildi bozmez. Bu biçak eşsi2 'l'el efon: 2~~ 
olmasına rağmen Şemsi Hakikat ucuzluk sergisi bunda da ~ 
ucuzluk ıampiyonluğunu gösterip adedini yalnız beş kuru· 
şa satmakta on adetlik paket alanlara tecıübe için birer 
fazla vermekte iddia edildiği gibi ç1kmazsa parayı iadeyi 
de teahhilt etmektedir. 

Cildi le meraklılara büyük bir itimatla t•vHİye ederiz. 
~~~~~e===-11!!!!!!!'!!!!!"!!~~~ - E!! -~ -

Aydın deniirvolu 
dürlüğünden: 

•• 11mum mu· 

5 - 10 - 1 H3·1 Tarihiudoıı itihareıı is'an ah ire , 
kadar .Aydın deıniryo]u sirkotiuiıı .AJsaıı cak (le-. . ' 

• 
Kurtuluş Kişesı 

Her Keşide lVIüşteril erint 

Zengin Eden ~ 

poldrııulan yine şhketiıı iskeledeki tleııi ~ keua-
Nuınara 29 rıııdaıı vaı>urlara Yerilınok iizoro 1a~1uacak lıu·•--, h 

iz11ıir - Yolbedestan 

Kişemlz au Seferde BirÇ~ 
Müşterilerimizi Zengin }1_:rn1iştı~~ı 
BiJetleı ·iu hi K nrtu Jn~ K i şc:-;iı ulcn al111:.Ôt 

lllllltınay ııll Z. Hapishaue kar., ı :-; ıuda ve 
,·e 'l'a,~· ~rare lıile t.i h<tyii Bl•ldr ~ıtJ~ı 

•·-----------•• P. 742 dayuı beher tonuııclan30 k1ıı:u~ iskele ii cyotia lıııı r 

Çorakkaoı 354 No. da Hasan Tahsin. 
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Grip ve ~omatizmaYa,i:baş. ve 

diş:~,ağrıların!'.t 

----·~· ........... ···~---

ideYi vekalbikatiYen Yormaz 

~-------------------------------------------~ 
• 

- • 
• J 

163 

n muannit öksürüklerin ve göğüs ağrılarının cok. müessir bir devasıdır 

KINAKINANIN ZENGiN ŞiBiH KALEViY ATINI HAViDiR 

• •• • 

KINA LUTFi • 
1 

tyi bir iştlha cok kuvvetli bir bön.yeye malik olmak icin 

lezzeti hoş ve kUçUkler tarafından dahi 
seve seve alınacak bu kuvvet ilicını tercih ediniz 
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1 

YERLİ MALLARI TüRK L1M1TET ŞiRKETİ 

Kışlık ihtiyaçlarınızı 
Peştemalcılarda Mimar Kemalettin Caddesinde Akseki Bankası lttisalindeki 

Millet Pazarından 
alınız Mutlaka zevkinjz ve meniaatinizd uyğun gelecektir. 

Millet Pazarında ycııiclon pek çok Mevsirnlik çoşit.Ier golruiştir. Bilhassa son Moda Kadıu 

Erk( k ,Paltoluk ve K Q tiitnli.ikleri fevkalade zarif vo ucuzdur. 

I t 1 J, bl k Yt·1· n Kazak u·o ce'"etJe~ an o arı, _\,o u , .. ,. 

Tu.hafiyıe Ge~itlerinin envaı, son moda Kad1ıı Çanta Yo eldi ·enlerini ~1 1 L L ET ] • Z Al{ I .c~ J) A. hulacaksııı 1z. 

DEV l; B T ve Miic·sscsat Memurlarına Kredi ile Satı~ yapaıı ve azami tc~hilat gösteren Mi.lcsı-;esodir. 

Sa ıı' atta Yenilik 
Ko~t.iimleriııizi , Uop1al'luır,ı, fötr Şapkalaırıııızı ,.o lıilnnınııı 1pekli 

K unıa~la nııızı, hozm:tıııa k ici ıı. ~an'attakj ihtisası oyice tanın1nı~ . . ' 
<tl:ı11 ve~ ON 8İSTl~M BUHARI;J A~IERİKAN ~IAKİNALARINA 
~·ahip buııaıı 

şarl Prim us 
~1 üesseııesine tevdi etlerseııiz cıı eski Ellıiı;eleriniziıı veııile1'tigriııi g·örür , . ' 

Ye yeni8iuclcıı t,efrik edcnıe~siniz. 

En n1eşhur Alman mevaddı Kimyeviye Fabrikalarında 
Staj gören 

Ş4RL PRİMUS 
iln tesis ettiği bu mü.c~sesc Bo~' f.H~ıhkta büyük ~renilikler vücuda 

getirmi~ olan Almanyadan getirdiği s 1 >ıı 

sistem Boyama makinaları ve J{imyevi' 

boyalarla yalnız a<,ak Hen klcri koyu l c·ı ı µ:e 

değil, KOYU REN Lİ ~1T_jBİSEI-'ERi d(' 

Adres : Sari Prımus 

AÇIK ve HBU JST~jNEN UENGE lıo~a 

ıuakla Meınleketimizde büyiik bir 1'. ENİLiK 

J&pmıştır. Ji)n kiiçi.ik bfr tccriibo büyük bir 

kanaat verecektir. 

Bornovanın Misket üzümünden yapılmış çok nefistir. 

oJ 

İ :-; Banka:ı k arRısuıda, J{ arclicalı jtıt 
. ' J~' 

bcY Haıııuda. 'relefon a4 
• 

. ·~ 
Inanılın1yacak Derecede Fiatieı1 

Tenzil Edilmiştir. 

Pek yakında piyasaya çıkacaktır, şimdiden Müjdeleriı· 
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EHRAM 
<7 

BÜYÜK TUHAFiYE MAGAZASI 

B e b c e t ve M u s t a fa }~ ş r e f 
HüKômet Caddesi 

~' ~n L"k 
ll 8 'l'ulıafiye e~yası, Yağ·ınurluk Mu~aıııına ve Gabardin Partlesüler, Şeııısiyelor ve Oyuıı<'ak c;e~itleri, Seyahate ınüteallik Bavul vo 

Şapka dairesi 
Sandıklar, HaHınıl~tra ınalısus Şapka ,.e el Çaııtaları lıcr ııevi ·~·riyat. 

Eıı ıncşhur ınarkalardan olan Hab1k, borsaltiyo, Edison '"c Viyaııanııı ıııo~lınr Karanfil marka ~apkalaı·ı 

cııısaliııdf)n biıınisbP daha Plp'Oıı f ıatlarla satı hnakt.atıı·. 

il 

Urun 
~ımıza Cümhuriyet Bayrammı Yurekten Sevgi ve Saygllarla Kutlular . 

.... 

1 

1 

Kışlık Salonları 
-

~p e k Dil f i r i p S ur ette i b z a r e d i 1 m i ş ti r. 

: I ğ a n Orkestrası Bu Hafta Cumadan itibaren Cuma, Pazar Tedansanlara ve 
'1~ .. 

akşam da Konserlerine Devam edeceğini Muhterem Halkımıza arz eyler. 

Ptt Zeybek Rakı Fa~brikası 
lllıterem Halkımızın Cümhuriyet Bayramını Kutlular. 



SAYFA 16 IZMIR POST ASI 

1 1 

izmirin En Meşhur ve Asri Buyahanes 

, 

Çunki ·· 

43 Senelik tecrübe 

ve ameliyat 

·Avrupada yapılan 

8 Senelik Staj 
- - ·· ---··- -

.......... 

------~ 

---

......,, . .,,, ... 
. . . ~.~ .. } 

Beynelmilel BoY', 
ve temizleyicill ~Q 

F ederasyoıııl 
A 

Azasından 
41 - - - • :ıwaoo- --

ve temizlenmiş, ~ 
ve ütülenmiş 

sel er umumiyetle 
ve mihaniki olafl ~ 
sisatımızla ve bil 
sa son Alman ~:v 
marikan makitl' 1 

ile yapılmaktB 1 

B un un i cin S ·a r da B o y.a ha nesi 
.. 

Muhterem Müşterilerimizi istifade ettirmek maksadile Tenzilat yaptığımııı 
• 

bildiririz, 

Adres: SARDA BOYAHANESİ - Mimar Kemalettin Caddesi No. 21 

ti Kar ısında 


