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Plevne 
; 44 - 1 

Autülhamldin bu hattı kabul 
edişi hayrete şayandır 

öd ren sesler 

....... 
M. Heryo için ve bütün insanlık için feda 

edilemiyecek .. sey işte budur 

Sosyal Radikaller · Kongresi 

Abalıya 
Bir Tiir
kiim. . 
Ve bir 
Türk ol· 
dugum i
<;in a~ke-

ı~_,anya 
Ihtiıaıi 

saktır; bir. şa~tla girebilirsiniz. ni görmiyecek derecede etra· dikkatle idare ediyordu. _ Nevin. 
O da benı dınlemek. fı sarmıştı. Nihat evvela ne Nihat hayret ediyordu. Yu- _ Ne güze) isi~· 

~ihat gülerek İçeriye gir .. yapacağını şaşırdı. Tam bir muşak tüyler arasına gömülen Sonra devam ettı: .~ıe 
Yaıan: }~ROL TEKiN mege çalıştı: taksi çağıracaktı ki genç kı- vücudu otonun sıcak havası - Biraz evel beıı• 61 

- 3 - Olur. Şim~ilik müsaade .. zın .sesi kulaklarında çınladı : içinde yayılmıştı . O şimdiye rüşmenizin sebebioi :,. 

Nihat beklemediği bu va- Dudaklar yine masum bir Olmaz. Evi"ize mi gideceksiniz? kadar biç böyle teklıfsiz bir cektiniz. Yarım kalef1
1
' 

ziyetten ürkerek mırıldandı: bir tavurla bükilldll: v halde. Evet. kadınla yalnız kalmamıştı . - Evet. ~I' 
Söz verin. ş h ı ı aJe - Siz .. Siz salonda değil- - Evet. . . u a de benim otoya Hem bu kızı tanımıyordu da.. Yutkundu. Söy e h 

· d' ? S .. 1. k - Pekili haydi ıızı dıolı- b' ı· 11 d. r mıy ıniz onra mazeretini soy ıyerc.. w. ş· d. k ')' ıne ım. em görüşür hem de Halbuki o, onu görmek için lük çekiyor gibiy ı:. G' ~n .. 
Hayır dedi. Yı'ne kaça af dı'ledı' yecegım. ım ı çe 1 ın baka · · · · k d -t- .. ·· k d f 1 t k' t · · Rı'ca ı yerıııe 1• 'I - , . · : sızı evınıze a ar go ururum. aç e a ar a ıp e rnıştı. - m n o' ~,t 

cağınızı bildiğim için erken· - Musikiye çok düşkünüm yım. . . Meçhul piyanist olduğu yer· mesinden korkuyor~~a: 
den geldim. de •. Piyanonuz çok hoıuma - Emredersınız. de durdu : Birden aklına geldi. Kendi- Nihat hafıfçe gul 

Sonra masum bir tavurla gidiyor. Sesler daha yakından gel- - Beni mi ?. siyle birden bu kadar samimi · e f. 
N h er111 • ~ ~ 

boynunu büktü: Yüzü pembe bir hal almış · meğe başladı. i at aceleyle - Evet. Neye şaşırdınız . oluveren bu kızdan ismini sor - Arzunuzun y bi11'' 

- Ku!lurumu offedersiniz tı. Hararetli bir tarzda iJive paltosunu. aldı. Çabucak sa· Haydi yürüyünüz. • mamışh. Oturduğu yerden rileceğioden emin ol~ ebil 
değil mi?. Sizin güzel piya- etti; rınarak dışarıya fırladı . Soka· Sonra kolundan tutarak u doğruldu . Kanapenin diğer - O halde söyh~ ' 
nonuzu dinlemeden çıktım. Evet .. Söylediniz. ğa çıkmağa çalışıyordu. Genç fak bir otoya soktu . köşes•ne sinen vücuda baktı. Sizden piyano derfl L 
Fakat ne yapayım. Böyle bir Bu ıırada gürültiller oldu. kız kolundan yakaladı : - Adresiniz ?. istiyorum. >-~ 
kaç defa elimden kaçhğıoız Koridorda bir koşuşma bat· - N.er.eye ?. Genç kompozitörün dudak· Güldü - Piy.ano mu? "t e~ 
için.. . ladı. Salondan davetliler çık· - Cıdıyor~m. ları elinde olmıyarak kıpırda· - Ne tuhaf tesadüf dedi. - Galiba tereddu 

Bu güzel dudaklar mahsus .. mıştı. 1 ihat başka biriıine - Ya benı ?. dı: Birden bu kadar birbirimize ıuouı?. 611 ~~~ 
tan sözünün sonunu getire .. yine b6yle tutulmıyayım diye - Sabi .. A~kamdan gdiniz. - Grand apartement. ısındığımız halde bir türlü is · Hayır. BirdeP b c' ~ 
miyerek minid r güldü. Ni- aceleyle kapıyı açtı. içeriye En kısa kondordım sokağa Otomobil ~vveli homurdadı minizi öğreıı~medim. Affedin. teklif karıısında Jcıfı" U~ 
bat hayretini saklayamadı: girecekti yine genç ·kız mani fırladılar. Kapının önünde sonra birden ileriye ahldı. Ktrmızt dudaklar hoş bir ıır'1ım. c~/ 

- Ya~a .. Dem.e~ bir kaç oldu: bir ıiirü ot~~obiller dur~yo~- Şoför drekıiyonu büyük bir tarzda kıvrıldı: -Devam ede' 
kere benı bekledıoız. - Affedıraiaiz. tçeriıi ya· du. Kar, tıpı on adım oteaı 



IZMIRPOST ASI 30 TEŞRiNiEVVEL 1934 

"1niyet Abidesi - I f 
.~iYetler:evi Emniyet &bidesi tlU SUSI elg r a 
~ .. karda merasimle açıldı MAALESEF YENiLDiK 

haberleri 
snıeı Pş Uz nı·n nutku • ..... • • ..... • 

• • Ankara'oın antrenörü Macar hakem oyunu 

Yugoslav ve 
Yunan hari
ciye nazırları 

oek fena ve aleyhimize idare etti ........... 
Lehimize rı~ezahiirat Yatlıldı 

Ankara, 29 (Telgraf)- Yu· 
goılav hariciye nazır muavini 
M. Puriç ile Yunan Hariciye 
nazın M. Maksimos ve refi
kası şehrhnize gelmişler ve 

Bursa 29 (Telgraf)- ilk d ıı kikada ta~ı- Bu çok bariz tcırafk i rlik maçı seyreden istAıyonda hariciye vekili Tev· 
mımız, lstaobul şampiyonu Beşiktaş talHmı· halkı~ lehimize tezahurat yapmalarına vesile fik Süıtü beyle vekAlet er-
na bir gol atmıştır. 15 inci dakikada lehi olınuşlur. Bununla beraber maalesef netice klnı ve daha bir çok zatlar 
mize ceza vuruıu v~rilmiş; fakat Hasan Baı- aleyhimizedir tarafındaq karıılanmıtlardır. 
ri bundan istifade edememiştir. 1 lMIR POST..\ Si - Bursada bulunan Misafirler bu gllnkll geçit reı-

lkinci devrede büyük bir alika ile de- K.~.K . umumi kitibi Muhlis beyden aldığı- minde hazır bulunmuılardır. 
"'am etmiş; coşgun bir çarpışma içinde oyun· mız telgrafı aynen neşrettik. Bu mealde bir • • • 
cularımıı çok yüksek bir oyuo göstermiştir. telgraf ta futbol heyeti reisi Muıtafa beye ihtisas 

Ancak ikinci devrenin ıoouoda Beşiktaş· gt'lmiştir. 

lılar beraberlik gollinil &tmışlardır. Fakat asıl hayrete şayan olan bir ıey Mahkemeleri 
Nizamname mucibince oyun yarım taat 

t ..: mdit edilmiştir. Bu müddet urfında Be· vaua bu telgraftan evvel Hasan imzası ile Lağvını edilecek? 
,111'ktaşlılar bize iki gol atmt•·, bu suretle Bursadan çekilen bir yıldı ım telgraftau3-l 1 t b 1 29 ( T 1 raf ) -
.., y l'b • d · k d' M · I' · • 1 1 an u' e g 
oyun maales t: f hmirin al ~ybine olarak l 3 ga 1 ıı,, entlme ~e ·~· es u ıyetı mucı.p 0 an Müddetleri bitmek ilzre olan 
netice vermiştir. bu telgrafı çekenın kım olduğu bellı olun· adli ihtisas mahkemelerinin 

Oyunu idare eden hakem Ankara mınta- caya kadar birşey yazmıyacağız. li- d'I - . - I ekt dı"r gve ı ecegı soy enm ~ . 
kasanda antranörlük eden bir Macardır. Bu Dün gece Altaylılar Buua valisi Fazla , • • • , 
zat oyunu çok feoa idare etmiş ve aleyhi· beye bir telgraf çekerek maçın neticesini 1 S 
aıize çok bariz bar~ketler yapmıştır. Oyun· sormuşlardır. Fazh beyden gelen cevap ta memur 
cularımız sıyrılıp gol yapacakları .zaman, Be· ıudur: Yekalet emrine alındı 
şiktaşlalar elle topu tuttukları halde hiç bir Maçı 3 - 1 Beşiktaşlılar kazandı slim!ar. İstanbul, 29 ( Telgraf ) _ 

~~•rd ismet Paşa Hazretleri şey Ç'llmamışhr. FAZLI lstanbul giimrOklerindeki ka-

let ~8 ( A.A ) _ Vi· Ulnsça hepimizi sevindiren T 1 b B • ı • • M 1 çakçıhk vak'aıile alikadar ol-
~:• ~Dıniyet abidesi viliyetlcrimizin a.ral~r~nda be· a e e 1 r ığ 1 en sup arı dukları anlaıılan 15 memur 

... "· a'•••nıle açılmıştır. raber çalışması fıkrını devlet velilet emrine alınmııtır. 
l'-tt · Kizını ve Başve- müessesi ile yakından alika- •• • • v •• .. • •• • •• 

it,, ~~~~·r hazaratı ile lar~Dl i~i~e halinde tecessüm Unıversıte bayrae:ının altında yurumek ıste- Sinemada 
~ .... ıı uıler, Riyaseti ett1rmelıdır. d•ı e• ı•k b v il • d ) d 
•e ,taıul'4i lıitibi Hasan Vilayetlerimize devlet mer· me 1 er. ır 1 ayragı e erın en a ın 1 Bomba oatladı 
lll,:.:Y••eri Celil bey kezinin tebriklerini ve şükrl\a- h 'et• • ı•ad s• al Havana 29 (A.A) - Bir 1 9'a&d,,,;rlıınıharbiye ve la•ını ifade. tt~ek benim için ey ın 1 e 1 1 nıy o r sinemanın içinde pathyea 

"''fetr erk~nı vekalet boş bir vazıfedır. b b ii ü d 17 k' • 
~'tat •ı •e uı:nu.:ı müdür- Bundan ıoııra Emniyet ibi- Istanbul, 29 ( Telgraf ) - Cumhuriyet lerdir. Hidise münakaıaya müncer olmuı ve om a .Y z a en ııı yara· 

•e j, buhınnıuılardır. p _ d esine gidilmiştir. Etrafında bayramı milnaıebetile yapılan muazzam geçit zabıtaya akıetmiıtir. Üniversite rektörü lanmıştır. 
"''•• ~dtrl'4a ı:nüf 1 °. loplanmıı olan binlere..: balkın resminde çok m&him bir hidiıe olmuıtur. Cemil beyin emrile Talebe birliği bayrağı ---•• 

a. 1111ıde IDevki ıe~t er~ sürekli alkışları arasında abi- Tilrk talebe birliği menıuplan üniveraite talebenin elinden ahnmııbr. Bir Şİiep 
.. ,k' 

8 mış denin açılışını yapmııt.ır. bayrağının altında yllriimek iıtemiyerek Türk talebe biri ği idare heyetinin ifa T 
t•til•ben •iliyetl k Burad~ da Baıv~.kıl pa~a birlik bayragının altında geçmek iıtemiı deleri alınmıştır. UtUŞmUŞ 

llıiı , B er 0 hazretler& şu nutku soylemışhr: 
t P•tl b e . M. M. R. Cumhuriyet, yurtta emniyet G • h ti • K•• k Panama 20 (A.A) - Pa-
~''-•tlc •z etleri kurde- ve asayişi ilk ve en temelli .azı azre erı ooe namerika namındaki şilep li-
~ Itır, 8a a~ıl•ı reımini iı olarak ele aldı. Geçmiı hiç Balıkları man dahilinde tutuımuı ive 
'-lfetı,ri l~elıı1 Iıı:net pa- bir devirle ölçülmiyecek su· yangını cıvarındaki beı eve 
~ ''-tk u giizel vesile rette kurulan ve sağlanan Nutuklarını Perşemb~ gÜnÜ Darüssclim 29 (A.A)- Ce· siraye ettirerek ki;ııilen yan· 
'-)ttı 11 ıoyleı:niılerdir: aıyiı uğrundo emniyet kuv •• ı• kJ d• nubi Taoganyikadaki bir kız mııtır 150,000 dolarJık bir za 
~ ... _er evinin t I vetlerimiz sayısız kahramanlık SOY ıyece er ır kt b" d (S k 'I) d .. dl-.'' biıinı i . amam a ve fedakirlık etmişlerdir. Bu me e ın e ar oı tesmiye rar var ır. 
~ 'tdir. De 

1 
çın mutlu ibide yurtta emniyete verdiği Ankara, 29 ( Telgraf ) - Reisi Ciimhur Gazi Hazretleri edilen köpek balığı yağı yll· - - +-• ............. ~·--

il ~•dır v et merke- yüksek ehemmiyetin iıareti Perıembe gllnü mecliste mOhim b;r nutuk irat buyuracak· ıiinden zehirlenen 33 talebe Dost Rusy&DID 
t •deıı lt güzel bir eseri ve emniyet kuvvetlerimize ardır. 6Jmüıtür. Mektep müdiresi ile T b • k• 
•bli~ ltbbns sahiple· ulusça derin şükranlarımııın Reiıi Cümhur Hazretleri autuklannda d&nya ıiyaıetine daha bir çok talebenin vazi· e rl 1 

ttnıek iateri'll. ifcdesidir. ve harici vaziyetimize temaı buyuracaklardır. yelleri ağırdır. Otomobil ve Moıkova, 29 (A.A) - Tfir-
So'"~ • • • • • • tayyare ile acele mektebe kiye Cumhuriyet bayramı mft-
llıııııı...: &~ DAKiKA R d Tacebbüste hekimler ve zabıta memurları nasebetiyie M. Kalenin Reiıi 

1 • 8 YO 'C' gönderilmiştir. Geri kalan ta· cumhar Ga:ıi Mustafa Kemal 

~ 8bll T k•f' Ed.ld• Bulundu lebelerin de ölmelerinden hazretlerine, M. Molotof baş-
l~~i' .29 (R,nya'da Bir Meb'us ev 1 ; 1 ı . v hi AA korkuluyor. Bu hidisenin es· vekil ismet paıa hazretlerine 

ltıt, dyo)- Sosyalist partisine mensup Degrasyo ismindeki meb'uı teYkıf "k aı n~tonf d
29 

( · ) Ame rarı anlaşılrncııya kadar hü- ve M. Lihinof hariciye vekili 
rı a meıaı e eraıyona re k 

~1ı1. 211~.:ınus Körfezind;· Deniz Kabardı 
oı,, llıtt•dyo) ._ Meddü-cezrin çok fazla ve sık sık olduğu Tunuı karfeıinde dna 

•. M v·ı G . . iimet bütiln memlekette kö Tevfik Rüıtü beye birer teb-
ısı r. ı yamı ran sanayı kb 1 - - . . • . • . .. • • 
meselelerinin iıtibsal erinin pe a ıgı yagınıo ıstıhlakını rık telgrafı goadermışlerdır. 
y&zde 30. derecede arttırma- yasak etmiştir. 
ğa icbar edilmeleri için hllkii- ------------• 

dolayııile eeniı 40-50 metre kadar içeri girmiştir. 

~:~. 211 1~ Annamda e'lij.ük Tufan 
'tdıt ''"'• •dyo)- Annamda büyük bir tufan olmuş ve iki gün devam etmiıtir. Sah 

' 'l.'••ttı t~fan Çarıamba günü geç vakt~ kadar devam etmiştir. Bilylik ha1aJat 
llllktarı henih tespit edilememiıtir. 

~1ı1. 2, <ıt,Paris Piyas;;~;da Kambiyo 
la dyo) - lagiliı "l.iruı 75,13 • .!•, ~olar 15,16 Franktır. 

~· 29~dra'da 4000 kişi nümayiş yaptı 
'•dıt, p ~ıdyo ) - Serbesti istiyen 4000 kişi Londra sokaklarında bir nlimayiı 

h 0hıi ı · · h.d. • · t" ~ .... n a dığı fevkalade tedbir sayes1nde nümayış a ısesız geçmıı ır . 

\ 29~:•ıı trimotörü Brezilyadan 2eldi 
IL..~''-•t tje ta'dYo) - Sekizinci defa olarak Brezilyadan gelmiş olan Fransız trimot6r0 
~tit, "••• y::re meydanına inmiştir. . 

ıırı ceneral Donaim tarafmdan karşılanan tayyarecıye bir bOket ve-

met nezninde te,ebbtıste bu Karahan yoldaş 
lunmuıtur. 

Sukô~~t var Türk iyeye sulh mücadelesinde 
Talaha11e .29 (A.A) :-- Mu muyaff &ktyet)er diliyor 

hafız aıkerlerı ıukiinu ıadeye 
'b t ff k 1 1 d Ankau, 29 ( Telgaraf ) - Sovyet Rusyaııın Ankara se-

nı aye muva a o muı ar ır. f' . K h ol.il C h · t b .. b t• ı 
ırı ua c&D y aaı,- um urıye ayramı muoaat c ıy e 

" Hllkimiyeti milliye " ye bir mektup göndererek; ı ürkiyeye 
kiralık hane Sulh milcadeleıinde muvaffakıyetler dilediiini bildirmiıtir. 

lkincibeyler sokağında mü-
zayede salonu karıısında 76 
numarala iiç katla, elektrik, iş Kanunu 
bıva gazı ve su teıkilltııu •• 
havi içi ve dııı yağlı boy•lı Bu2unlerde meclise verilecek 
çok kullanıılı bir hane kir3 - Ankara, 29 ( Telgraf ) - iş kanunu bugünlerde m~clise 
hktır. sevkedilmek üzredir. Kanuna gö:-e işçiler sia-ortalanacak, 

Taliµ olanların Gnıelyah- sigorta primlerinin dörtte üçilnil patronlar ödiyecek, haber-
da karakol ittiıalinde 1 154 siz iıçi çıkarılmıyacak. lıçi ile patron arasındaki hizmetler 
numaralı haneye mliracaatları yazılı mukaveleye bailaDacakbr. 



~-r--- SEHIR POS ... 
Dün Muhteşem Bir GUn Yasadık 

En Yüksek Derecesine Vasıl Olarak Coştu, Taştı, 
. Gazi've Cumhuriyete Candan, Gönülden Andiçti 

lzmir Şehri Heyecanların 

Ankara'daki merasim defevkal""de rlak oldll 
·r~ 

---- -·--------------Gec.~it resnıi: sil eden guruplar ikiııci kor-
Saat 13 ... Halk lrütleleri ka dona isabet eden kısımda yer 

fileler halinde Cumhuriyet almıştı. 

• 

• 

Bir 

meydanına doğru akın ed!· Nihayet büyük re~migeçide 
yor. On binlerce insan, coşan başlanmıfh . istiklal ve inkılap 
bir heyecan halinde büyük için canlarını ve uzuvlarını 
heykelin etrafında toplanıyor. \'ermiş olan kahramanları tem· 
Emniyet müdürlüğünün ve as· silen _ muhtelif _ _r~~-erdeki 
keri makamların aldıkları ter- zabit, nefer, harp malulleri. 
tibat ıayesinde büyük bir in- ihtiyar Gaziler, yeya kaldı 
tizam göze çarpıyor. modan geçmeğe başladı: Türk 

Nih&yet muayyen vakıt ge- topraklarına en kıymetli uzuv· 
liyor. Vali paşa, berabe..le- ları babasına zafer eden aziz 

rind~ askeri kumandan be~ler ve saygılı gaziler, harp ma· Gazi Çiftliğinde Marmara Baçtıı11 
oldugu halde Cumburıy• t lulleri geçerken halk büyük ~ . l t kuvvetleri- Izci . 1 iod•' 
meydanında görünfiyorlar. p;. b. h 1 t h" t ,. . ırasıy e opçu . geçış er

1 
•• fi 

- - - ır eyecan a eza ura 1 ya· mız tayyare denız ve mu- orta mektepler •'"' 
29" Birinci Teşrin.. . Heye· ayrı vilayet ıalonunal"giriyor· şa~hazretleri balkın önünden pıyor· her ag"ızdan bila b b' 1 '1 k . . . ' il,-. . V ı· • ' ı· b 

1 
.
1 

___ ' ·-~ . . _ a ere a ay arımız geçer ~n hm mektebını tenı 
candan!co~an ılık bır lzm1r lar. a ı paşa neş e ı çe re erı e , .. .. . id' •ı 

.Ankara - Yen : şrhir<len 

b b S b b "'·k ı... . 
8 

ılan tebrikleri kabul edi· halk her kıt anın onunde ayrı gurupları resmıgeÇ '* d 
sa a ı... a a ın , aran ıgın y p b .. . B d• "' 
d•n itibaren halk coşkun bir yor. Saat 9, J 5 de Müstahkem ayrı eyecanını açıga vuru· edıyordu. unu . 'I l,, 
sevinç ve canlı bir istekle so• mevki kumandanlığı namına yordu. teplerin başlı b•t1111 

kakları taşırıyor. Şehrin dört kumandan vekili beyefendi, Beş, on askerlik bir gru· gibi ğözleri okf11~~ 
yerinde kabına sığamıyan his hava, deniz, Ckara kumandan· bun geçitinden heyecan du· dakika akau,çırpıa•11 

seden, duyduklarını içinde tu- ları · ve jand~rma erkanı ·:·ve yan ve sokaklara dökülen be- seyredilen küçilk 
tamıyan coşkun bir alikanın ümerası tebrik resminde bu- yecanh halkımız böyle geniş takip ediyordu. 
izleri yanıyor. Resmi ve husu• lunuyorlar. askeri kuvvetlerin geçişinden Ağızlarda ayni "''e l 

ıi mnesseselerden başlıyarak Ondan sonra sırasile veki· nuıl • eyecan duymaz ve ne· fakat ayrı cüa>Iell~ 
Yah ve Kordon boylarındali let müfettişleri, adliye erkanı, l?r yapmaz? manalar toplanıyorı 
evletle birlikte yukarı mabrl- hakimler, müddeiumumi bey· 4') ~akikadan fazla süren yarının özlü neılioi b 
le aralarındaki küçük kulübe~ ler, defterdar, maliye] dairesi askeri kuvvetlerimizin geçişi şüner!k, haza'l ooıitl• 
lere kadar günün fevka'ide· r~isi, gümrük, tapu müdürle ti, soua t rmişti. Şimdi genç diyo•dtJ. 
liği, bayraklarımızın özener~k vali muavini, vilayet idare ~ekteplilerimizi temsilen izci- Nihayet sıra 
dalgalanmasile gözleri kamaş· heyeti azaları, imektupçu, 

Kız Lisesi İzcileri Bayramda. 
hrıyor. 

u=• 1-= 

_______ ,. 
geçerken bayramlarını tebrik ihtiyar: 
ediyor, halkın hatırJarını so· - Var olun ... 
ruyor; halk ta: Sesleri İfitiliyordu. Harp 

- Var olun, sağ olun.. malulleri her geçtikleri yerde 
Diye cevaplar veriyor ve halkın coşkun alkışlarile Jr ar

mukabil tebrikltırde bulunu- şılanıyor ; halk kitlelerinin 
yordu. minneti~. muhabbetle dolu 

-

Saat tam on dörtte askeri sevS(ilerioi toplıyorlardı. 
muzikanıo aldığı ilk iıaretle Bu sırada coşkun bir alkış 
istiklal marşımız çalınmığa tufanı, heyecanlı tezabüra t 
başlan:.tı. On binlerce halk ih· gözleri ve kulakları dolduru· 
tiram va? İyetinde istiklal mar- yor i askeri kuvvetlerimiz, her 
şımızı dirılemiş, ondan sonra biri birer ateş olan askerleri · 
da cumhuriyet marşı talebe- miz kuvvetli bir diıiplin altın· _ 

terimizin iştiraki ile söylen- da geçit resmine başlıyordu. .Ankara : Milli Kiitiiplıane ve Gazi geyııelİ 
K .1 G • micatir. Askeri kıtalarımızdan biri· 1 • .,, 

Aııka.ra.'nın arşıuan <iriinüşü Y erimiz geçiyordu. IP.rioin ve celll1 tt 
Bu temkinli heyecan saat posta ~başm&dür vekili, nüfuı, Milli Hakimiyetin, kurtuluş nin memleket büyüklerinin Ö· izciler: Elde fırka bayrakl• ~ 

dokuzdan sonra daha bariz emniyet m&dürleri, maarif r 1 En önde sağlam adımları, tün dünyaya şan f 

hir ıekilde nazarı dikkati celb müdüril ve mektepler m&dür- dikkatli ve, sert çehreleriyle, rağımız dalialao•Y0'~ 
ediyor. Halkımız askerleri •· leri, nıfia başmühendisi, Türk dimdik duran başlar üztırinde ve binlere baliğ ol~~ 
rıyor, havaları taııran hava ofiı, inhiı~rlar. . uyuş~urucu , bayrağımız geziniyor ve kız lif teıekkülleri teOI ,il 
kartallarını arıyor, heyecanını m~dd~ler ~udürler1, nafıa .ko· .d lisesi izcileri geç\yordu. heyetler durmadall 
meydana vuracak ıeviociai mııerı, demıryollar baıkomlse · ~ Yeni Türkiyenin yarınki ev ne geçiyordu. l ~ 
haıkalarına anlata~ak vesile· ri, devlet demiryolları müfet-

1 
' kadtnları kat'i ve sert adım· Idman cemiyete 

ler icadına çalışıyor. titi, liman reis.i, sıhhat müdü- lariyle kumanda heyetinin oı temsil eden 1P0~,tt 
lımirin dışarııından. millha· rü kabul resmınde bulunuy?r· önünden geçerken askerce leri, kul?p m~P~uPb,4' 

kattan ve yakın vilAyetlerdcn la~ •. Saat ıo.3.o da bele.~~y.e selamları ile halkın yeni ve ken aynt ıam•1111• 
0
rd" 

ıoo iki giln içinde lzmire ge· reııı, onu? takı.ben de Hı alı· büsbütün ayrı mahiyette he· kışlar devam ed•Y t•' 
Jenlerde ayni ıevinç içindeler. ahmer, Hımayeıetfal ve Tay- yecanlarına makes oluyorlardı Geçı.'t resm~ ı~atCd-

K b 1 
. yare cemiyetleri reiıleri Vali t t l tı a u resmı: . b 'k d. 

1 
Bunu Erkek lisesinin ateıli, e ne ıce enmış · 110,, pııayı te rı e ıyor er. ki k. me danında top ~• 

Saat dokuzda viliyet ma yılmıyan izci çocu arı ta ıp Y flff 

kamında valimiz Kizım paıa Saat onbirden sonra yapı· ediyordu. halk kütleleri y• f ~ 
Cumhuriyet bayramımız mil lan kabul resminde ıehrimiz- Bu arada jandarma ve po· Kordonu dolduruyo ;ıı'' 
naıebetiyle yapılan tebrikl«:ri deki ko11soloı beyler hazır bu- Askeri ·-ve Mülki Ü meramızla" Belediye Reisi lis~kıt'alarımız muntazam yll· lık arasında traaıf:;ıı-' 
kabul etmiıtir. lunarak Vali paıa tarafından Oömhuriyet Meydanında rüyfişlerle halkın önünden ge· büsler ve otoaıO 

Hllkümetin kışlaya bakan kabul edilmiıler ve hararetli ve yükseliı rumuzu olan bu nünde ilk ıelimları çok canlı çerken, memleketin mal ve müdd~t seyrüse:.e
1

0,d"~ 
kapısı annnde Bniformalı za· tebrikitta bulunmuılardır. büyük bayr~mın sevinçleri bir · maozara yaratmıştı. Bu can emniyetini temin eden cek bır ha!e ge ·~ati' 
bıta kuvvetlerimiz yer almış. .. halkın gözlerinden anlaşılı· sırada llç çelik kanattan mü- bu kuvvetler saygılı alkışları- Gecekı te7'3 ,t'-' 
Yu1'arıda, kabut salonu göz· Çelenkler: yor~o. Nihayet kahraman rekkep hir tayyare filomuz nı tophyordu. Nihayet başlı b8,. 
leri oktıyan bir temizlik iç~n· Dün Belediyeden bir h t:yet Türk ordusunun her ferdi Bü~ükHeykelin çok~yakinind~n Kız m~allim mek~e~i,. e~· v~ beyeca~ olan ~.--., 
de hazırlanmıf... Ve selam ıebitlikleri ziyaret ederek iı· ayrı ayrı kıymetler sayılan ı geçıyor, 1ıalkın semalara dog- kek muallım mektehı ızcılerı, mış; elektrıkl~rle, ""'I 
vaziydinde duran zabıta me· tiklil uğrunda hayatlarını feda kahraman askerlerini teşkil ru yükselen başları coşkun ve Karşıyaka, Karataş orta mek· lerle bezenmıı cofıeoJ 
murları gel.,nleri ıelimlıyor •. eden yuce ölülerin kabirlerine eden guruplar göıilnmeğell siirekU alkışlt!rla heyecana ge· tehi izçileri ve bilhassa sanat- şehir hayatını ıO• 

Saat tam dokuzda lzmirde çelenkler bırakmııtır. başlamıştı. liyordu. lar mektebi izcileri coşkun lamıştı. . • 
bulunan meb'uı beyler ayrı Askeri kuvvetlerimizi tem- alkıılar toplıyordu. -Devamı 8 iocı 



,, l1i b· K d · eo ·k ' · • I it 8 • ar eşım .r aı · .. "iem <ıeıtın Heye-
'11ııd, 01

1
!•ka gecesi, bı~ ki. .. Mektep b · yatım bir zehir 

ltı '•tadek' il "b· b . 1.ızat ı zuc:; sal · gı ı eoı yaluyor. 
•I t l •tak ba b' l ·ı· 1 · · · tqı~~li !la ar ce· ogı ızce mua hmımız Ş ehpea 
tıa -t: ınnyte söz aöy- hanım bugünl~rde bcniwJe pe8 .. 
d "l•rak meşgul... Deı:r. in mfiıakert 
1 •ıa bi •ınız, muhakkak 1alonunda yanıma geldi: 
•G r Par ı aYlt . 51 a acaksıntz. - HaJta mısın sen, Betül 
•)tı. •atı yorun.• D d' O ı.· lu .. ı_ • e ı. na cevap vt:rdin:ı: "la..· • il( ı b' . 

tt IQ tıı .a .'tı az daha - Hastayım, başlm ""ağ ı 
. '~li O gııh yetleıine yor. 
1Zlj• • 'IDın b · 

21Yle d ır mezar - Yalnız bu kadar nıı'? 
'" L lİQıa t b . . *'- ıa,~1111 ru u el a -- Benı fena, söyletm,•yio 
tt~ teairi 1 cehennemi bır Şehper hanım... Sizirtltı yüz 

• b tı Di e "•z daha bo· göz olmıtktaı: çekiniy<ır'u ın . 
"tab flinuoüz b' k 8 " ~ '-llıa ır e - etul, bana hastalığını 
L~' it, erkekl şı:niş biç : öyle ... 
"it ~ rırtrna ~ 1 
I' ıı İçi, d ~· .. •. •şmı· - Ben ~seviyorum, Şehper 

&ı •bıt,11 aınıı bır er- hanım 

~GECELERİ 
.,:, ıo .. 934 
.... -.... a - 27 - A, fWNAN 

Bu SOtunlarda Her Giin 

150 sene evtilki hayat 

jO T! RINEVVEL 1934 

Küçük ilanlar 
Satılık ve kiralık ev 
Barnavada Kemalpaşa uad· 

desinde yedi oda, garA,j \'O sl\ir 

her türlii mii~t.emilatı vo elek 

trik' tesiı;ıltıııı lıab~ geııiş balı-

.;eli 16 nnnıaralı e,· kiralık ve 

satılıktır. Gi>rıııok it;in kar~ı 

tarafta 23 ıı11ınarnlı lıa ıeye 

müracaat. ~r. 36 

Satılık e,· 
Değirmen dağı 

met sokağında 

Molla Ah· 
23 numaralı 

ev satılıkhr. ıçiodeldtere mü-

racaat. P. 31 

Satılık ev 
Damlacık A bbas;ağa sokak 

10 .X o. lu 3 odalı su ve elek· 

trik tesisatı me\"cut ev satı

lıktır. Belediye ı;oyrüsefer da

iresinde Yakop efendiye mü· 

racaat. P. 33 
'''d taeler n 1 '- N . e ed ' e zot u~ - e dedın? 

111 ecektı' A f " .. · 150 r Jk' b ı· R 11 k b" b' 'ki t etlce1&ı · - Seviyorum. Söylemiye- yaso ya camunın sene ı.evve ı • ı fazaya sebep olmuştur. Ayasofya 150 sene a er mar a ır ısı e 
'de~ı,· ... [erden hoşlanmı· cektim amma s· . t d. . budur. Türk milletinin san'atı takdir eden satılıktır. 

L 
11 

.... c ' ... ız ıı e ıaız . -k k b' · b .. .. 'd v ·b· b evvel ne ı·dı·yse bu - d du • L~ eaıiJ bey Bı'r Ban bö 1 k k · · yu se ıssı ; u camıı o( ugu gı 1 mu a- guo e o r. 
ka"'Y•li d ... • Ye onuıma cesa- Alsancak karakolu ciraaın 

.. aı11 h~Yal~tayada hangi retini veren sizsiniz. Romen . Na~ z .-rı da Hasan bey gazİD<lSOnda 
•e oıı11 •nd~ !er yap - Çok ayıp... Bir mektep garson Ramiz efendiye müra-
••h·t en ıyı zaman talebesi... '•t L "' •ıı et · . ? caat edilmelidir. 
ueııd meanştır - Şehper hanım, ben haı- • • • • • • 
l e, ben d · · 
e Yal e en ıyı tayım dediğim zaman siz ısrar M y• ••ı k R • • h ff J • T 

•t~''•i11i b:•~lha!~~iım, kal ettiniz. Ben yalan ıöylemesini • JtU eS 0 eJSICUm Ur &~ret eri 8r8• 
eh ilır edıgım ztman sevmem... f d JR K b ) 8 J 
~iç de··ı ıyacım oldu Şehper hanım biraz asabi 10 an t esmen 8 ll UyUrU MUŞtUr. 

tliıa· rı •e •tk d ük 

• 
Satılık ev 

Bucadl\ a~agı mahallede 

Özdemir soka~ıuda. altı odalı 

Bahçeli kuyulu büyük bir ha-
'tt 1 

bilen L· ın a Y_, ·yanımdan ayrıldı. Müdüriyet H 4 • • v k •ı• • d H d 
tı,'!•tdıyın"a~ı~ .erkegın odasına gitti. Beş dakika geç arıcıye e ) ımız e azır 1 ne ehven satılıktır. Abancak-
._ tıyJe övtı " oı ~r~yle,. hı meden bir hademe ife beni • ~ · ta Aydın kumpanyası miihen· 
. '-t nmesını ısti· • tt d" . M B .. f, "t e o za çagır ı. Ankara 28 (A . .A) - Romam·a hariciye rini ve B. M. M. Reisi Kazım P~~a Haz ısı ümtaz eye mnra<>aat. 
'• manlarım rok M"'dü . t d d . ti .. ' ltçiycar. T ' u rtye o asın • ve nazırı M.:Titülesko cenapları '\'e maiyeti re . erını ziyaret etmiştir. Müşarünileyhim 

~,d1•tta) bir ._ ayakta beni bekliyordu. ~Öy· bugün saat 9,50 :de ekElprese bagh hosuHi hırnerah M. Titülesko t• enaplıuının f;dyaret-
lt aızın talebe- 1 d... ır. l · · b · t k · · · · 1 · · A k P l t k ı· · · d 1 ıtıUıknı b. :"!" ~ ıgım •u.z ~r ıçın enı e - vagoula ~elırımıze gelmı~tır. Ve durakta Ha· erını n ara a as .a ene ısıne Ul e ey e< 
edtbUı'r .• ırıey,ta· dır edec~ğıoı zannediyordum. riciq} Vekili Tevfik Rilı-1tii Bovefendi An- mi~lerdir. badem makina~ı elıven fiatla 

Ot 111111 ' ? Z .ı ' ., 

1 
'll1tt, biç .. !''L~~ an· Tel~fon sbzesini uzattı: kara Valiıü Nevzat, Hariciye Vekaleti U- Ankara 28 (A.A) - Hugiin Ankaraya satılıktır. Ji}dremitte. Şekerci 

111 .•rı11111 k • ır alay - Bak Betül, dedi. Seni mumi Katibi Numan Rifat beylerle Ankara muvasalat eden Ye Romanya hariciye nazırı Abidin efendiye müracaat. 
' 16ııd&ın ız. arasında bir hanım istiyor. Merkez Kumandanı Hariciye Vekileti İkinci M. TitiiJeRko cenaplarıııın riyaseti :altında 
lilll'~lçiıı h nük h~rcıyan - Ben kimse ile konuşmak daire ve protokol ~ef lerile ~ e,mniyet müdürü bulunl\n H.omen heyeti a~agıdaki zevattan (Ş &rayor: 

1bkt11a ola~·~· etaı.z kal- iıtemiyor4:m Gece vakti ... beyler, Romanya ve diğor sefaretler erklnı, mürekkep bulunmaktadır: Tuhafiye, t=lbise ticaretba· 
t.'-~ dah, ~ ~r mı?. derslerime çabşacagvım. ta.rafından karııılanmıııtır. Hir asker müfre- Romanyanın Atina sefiri M. Sanaga 

' 

.. , ıız " " T R S · M 'T · ı· nelerinde tezgibtarhk veya •t Tn.r'- bı ıevıyor - Ayıp olur, Betül.. Bü zesi selam resmini ifa etmi~ muzika H.omen asca.ru, oma.oyanın ;.;ofya tıefirı • azı ı 
h. "' " a 1 St · k R ı · · • t· .. d ·· ·· ıair mlle11eselerde yazıcılık ft.:~'1Cllıu b va arının yilk bir ısrarla seninle görüş- milli mar~1nı ı;ıılmı~t.ır. ~- 01 "' omanya. ıarımye •neıare 1 mu uru 

~İJle •vılarda çe- mek istediğini söyliyor. Bükreş eet'irimiz Hamdullalı Suplıi bey de M. Filotti, M. Titüle~ko t•onaplarının lıusoei yapabilecek bir efendi İf 
L •ttıtı IDUvaffakıyetle Ve ahizeyi •ldım: M. Titiilesko ile beraber şehrimize gelmiştir katibi M. Xenisar, suf'aret mü14teşarı M. MaıuartaKmaill arayor. 
ıqt L lllanevr b. · · limeresco. . d H k._ "llbt..d • ~yı ır M.. Titiilesko cenapları ve maıyett Ankara A k 

28 
(A A) R . . .. l H mektebı karıısın a a aı 

o) •11 e tatb k n ara . ..:ı - eıı:ncum ıur az-
'lll•dı s· ı a mu· - Alo.. Ben Betül... Ki .. PalaR otelinde kendilerine hazırlanmı~ olan retleri bugiin <>yleden lsonra saat 5,30 da bey apartımanında Mehmet 

illa tirlllek . ız . birden minle görüıllyorum. dairelere inmi~lerdir. Romanya hariciye nazırı M. ITitülesko ce- Pertev P. 28 
~ t oı,ll ~ıtedıniz Ar· - Betülclliüm, naıılsın .. Be Ankara 28 (A .A) - H.omanya hariciye naplarını Çankaya ko., künde kabul bayur· 
Q''• itle il~rdeti~i~ e· ni tanıyamadın mı? nazın M. Titiileeko cenapları bugün öyleden muşlardır. Kabul esnasınıla hariciye vekili Yemek pitirecek, çamatar 

bey, le ,an ~ttınız. - Hayır... evvel sıra ile hariciye vekili Tebfik Rüştü Tevfik Riiştii Beyefendi Iıazıı· bolanmoş-
~tıiı kl p ıılerinde Beyefendiyi, Başvekil İsmet Paşa Hazretle- }ardır. ve ev işleri görebilecek bir 

. a,~•eılbiı ~~ul. edecek - Sesin pek sönük geliyor, hizmetçi kadına ihtiyaç var-

~,1~i de •iır. ın1an de· Betnı ... Ben r.teliçayım. .. Işık Topları Sessiz dır. lstiyenler biikumette 
~' 1 ''•di"•nır •abasın· - Meliça mı?.. Vay kilçOk Ziraat baımiidürü beye mil· 
ı;diıaaı •• ~~ ve her- hanım, na11l oldu da hatırlı- Toplar racaat etsinler. P. 9 

'Soay,u,·~nıek iıte- yab.ildi. Siz dOnyada yoksunuz Tayyarelerı· zıya atan topl. arla 
l~b lı111. gahba... " Pariser Tageblatt ,, 16 Muayeoebanemde i•tibdam 

•rı, d•• •• ki ? B. Teııin 1934 edilecek bir hanıma ihtiyacım 
. ~' te~ı:·-~.bu itibarla - Beni affet, Betili. .. Son mi UŞUrece er lstokholm'den bildirildiğ~ne vardır. Münasip iicret verile-
~ lllç·''1a.... ır uçurum zamanlarda pek milnzeviyim. F N ı y ? göre elyevm f neç Harbıye k . 
~) ~, ~: krtadan kal- Hiç bir yere çıkmıyorum. Da· en e er apıyor • ~~zdardi bü~ük bi~ k~tumiyb~t ce tır. Tilkilik. Diştabibi Zeki t, 'Pııı- b •dar feda- hı doğrusu kimse ile temasa ıçın e sessız yenı ıcat ır K d · T ı f 33ra 

,~ " 0 t M f b k 1 1 · t t üb 1 · · • rı. e e on. c.v ~ trıttılll. t ur. Baıınızı cesaretim yok... c Pariser 1'ageblaıt > 8 B. aara a a ı mazH, top ar sessıı .opun ecr e erını yap p. 32 
•11aa1t •~• eaıfnim. Neden? Teşrin 934 istenilen büyllklükte inıa edi· maktadır. Bu topu bir lsveç 

1.·' t1Di1 b _ Hastayım biraz.. Uzun tecrübelerden ıonra lebiHr. HattA havaya 5 milyon mühendisi icat etmiştir. ilk lngilizçe bilen bir hanıma 
\Jerrıı ey... k ti d · ) 

eı b~yin kı:zı Kielhaus ve Cbristmas iımin- mum uvve .n e zıya şua ~rı tecrübelerin muvaffakiyetli ol· ihtiyaç vardır. 
8ETüL - Sen de mi, sen de mi de iki mübendiı havaya ziya endabt .edebılecek toplar bıle duğu İsveç resmi makamahn· Küçük Kardiçalı han No.1 

,.".. haataıın, Meliça.. şuaları endaht eden bir nevi i~al edıllebilir. Böyledkku.vvetli da söylenmektedir. J.Jütfi Film. 
'ft . & . Evet. top icat etmişlerdir. Bu şua- zıya şuadarı aaliaıın ~ 1 h_er • • P. 40 

~tt111 eıaı·a,. d . - Hasan da basta Meliça .• lar, tayyarelerin uçuşlarına tayyare erhal başaıagı dOşup MotÖrSÜZ -'"""'-'"""-'"""'""'"'"'"''""'-"'""'-"'""""""'"V'VV'V'\..' 
111. ·.. 8 ejterı • C'dd. • H b d . harap olacaktır. Elyevm mu· 

-" ........ lllldan - ı ı mı aaan ey e devamını ımkansıı kılmakta· •tl t 1 F - k • J · 
.,,~ ..... sonra h ? h .. Cl er op arını ranaaz :ras erı tayyare er K. ı k h 

,.. tı,d'• Aıuıec.... aıta mı dır. Bu r.Va mudafaa topları, uıakamatının tecrübelerine ar· ıra 1 ane 
"" l • ıgıme · 1 · t f d b' k 
t1a ''ili trdiği111 söze _ Onun hastalığı başka mucıt erı ~ra ın ~n . ır ço zetmişlerdir. " Zora " Sofya 14 B. Teı· Gazi bulvarı bliyiik tuhafi· 
,~ )tt1.._

1 
•ldatıcağım ... türlü ... Karargibtan biç ayrıl- d~fala~ tecru~e ed~lı:nış ~e b.u , . ,... . • .... . rin 1934' . ye.ci.le~d~ iz.mir ~ostası gaze· 

t., Yorum. Doğru d • k M"t d" bir su· gosterış tecrubelerınde şımdı- 1 arıhı bır abıde Maarif nezaretı, motöraiiz teııı ıttısalındekı mükemmel 
~~~ doğru konuı ':; yo · · u t'ma 

1 ıkıyor ye kadar yalnız az miktarda Paris 28 ( A. A. ) tık 1 ıı· iki talim tayyaresi almak için elektrik ve ıu tertibatını haiz 
ı .. ~lr ,,'-rıaaa. . roe de ge·cıe uçuı ~rına uhçabbeti ziya kundi kullanılmıştır. giliz gemileriııiu 11·8 934 te muallimlerle talebe ara11nda ve bilhassa memurine elveriıli 
"ıııt'- •ti.... n a aı e ve ıaıre m k . . . ,. . • . 

'-~· ~.... ... dtfterim k 1 d B . b'J yıp sor• Fa at zıya kuvveh ne ka- Boulone mevasaletı bır abıdo bir iine defteri açmııtır. Bu iki hane acele kıralıktır. 
l)o ... , ·•• a ma ı. enı ı e ara k . . • . . b f' iLi tı.111 ,.. tat111en Ce E b . ay•nım dar ço olursa topların tesiri ıı~ va~atılacaktır. Bu abıcle tayyarelere " Bulgar muallimi Eıkı Bıt pazarınd• tu a ı ·1, t • "- • • mıyor. ıasen enım ar . b · . 

Qo, 1111ılıiz muhit k 1 d Ç k b'ı- . de o nıs ette fazla oluyormuı· ı;in lngıltereJen ve bütün ve Bulgar talebesi ,. adları yeci Hakkı beye mliracaat 
, 6 l a ma ı. o '"eaam... M . 1 d b. . • • • b . . . p 840 

Ye IDAniıız --Devam edecek_ ucıt er en ırı tesır açın u· domınyonla.rden bırer ta~ ?ate- verilecektir. · 
dut olmadığını beyan etmittir. necektir. 

Satılık Makina 
Şekercilero. Bir uç tll~lı 
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ödemış Himayei ellal 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111111111111111111!1111111~1111111111111111111111111111~ •• 

Bu ng•• D • 24 B~r!ncı Teırln Çart1 '° = ~ • dan ıbbaren 

~~~~~~~--...... -------~·~-~------~-Cemiyeti J idare heyeti . ' 
yenı ve ana 

Ödemiı (Huıusi)
Ôdemiıte bir çok var· 
lıklar göstermeğe mu• 
vaffak olan ve halk 
tarafından samimi bir 
sevgi ile sevilen "Hi · 
mayeietfal şubesi" u · 
mumi içtimaı aktolun· 
muıtur. 

mektebi çalışıyor 

Bu içtimada yeni 
idare heyeti seçilmiı· 
tir. Seçilen zevRt ıua · 
a rdtr : 
BaşmualHm Halil, 

ttlccardan Hüseyin 
Avni, Kooperatifçi 
Rem.ı, Belediye bütçe 
encilmeninden Hllsc- ifna mektebi çocuklı..ırınm istirahaılıırı 

mitin çok muvaf • 
fak olmuş bir ter
biye ve ıefkat o· 

cağıdır. Bu sene 
mektebin mevcu· 

da seksene iblağ 
olunacak ve çocuk 

lara öğle yemeği 

de verilecektir. A

na mektebinde en 

büyiik mevcudiyet 

gösteren muallime 
Mihriban hanım

dır. Mihriban ha· 

nım çocuk ruhi· 

yatına tamamen 
vakıf, biitlln mev• 

!"""" Ana mektebi çocuklan gı1neı banyosu alırken cut\iyetiai mini 
yio,·orlaiı'ieklep _!DUallimi Ham- t~bine· daha ~ fazla· bir ehem· j minilere haeretmi' bir meslelr 
~ beyler. .. miyet:vermeğe karar vermiş· kadınıdır. Kendiıini buradan 

Himayeietfal -cemiyeti Ôde- tir. tebriki bir zaruret ve mec-
miı-ıubesi bu sene Ana•mek- - Ana mektebi esasen Ôde· buriyet addederiz. 

Deni.Zil• SpOrU fbir tahriratıa Denizli ıpor fa-
aliyetinden memnuniyet g&s-
termiştir. Bu teşvik ve takdir, 

Bu Sene Yeni Bir Faaliyet 
Pro~ramı Takip Edecek 

sporcularımız üzerinde çok 
iyi teairler yapmıştır. 

Denizli spor mıntakaıı, ati 
için çok ümitler veren bir ıpor 
kaynağıdır. 

Recep Beyin 
Bir Timimi 

ikiçeı TAN • t• t ras 
melik sıne~a ve ıya . eıP' 

1 :;- Azamet ve debıetı karıııı~da ~ünya ••
0t•r" 

.. • .. cdıgını hayrette bırakan ve tekmıl lzmır halk• 1J 
Aydın (Husuıt) - Bugiin fındad ıabıraızhkla beklenilen Viktor Hugo•nun t•~i~C 

Aydın 
Haberleri 

Aydında cumhuriyet bayramı SEFı•LLER ikinci devre 12 kıııDI S 
tes'it edifoıiıtir. Tnaburat ve ŞARKILI. 
pek hararetli olmuı ,ve fırka = Ayrıca zengin ilQveler: b ri~I 
ya yazılı bütün vatandaşlarıo ~ 2 -Türki~emi~in filmi olan A nkarada CuOJ 

0 

- v - ı · d f k = bayramı tenlıklerı goguı erın e ar anın altı = 3 7 k ı k Jı 
~~~u bayrağı göze çarpmakta =_= - ısım 1 Vahşiler KırB 

Eetereaan hayvanat filmi ıi 
Cumhuriyet bayramının bu = ... Seanılar : Pazartesi, Perşembe "Sefiller" 13 • 

sene en bariz hususiyetlerin = 21.. "Vahşiler Kralı" 15 - 19. ııV' 
den biriıini. cumhuriyet ibi- - Cuma, Cumartesi "Sefiller,, 9 • 13 · 17 21.· 
desinin kllıat resmı teıkiJ :: şiler Kralı.. 11 - 15 • 19. 11, 

eder. Bu hususta tafsilat ve· Pazar, Salı, Çarşamba "Sefiller" 17 ·2l "Vahıiler1'tjll 
re cegı m · l l l l l l l il il l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il 111111111111111111111111111111 ili ~c,, b 

§ Ergani tahvillerinin ge- !11111111 d'•tr 
çenki keşideıine ait ikramiyt 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ' .e. d 
li~teleri ~iraat bankasına gel· Karşıyaka (EGE) Sine~ ~? ~ılıt 
mıı ve kışeye asılmıştır. BUGÜN: Yüzlerce güzelin, binbir glizelliğiP '~ti 10'.ı 

§ Geçen mektubumda bah · cından -doğan: senenin\lhakiki ı•n' at 'e ihtiş•lll fı tk D, 
aettiğim zeytin hırsızlarından takdim" ediyor. , ~ 
ikiıi yakalanmıştır. Faal zabı · Alt .. k ıar A~ il 
tamı~ di~erlerinin de izleri ~ 1 n arayan ız ,, ·~ rıı, 
Qzerındedır. ~ 11ı.ı 

.. •.. § Tamamen FRANSIZCA sözln. şarkılı. rPeJ h r, 
= Baştan nihayete kadar zevkli ve eğlenceli bıt ~ '1 tlçj 
= ve misilsiz dekorlar içinde göz kamaştıran r~ ed t ııı, Yeni 

Belediye reisleri 
Çine, ( Huıuıi ) - Bele· 

diye heyeti toplanmıı ve re· 
isliğine eski reiı Sakıp beyi 
ıeçmiştir. 

Karapınar, ( Hususi ) -
Karapınar belediye meclisi 

dün yaptığı fevkalidc içtima· 
da reiıliğe eski reiı Mehmet 
beyi se9miştir. 

••••• 

Kaçak 
Si gara kağıdı 

Ödemiıin Kirez nahiyesi
nin Umur köyünde Molla Ah-

medin evinde şüphe lizerine 
taharri yapılmıt ve neticesin
de 760 varak sigara kiğıdı 
ve bir miktaır Ulttln elde edil· 
edilmiı ve Ahmet hakkında 

takibata baılanmıttır. 
Takip imiri Ömer efendi

nin kaçak takibinde g6sterdi· 
ğl muvaffakiyet ıayanı teb
riktir. 

1 § Yine Umur köyünden 
Mustafa oğlu Muıtafanın evin 

tangolar, valslar .... Ve sarfedilen milyonları isp• t~t, 
azamet ve zenginlik.. 1 t,~, ~ ~ 

5 llive olarak: ~ 
P ARAMUNT JlfllıN .A.L 1~~'; 

_ Seanslar: Cuma 13 - 15 • 17 - 19 - 21,15 ı 
~ Pazar 15 17 • 19 • 21.15 l b 
= Diğer günler 19 ve 21. 15 te '-t~1 
::: DUHULIYELER : Birinci 25. ikinci l!> ~oa°' ~,, 

mı ııı ı ııııfııiıiıiıi:ıiH:ıı nu ı~iı'ıiııfıiı:ttu: ıı~:u:iin:ıı~~iııiı~:nuıı!ıııı1~ 1!:~, ,,, 
~~~~~· jl5 ·ı s 

TTiYYare Sin~~8sı ~~ 
BUGÜN ~, 

İki büyük filim birden . t'tr 

Ankara , ::; 
Türkiyenin kalbid~ ~:: 
TUrk dehasının, Türk azminin, TOrk iok•}fı~ı ~tt' 

kudret ve kuvvetini gösteren milli TQrk d, t 

Boğazici Şarkısı~ 1~ 
Güzel lıtanbulun ıiriu manzaraları içinde ~~~ ;i•~ 

yıldız " Güıtav Frilib " in çevirdiği e• ~f' ttu 
Fiatlarda yükaeklik yoktur. 40, 50, 60 1'"'.., 'tttı 

Seanı saatleri: ']Ol• 

Ankara 28 ( A. A. ) O. H. d~ bir miktar kaçak tütün, bir 
-ı..., K/!:.t'b" · · R b mıktar barut. ve tütlln kıyma-

BOC AZIÇI ŞARKiSi: 14,30 - 17,3~~~~ 
ANKARA TÜRKlYt.NIN KALBi: 16,15-l~ı' 

·ıet 
DIKKA T: Her gü11 öğleden evvel mekteph .c. ~ ı ı umum ısı eoep ey-

efendi Oomlıuriyetin ıı nci yıl ğa mahıuı bir havan bulun· 
bi>niimü münasebetiyle Fırka muı ve Mustafa mevkufen 
te~kilatına şo telgrafı gö~der· İzmir ihtiıaı mahkemesine 

" Ankara Türkiyenin kalbidir : 1, 
Filmi gösterilecektir. Mektep miidürlerinin ıioef,,ı '1 
düriyetinden kendi taleberi için randevu al011 

miştir: aevkedilmiıtir. olunur. 

En büyük Millet Bayramı 
_ ___ bütün fırka arkadeşlarıma Kut· 
_ _ _ ~ D~nizli idman ~yurdu Takımı - - -rr- - lu olsun. Hayat ve kuvvet ba· 

-. ?enizli: ... < J-!~s_usf) ·=- De- ı~or~ hayatımızın iıtifad~;i kımınd~n hir çöl olan bu şe
nızlı spor alemınde bu sene. bıttabı az oluyordu. Bu mab- refJi yurt Cumhuriyette ve 
geçen seneye nisbetle .' daha zuru nazarı itibare alan yeni Oomhuriyetle yükseldi. Bu bü
baıka ve yeni bir r faaliyet futbol heyeti bu huıusta fazla yük eseri büyük önderin ar
göze çarpmaktadır. Bu yenil.ik bir ba11asiyet göstermektedir. dında başaran Milletin fö~ü 
sporcuların bu sene daha bir· Bu hassasiyetin ıemerelerlni olan Fırkamız 1 ı n ci yıl dö
leımiı olmasından doğmak- de görmekteyiz. nümünde en sıcak kıva~ç duy· 
tadır. Bu ıene Denizli futbol sa yeridir. Başlarınız da.ima 
_. ~alQm ... olduğu ' iizere De· h~ye~i?in mın~aka riraıetine büyük başın beraberliğinde 
nızlı ıpor ~ayatında bu aeney.e verdığı «senehk faalıyet ra- yür,üyerek en yüoa şerefle yük· 
kadar bakım olanlar ekserı· poru" çok zengindir. Bu rapor sek olsun arkada~lar . ... 
yetle yabancı ve Denizlrde muhteviyata tatbik edilebUdiği 
ikamet müddetleri. en nihayet takdirde. muhitimiz sporunun 
memuriyet ve vazife müddet· çok istifadeler elde edeceğine 
lerile ölçtilmtıı zevattı. Çok tllphe yoktur. 
kıymettar olan bu zevattan Geçenlerde merkezi umumi 

O. H. F. Kıitibi 
umumisi Ki.itahya 

Mebusu Recep 

•• 
Karşıyaka LUKS Sinemasında 

HARP 
Sözlü ve şarkılı bi.iyiik eser ,t 

Vatanın mtldafaaaı için hususi menfaatlar, para. aık, aile namusu, b•Y I 
her ıey feda olunur. ııl 

Meşhur edip KLOD FARER'in eserinden muktebes ve beyaz plfdeniıı eP) .~ 
yıldızları ŞARL BOYER, ANNABELLA. JAN LOREN tarafından teııı•1 

bu ıaheserler şaheserini bugilu 

Lüks Sinemasında ,1l 
Görmek fırsatını asla kaçırmayınız. Harp filmi; her türlü reklamdan ııı0'~il I 
Mevsimin en heyecanlı filmini görmeden kaçırmak sizin için hakiki bir zıya tel 

Bu büylik fodakirlığa rağmen fiatlarımıza zam yapılmamıştır· ~il 
Zengin ili vemiz : M1KI M A VS ıt ~-

Seanslar: Cuma ve Pazar r5- -.,- l9- 21 Diğer gilnler 19 "' 
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,._ llnıumi Harbın tarihi i Familyer~_a_n_rezalet 
~lırıa l · 1111111ını111111nı1111No. 8 111111111111111111111111 -11111111+ Büyük bir ziyafetin alt tarafı di.ima 
torı n ar, munt&zam bir uli.n altında, iş görü- böyle fecaattır işte 

arken, Fransızlar, cenuptan Alman top-
~1atLçı1<:aklarına girmeie karar verdiler Müşteriye mal n1ethedilir 
LııC~l(....., F ORDUSUNUN göaderdikleri bir isnat değil-ıgayreti ise Fransa yolunu aça- peşi ndfi, Pala.bıyık yirminci 
de l•ferj d okat Fransızların dir, hakikattır. Almanlar, Bel- cak olan Sambreye yüklen• defa ol mak i.iıere "Gel, gitme 

~,,,. e nıevı· ~ k ld 'k d b" ı· '- l k k K ~ek '<I edelll . ıı a ı ve ç1 a a ır çok meza ım yıp mişti. ~ :ıc ı o" ~ ıu u rn ı o nyor, a· b teph •t lir e~ı, Almanları tıklarıudan dolayı bilha11a NOSGER'DE FRANSIZ ~ıın Çdlehi bermutat ürkmiiş, 
dtb• tdtıı il ~uddet için bu Fransız erbabı kalemi çok fe TAARRUZU - Fıaıoıız er Ş ınlı Tevfık hey c:ıriyelerden 

• ıl de ~di Aye~ılenıekten mene· na hücum ederler. Haldıdı ı lar; kanı harbiyesi Monlle ve hiriı;iue te letorda.n bahsediyor, 
llıek tlçik1 

111 zaınanda şimal- fakat ıuda muhakkaktır ki S ı1 0, Jre'ye hücum için lo~·iliz K. K om:\l boy tak ma. d i~lori ni 
ııı,d!tıı kltr;r

1
du9u, .ihata edil Belçika ıivil hılluda, Almaa. ordusunun tecemmü hareketi· çıka rarak sura t ını sıkılmış 

~ 'Yeıı 'let~ aıa~ _ıçin müte askerlerini ansııın vurmak te· oin neticesini bekliyordu. Bu · ı~lak çamaşı ra ~fönıliirmiiş, 
ı1,d'•ııaııı1 ,ı' çelulıyordu. ıebüsünde bulundukları da bir oun için Almanları eağ cenah· Fa ik Şınn~ dt ti n bey " Acaba . 
~tr' le 1111 ~Belçikalılar ara· b.akikattir. ta, Moselle ile Rhin arasında şu hali roınanla şt1rsam mı " 
t,,•be,, a:ı . Usule gelmekle Belçika ordusuvun 'bakıyesi tutmak icap ~diyordu. Cene· diiı? iin c t, ~ i nde, Sa lih ~.,ahir bey 
de t;ıı~ı ie çı~.alılar mukabil büyük bir yeis içinde Anverse ral Costelnan ile Duboil Lo Fahir İl'! mını be~enmemeğe 
tilt' 'iİldil Çc ıltcek bir hal · çekildi. ren'de taarruza memur edil- h2~la.dığrndan Çerkes ('ariye-

l er. B J • ._ Ü Ü 'tP lito 0tdu ~u ' e çı"alıJar lo AL\!ANLARIN B R K- diler. lerdeıı hiriiine adını soruyor, 
1f;tl D·l~tdı, nun gelmesini bek- SELE GlR.YıESI - Birinci Fran 14 Ağustosta ceneral A. k lıiırn.rlı Ali hay rast geldi · 

t~ 12tr t•r f sız ordusu, -ki umumi harbıo Duboil taarruza geçti, Donoo ~ . ı"? i no «hunlar miilıim birader> 

t '•ıı ~t Ctrıer' /"
0 ceneral Klu· bigayrihakkın sivrelttiği adam· mevkiini ve beşyüz eıir aldı · di _r or, Oemal j A lımet bey sağa 9 ~I •itti kol~ BüJo'I/ orduları- lardan olan Franş Desperenin lar. Belçika' da, ve daha sair ba1' ı p, ıi\Ola bakıp deruni dil· 

•~:•ıı •Uv,,~r.ı deaıek olan kumındasında idi- Meuse su· yerlerde on binlerce esir ve- den ve canii giiuiUden c Nas-
., • ~!! lcrket 

1 ~~. Be!çika ordu- yu yukarılarını muhafazaya rildiği bir sırada, Fransa'da kotoso VaJl,tlıi » feryadını ba-
r ,pi ~el ~ıaı ~t t~gl bırçok yule· memlll' edilmişti. Ceneral Lan bu 500 esir alma keyfiyeti sıpır, Aydınlı Emin ve Emin 
,el. ı111ç 1 ~• OrdrtJ.ış l.ulunuyordu. rene ordusu da cebri yürü· büyük nümayişlerle ilin ~dildi. 1 L :1mi Bt>ıyler saldıracak fırsat 
,t a, •k İçin Usu, biraz nefes yüşle Saaıbreye i'erlemckte Almanlar harbın ilk günle· l>ekliyorla r, gi>zleri hep huri-

r,' '•ktt Bnıı'?cvr,.lar yapı - idi. rinde bu cephede iyice iler !e rde, Halil Rf\~İt bey " Şu 
,,~11~1,rı, itka. ordusu ve Bu esnada 20 Ağustosta ı~mişlerdi. Buradan çekilirken kızları birer alıoııo yazsak " 

01 
.k~sllle" vcraın muvaaıla· öğleden sonra Alman suva- kifi derecede Fransız gayıi lıiilye silo meşgul , Sait Kemal 

i •ıtı •üv ge. talışao Fon risi Belçikanın merkezi olan müsellibları'lı iÜngülediler. ber c Pa~adan iki tanesini is-
ıt'ciıind:rı kıt'alarının da· Brüksele girdi, bu suvariyi Ceneral Dubailin sağ ce- tiyecegim amma sonra nasıl 

't ~9 d, At 11 kurtulamıyordu. dördüncü kol~rdu takip etti. nah .a vaziyeti pek iyi değil bakaca~ım » endi~esınde, K. 
t tıinci ~llb . suvarisi, Fran Ertesi gün dördüncü Belçi· di. Maamafib büyük bir gay· a.gah bey Karacabey haras10-
'~11tı1,t. Ş~rk• suvarilerile ka ftrkasının bulunduğu Na- retle ilerlediler ve suvarileıi dan f1rlamı~ g ibi alesta, Ad-
~ •bot tlı ~lllalde, Dieslteo mur müstahkem mevkii ihata Mühallacha vasıl oldular. Ce· - Kız çekil oradan!. Na· simdeki bakışa dikkat ediniz, nan bey nazikJe~tikço nazik· 
·-' ~ot erınc çekilen Bel edildi. Akıllara hayret vere- oupta da Villeye kadar de- mali reme bakmak günahtır 1 gfü;lerdeu arzu akıyor.. le~iyo r, elektrikçi Mehmet bey 
,~•ııt cenabı, Louyoio ve cek bir silr'atle Belçika harp vam etti fakat 18 de Alman- ~~vet; günahtır amma Yüzde doksan sekiz çerkes Aşık Koreındeıı ni~an vermeğe 
tS ~ı "ellluh~fazaya çahıan sabasına Almanlar 30 lulı lar Villeyi istirdat ettiler. bu yavrucııklara giiuah de· kızlarındau tedarik edilen bu baslamıs, bizim Karşıyaka li-

tıı C
0 
•ıg ccn•ha muka- Avusturya ağır topları ile ğil midir!. Di~·ar, diyar go· cariyeler; paşa konaklarının ın~n rei~i Mehmet ağa yanın-

~- ç .. ıı 1,'çta 0 gece tutun· 42 lik büyük öbüıler getır- iki Fransız 01duıunun he· zerek dilber toplıyan namuslu oldu~u ,ır ihi; padiş :ıh s:uayJa- ılaki Rauf efontliyo «Vallahi 
d &ıı o) Yordu. Fakat buna ıniılerdi ve Almanlar az bir defi cenuptan Alman toprak· adamlar; bunları lstanbula rının da :1.aman ı ı ıuuan lıaki ne :1.aman cordum bu kızlara, 
~tlı'll bir'~:dı, ~e. Belçika zamanda Namur iatihkAmını !a~ıoa girmekti. Bu hedef g~tire~ek vezir, Yiizera, vokil, mi ketıilmi~ler~ millet ~ıul{ad- knYayi milliyoın bozuldu> di · 
't ~•ldı ""ht ruc ata mec· t h . tt 1 ıçın de yol, Morhang ve Sar · vukela kouakluıııa aa.tarlardı. derntın<la valı ıle aıfatıl0 rol ror- hulAsn bir ll&riı;ıanlık bir 

t\L • "'' , a rıp e l er. 0 1 d . 1 · ' ' " ' 
ıı~., ~l 19 ~ ~ıı uınumt ka Buradaki kuvvetlerden bir relburg geçitleri idi. Frans•z- n ar a. hı~ utanmadan a ır• oynamı~lardır. peri şanlık ki içinden 9ık1Jmaz. 
ıldL01tıiden i~ıto~ sabahı kısmı kaçma~a muvaff,.k oldu, la~ burada Meç kalesini ve lardı. . . ... . . ~·~' .. . Tam o sırada iken spor ağ• · 

d
'( /\. Mohuea e nakle- fakat diier kısım, aıığıda gö Dıeuze bataklıklarını hesaba Va~tıle esır pazarla~ı Yar· Ken<lımı ıkı yuz ellı tiene heylori sökiin ediyor: Muhlis 

ı td lııı,11 ül v. b'I k l 1 k•tmak meeburiyetinde idiler. mı~. Sıyahlı, beyazlı hır alav evvel gelmiş hir pa~a far l.edi· a lta.be\· Hii~e\·in altabev K 
~, ••"- . • r ecegı veç ı e ur u ama· v . . . . . b 1 • . 1 1 ~ • . . 6 .; 1 • .; o • , • 

t il an , K cenahının ıkı t 14 Agustosta 200 bın kışıhk lDSı\DI ura ara getırır er, ıa) · ) orum. Bıttalıı akran ve em · lzıet an-abe"· bankacı Oevclet ·' ıı, . t atı . mıt ır. . . ,., .. , . • , , • h .; , 
1ıb•" ~t tııırı ,. e. ıleılemeğe ve FJiodre doğruda, Almanlar Caatelnav ordusu harekete van satar gıbı pazarlıkla sa- sal de oy-le .. Eskı mrnl kona· ağahey, Hoca Mdımet ağa· 

1filıst1 ~tt'Yııi ı;,'lllı\Jınd ! tecemmüe 21 de Alost ve Vetterene var· geçti. tarlarmı~. Beyler, paşalar, sö· ğımda tieksen cadye var. Bun· hey komisyonun Arif aıtabey 'th ltıt d .. b . , . b • 

J 
b Olu il il Louvoin ile dılar. Bu suretle Alman aı- Bu ordu, Franianıo her ta• zum ya ana asılzadeler bu pa tarın en ihtiyarı 22 ynşrntla- Gana.atım Hikmet ağa.bey vu 

~-t it Çok 'ld~ltr. Bu meyau- keri, Bürükselio garbında yer tarafına mensup güzide kıt'a• zarlara giderler, cariye,halayık, dır. Bir giin Allah tarafından dalıa birçok ağabey .. 
JJ tı lt\t,.,, eaır, bir çok lop alıoıcı bulunuyordu lardan mürekkepti ve dene- dadı . beğenerek satın alırlar· içimde l>ir arzu beliriyor. Hunlardan a'"ukat N ..ıri 

ıo'' · lll .. ıını d .., E . Tk 1 K d" k · 1~il •rıı,t • elde ettiler Belçika ordusu ise, 9 ve bilir ki harp sabasına sevk~- mış. sırcı 1 y~pan namusu en 1 eodlme : Sı t.kı ağabeyle doktor Kemal o'/ ~ h,ıı ııı bu ·k· d'l . b adam . N l ı· l tu~1 ıttl\11 • 1 ı kaaabada 3üocil ihtiyat ko!ordularile be- ı mıt ea muntazam ve tr ' . . - e 0 ur i < ıyorum ; a 1- Tabtıin ağabey ilk hamlede 
"' '~ti tti, bir bır çoğunu kat· raber, ıiperlerle tahkim edil- tOrlü levazımı ve ihtiyatları - -~ı~ memelel'ım BÇ> ta bapları çağırsam Ye <' ari~·elera cuiyel~re : 

z0.~ ~'declderck Ço:ğu ·. uda harp mit olan geniş Anvera ıaha· hazır bir ordu idi. paşa_gors~tu. .. . . .·· .. . ruhsat "'?rsem de _şöyle hep . . 
~,..,~ tı ,r kamplarına sına toplanmıştı. Bütlln Alman Kız ŞOJ le l uru de kal- beraber hır eğlensek, . - Hanımefendı lı:ıuetlerı 

1 fi ~ ı • Alman planı iktizaaı olsa çaların meydana ~nksın. Saı işini bizim Palabıyıkl Dh· ıı hitaba ha~hvorlar 
Je', qll 1 n hava 1and1 gerektir,. F~ansızlaıın bu or- .. Diy_e « ~alına > emreder, Osman pe~livaua Iıav_ale edi Ben .« Aman bir anl~~ama~ 
r ' /, ~ duvsu ıerı bır yü~üyüşle 1.7 mu~terıye de. \ yo:-u~, mukemmel bil' takım rnazlık çıkmasın • diye telaşta 
ıP' \l h.. -- · ·•-• Agastosta Şato Salını mevkı- - Bak beyzadem, şu me· becenyor. Konak ta sofralar iken salona ansızın bizim 

,Jı'1 .._llazz h • • . iııe vardı. 19 .da Oelme ve melere bak .. Bu da elli altın mükemmel.. Hakı fıç.ılarla, tvuıım giriyor. Bana hitaben: t\id am 8V8 gemlSI ye Morhans mevkıioe vasıl oldu· etm~zse. kirn eder? " çünkü henü.z inhisara tabi ol _ Bire behey utanmaı , 
~il Seyah t k t lar. ~eklınde namuska.rane Mal mamış, bınaenale)'lı ucuz. arlanmaz, bu ne rezalettir. 

8 e Çl mlŞ lr - Devam edecek- metlıedermiş.. Salon biner mumlu avizelerle 
4 11JtJir pazarrndan böylece donatılını~.. Ahbllplar birer, MukandemesHe gayet beliğ 

lneiltere 
Amerika 

tedarik edile, edile yektlnları birer geliyorlar. S ekson cariye bir nutuk iradına ba~hyor. 
eJli yediyi bulan odalıklar, el penç.e divan, hizmet edi l!.,amilyerman rezil ,.e kepaze 
konakta hanım efendi ile yor far, Misııf irlor geldikçe : olarak röfekayl\ karşı şerefler 
hizmetçi arasında damııhk Buyursu nlar efem, sl\fa iç.inde ~·iizerkeu ınkıotıdan 
orta bir sınıf teşkil ederek geldiniz arı;lamm , uyan1yorum ... 

Londra 28 (A.A) - Lond- her türlü lıevesattan mahrum Diye kar~ılayorlar. !~eriye 
ra kabinesi Pazartcai günü bir halde ~·aşarlar, kış geceleri giren bir defa. afallıyor, soorn Yahu ! Eski devirlerde 
Amerikalılara uzlaşma tavaive fincan oynıyarak, yaz geceleri yürümesini şa~ırıyor, ondan ne lıazımlı, ne hal aşina Iıa-
ve b~lki d~ mutavassıt bir hal b.ol: bol. geriner~k '~S~lıip •• le· sonra da ceketinin yakasrnı nımlar varmış 1 Paşa hazret· 
ıuretı teklıf edecektir Pazar· rının bır gececık ıltıfatlarını di.izelterek otnruyN 1 · . · 1 . 1 · k • · erının ış erıne ııç arışmaz· 

teıi günü laıiliz ve Amerikan beklerlermiş.. Çekmeğe başlıyoruz. O 
1 

H lb k. b k k 
hh 1 E · b · · b d h 1 1. . l arınış. a u ı erı ır mura as arı ar11ında yapıla- vın ayı, yanı u amız a e ge ıyoruz kı Borsacı h- . .. . .. 

k - k ı k ·· .. ·· l ·b· b l yılda hır boyle bır eglentının ca muza erelere selihiyattar 1 sıırunuu sa ıı ı azan ça · ean bey gazel okuyor, Kemal .. .. 
~t' mahafilde büyük bir ehemmi· gıh. rakılı alemler tertip ede- K:1mil bey Kel H:ısan takli· ruyaeını gormcğe lkalktım ; 

~il0 1~dtiab yet atfedilmektedir. logilizler rek konağa misafir çağırırsa dine girişiyor, dayı Zeynel B. arkadaşların lıu.zurunda ham-
,_ )Q~ 'ft~ ilk defa olarak Jıpon teklif- o zaman bu zavallı sürüye çobanlıkta, dede H.enızi bef doltıUn ter, teınız oldum. 
~b~~o tı 19:' lı.~8 ( A.A ) - Zepl~n. balonu 25 yolcu, 107 leri hakkındaki mlltalealarını gün doğar, perJe aralıkları, mevlevi somaına. kalkmış, dal 

)' b,1,k ıloluk posta paketı ıle dün akıam Per· bildireceklerdir. anahtar delikleri için çıtı, pıtı virgül dayı Kenan bey men-
et etnıiıtir. münakaşalar başlarmış. Re- dilini kırava.t diye bağlamak 

M uhbirisadık 
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Un Muhteşem Bir GUn Yaşadık 
lzmir Şehri Derecesine Vasıl Heyecanların En Yüksek 

Gazi'ye, Cumhuriyete Candan, Gönülden 
Olarak Coştu, Taştı, 
Andiçti 

• 
merasım de An ' aki tevkalid parl k oldd l 13 

ı Ta) 

lııg' 
lııı 1 

d· t> 
%., 

-Baştorajı 4 üncii sıı)fada - yerlerinde ve mekteplerde tem 
Resmi müesseseler, banka ıimler verilmiş; fzmirpalas ıa 

lar, muhtelif devair, ticaret· lonlarioda bir belo tertip edil 
hı.nelere ve evlere varıncaya ın iş; Gazi me~ tebinde bir 
kadar tltkttiklerle süslen müsamere verilmiştir. Balo ve 
mişti. Şehir adeta günden bir münmerder büyük bir neş'e 
manzara halini teşıyordu Kor· içinde geç vakıtlere kad •ı 

Anka.ra<lan~hir g<;riiniiş 

Yugoslav, Yunan "·e Tiirk 
bayrakları ;.(lalgalanmaktadır. 
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~nı, 

1 l ıı 
'nıı 

ltd· e 
D iin kii Bayram : Oa;;:i Heykelintl6 H:llk fıO it, 

Vilayetin muhtelif kaza ve A k 'd 'G · H k ı· 
k

.. 
1
• . 

1 
n ara a l azı ey e ı 

oy erınden vaya ve atlı o a- d"" t 1 1 .. d · 

hir nutuk ai>ylenmiş, cumhu- Zafer abidesi etr~tı· S·Gör 
riye te baglılık andı yapılmış- binlerce halk yer nt~1;0 ~ it St 
tır, 3 bid,.ye izciler, misafir merasimden sonra j,ıcı ]o r! •t,,1 
ld )yli.iler, Yilayet. ve belediye, mümessilleri otobüs.Ie\et tııı,111 
O. H . FHkaı.ı, Halkavi namı- bocideki senliği tıy& Jıfl' '•iJ· 

• 
1 

., \·Jl}Jl} tltl~~·/ • 1 
na çelonklM konmuştur. mışler, Ç"lenk k<~ ~ ı·\~le~ 

Bir teşekkür Avni Doğa~, •,,~; 
Ve lıir tenıenui C.H.F. idare beye~~ b~~ tth ~' 

.. . • " op an mı~ ar ve on e hı ı· 
rak onlerınde bayTaklar1 , da- m '. 

1
. b anga suvarı po ıs, unu tıı-

vul znrnalıuı oldo~o halde k'b 'k k .1 . ı en m nz1 a, ar atn u uıın <:e· 
bınlerce köylü gelmekte ve lenkl t · · k ' 1 . er aşıyan ızcı ıt a arı 
oehrın sokaklarını dolaşmak- yava ve ath köyliiler oldugn 
tadırlar . .. Bunlardan b~şka halde Raman l>azarı, ç.ocuk 
ya.rın hukumet merkezınde sarayı ve .. Anafartalar cadde 
fevkalade mera11imle kotlnla- sini takiben Hakimiyeti Mil· 

Diinkii bayramdan : ka.lıraman denizcilerimiz 
Oiimhuriyet Meydanında 

Okuyucularımızdan aldığı· Avni Doğao beyefeJJ 
1 ,ci'·. llbı 

b b A. k Qte9e ~ ''ti mız bir mektupta: a n araya m i \, tı 

Çıyırlı bahçede Değirmen hareket edecektir. A~" b' lt •ıtıı 
doau, Kuııyalcayı, Burnavay1, devam etmiştir. nacak olan Onmhuriyetin yıl liye meydanına gelmişler ,.e 
Bucayı ve her yeri dolduran An kaı·a' da: dönümü şenliklerinde hnlun· duru~ vaziyeti aldıktan sonra 
halk tabakaları ve fener alay• mak için ynrdumoZUD bir ÇOK hep beraber zafer abideRİnİ 
ları teıkil ediyor, muhtelif Ank~~a, 28 (A.A) -: D~· yerlerinden gelen izciIAr ve Aelaınlamışlarclır. 

v b A k d bıt ·t ~, 
sokağından gelip geçen ara· gan ey 0 ua 8 fırlı' 1~, ı~ tı 

• ha bogunden Oumhurıyetın h f ·ı dd l M · , ·k · ı · yerlerde! mılli oyunlırtmız oy· . . .. .. .. .. er &ını tan halk ı e ca ., er erı:unnıe muzı anın ı~ ı · 
balardan bu sokak sakinleri· kadar kalacak ve lı' ~ I· h 

' 1 'I H kk beY '~·ı nin ne d erece bizar kaldıkla · rıne ımaı • 1 \!Ilı 11 
nanıyor, halk tramvaylarda ve 11 ın c ı yıldonumun~~ .~utlul~- doludur. rakile hep bir ağ1zdan söyle· 
otob6ılerde Cumhuriyet mar· mıya ba~lamıştır. Butun ş~hır ~nkara 28 [A. A] - Oum· nen isliklA.l ve Cumhuriyetin 
tını ıöyliyordu. baştan başa bayraklar, vecıze. hTiriyetin vıld<.lnümii milna· onuncıt yıld<;niimii marşları 

tını yazmışdık. Belediye; bu caktır. • , • , ___,.- itı:k 
mesele ile alikadar olmuş ve ~ · t 

İzmir ender tesadüf edilen ler yazılı levhalarla süslen- sebetiyle Ankaraya gelmiş ile başlanmış, bunu bkiben 
hir gece içinde ve bir sevinç miş bulunuyor. Ankara istaR· olan izciler, atlı ve yaya. <le bir izci talebe tarafından 
dalıaıı halinde yanıyordu . ~· onundan şehre giden cadde· köylii misafirlet' saat 13 30 onmlıuriyetin e~erlerinden, hii-

buradan araba geçmesini ne- El ~ltt 
netmiştir. ricamızı nazara alan maya an~ •k 
belediyemize . şükranları~ızı MukabiJkÖJJl ~ ~~~t 
sunarken ıu rıcaauzın da dık- 1y• 'cı~ 
kate alınacağını ümit ederiz: Avusturya AlmaPY ede ~tb· 

Dnn gece ıehrin muhtelif nin bütiin imtidadrnda Romen, da Halke~i önündeki cadde- yük hamlelerinden bahiRle 

Mesnetleri Artanlar ........ 
Büyük Bayram 
artırılan amir 

münasebetiyle rütpeleri 
ve memurlar şunlardır 

••••• 
Yükselenleri tebrik ederiz 

Ankara 28 ( A. A. ) Her sene olduğu gibi' 
bo &enede Cumhuriyet bayramı münasebetiy
le terflieri yapılan Vali, Mülkiye müfettisi, 
Kaymakam, Mektupçu ve Nufos müdürleri
niıa J.Jistesi a~agıdadır: 

İzmir va-
lisi Kizim 
paıa ikinci 

11nıftan birin· 
oi ııınıfa, llo

u V aliıi Ce· 
mal bey 8. 
4: cü sınıftan 

3 cü sınıfa, 

Kara Vafü;i 
Cevdet bey, 
KırklareJi Va 

Jiei Faik.Maş 
Valisi Mitat, 
Siirt Vall&i 
Sak1p beyler 
5 noi ıınıf- Rütbesi y ükselen valimi~ 

Kôzım Pş, Hz. 
tan 4 oü srnıfa, 3 cü . ınıf kil kiye Müfettiş· 
!erinden Şefik ve Şnayip beyler ikinci sınıfa 
terfi etmi~lerdir. 

KMŞ Kaymakamı Ali Şirvan Kaymakamı 
Vedat Ekrem Gevas Kaymakamı Selahettin 
Yalova Kaymakamı Şefik Refık Yenişehir 

K-ı.ymakamı M. Malıir Karacabey Keyma· 
kamı Ziya Demirci Kaymakumı OemilTerwe 
Kaymakamı A bdorrahman, Ödemiş Kayma· 

kamı H. Şerif Artova Kaymakamı .. fAhdul
kerim Refii Ayaş ~kayını.kamı Recai Gelibo 
lu kayma.kamı A. Niyazi Tutak kaymakamı 
OelRI Bruh kaymakamı M. Hayri beyler 
ikinci smıftan birinci sınıfa. 
Gevar kaymakamı Osman, Zara kaymakamı 
M. Nami Tarsus kaymakamı Hıfzı O ·han
gazi kaymakamı Sait Ardahan kaymakamı 
.K uri Malazgirt kaymakamı Bekir Sıtkı Ko· 
zan kaymakamı Halil Tekin Kemaliye kay
makamı Abdullah Sarıkamış kaymakamı N. 
Hikmet 'Besiri kaymakamı A. ~emal Tire 
kaymakamı Gafur, Sultaniye kaymakamı 

Selabettin Narlı han kaymakamı M. İhsan 
Postof kaymakamı A. Muhsin midayt kay
makamı Rifat Başkale kaymakamı Adnan 
Nizip kaymakamı M. Cemalettin Oesre kav
makamı M. Nuri Dalmadeni kaymakemı 

A. Nusret Silifke kaymakamı Mitat~ beyler 
üçüncü sınıftan!ikinoi sınıfa terfi etmişlerdir. 

Bursa mektupçusu Şevket bey ikinci st· 
nıftan birinci sınıfa, Ankara mektnpçnsn 
Oemal bey i.içüncü sınıftan ikinci sınıfa, 

Qankuı mektupçusu Yaver bey döreüocü sı· 

nıftan üçüncü sınıfa ve Tekirdağ mektupçu~ 
su O. Şevki bey, Burdur mektopçuıu !f.ü
seyin bey beşinci sınıftan dordüncü sınıfa 
terfi etmişlerdir. · 

Konya nüfaR müdürii Kazim bey, Erzu 
rnm nüfus müdürü Rusuhi, Ordu nüfus mti· 
dürü Sait, Muğla niifoe müdürü Zühtü beY· 
ler dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa teı fi 
etmişlerdir. 

8111gar Bizim sokakta su, hemen vagon elma ihraç ııi ~ ~ ıl 
b k b·ı· de •Y ,~ , 4h hemen yok gibidir. Halkımız unun mu a ı ın o ~ 

A 1 d k .. aı0' ' t n aşması su ihtiyacını uzak yerlerden mette ma en o 'dik 
• .. A tedarik etmekte ve çok müş· caktır. ~n· 

Bulgarıstanla hpanya huku· kül"t k kt d' _ _____.-- 11 ı 
l• d h tü lü t' A a çe me e ır. lf h me ı arasın a er r ıcarı B 1 d' b k v .. 11 ' 

mtıbadele işlerine şamil olmak . ebe' ıye, h 
1
u
1
• so "'b~ın mu· Tu•• tu••n ı·hraC-. tlllıı~ 

. nasıp ır ma a ıne ır umJ· P 111 tıj 
Qzre bır klering anlaşması .. v ff k . 0ııl~ ~ ti 

k d
'l . . y . mı çeşme açhrmaga muva a Yu nan tütün ıhrll tı 

a te ı mııtır. enı anl2\jmada 1 h Ik k d . • ' 9 ,,ı ı 
. o uru, a ın ço erıo mın· f'ederaın-onu. A ğ ustos 'r'b , )' 

Bulgar yumurta kontenıanına nettarlığını kazanmıt' olacak- f d . 42 035 928 d ı t~ı· 
b. 'kt d h ·ıı:. d 'l ' ın a ' ' .• ,ııt it ı 
ır mı ar • a ı cı.ve e ı · tır. Belediye Reisi Behçet Sa · ( 500,227 lira ) kıYLY ·jl 'İ~ 

miıtir J'h L d b t · . · 1 tı tu •. ·____ ı r:ey en u e?1ennımı~ıa 1,379,081 kilo Yu1ı .. ll1 J l;'ı.ı 
Kavo·a nazara alınmasını rıca ederın. ihraç etmi~tir. ___,/ .~ıt 

0 denilmektedir. ~ 
Gazi bulvarında oturaa Er- e · 

z~ruml~. M.ehmet o~lu Hüıe Çivi lıusızı Bu GeC cıe' ~· t 
yınle Sıırtlı hacı ogla Malik Evvelki akşam Bayrakhda Açık olan eczaıı f' ltt 
arasında çıkı1n kavga netice hacı Sül,yman mahdumları Kemeraltında htib'tf, ~ k. 

liod~ Hüseyin Malı'kı' . . . EctC. ' ,P ı~ 'lJ ' yere namına ınşa eddmekte olan rao tına da Ahmet ., •f ~ ql 
düıtır~rek hAfifçe yaralamıştır. tabakhaneden 25 kiloluk bir merde Hsyrettin, Eşref~~~ ~~llj 
HOseyın yakalanmıştır torba çiviyi çalan Giritli Muı· Eşrefpaşa, Alsansakt~.tır· :, f . . . . .. 

.A ·'·7 l]) ta fa oğlu Mehmet ve Giritli Lütfi ecıahaoeleri aÇ ~ Uı 

E ık . Hasan yakalanmışlardır. ~ 'ltı~ 
vve ı gtce saat 20 suhl- ±59S~ tt~ı 

rında Peştemalcılal'da Mehmet • .. .. > .\~e ı:ııı 
ojlu Hakkı isminde biri Ze· ELHAMRA f :\1İlıLİ .KUTU! J{... ~1 .d 
kiy ! hanım isminde bir ka- • SINEMA ~I k,~ 
dını ıebepıiz olarak dövdüğü Bugün yeni programda 3 büyük san'atkir k, 
için yakalanmıştı,, VILLIAM HAINeS - MADGE EVANN )e:~ 

, .. ve CONRAD NAGEL tarafından temsil edile" lı~tı 

ızmir Postası Çılgın Hayal :d:iı.)ttcı G&ndelik lktııadl ve Siyasi -c 

Gazete 
Sahibi ve Umumi Netriyaı Amiri Fransızca sözlü büyük spor komedisi " 
RAŞIT HALİL ve haftanın zengin ilaveleri.. 

lımir - Gııti Bnl•uı r 
Telefon Numarası Günlerden beri bütün lzmire neş'e saçan dildb·~i 

3eaa FRANSIZKA GAAL'in şen ve şuh ko:ne 1 

Abone Bedeli t k 
Seuoliği : 1200 Kuruş şey an iZ 
.Altı Aylıgı: 700 •. 

E unebi memleketlerine:2000 Bugün yııloız 17 seansında tekrar edilecektir· 

lımirde Ticaret Seanslar : 15,30 - 17 - 19 ve 21 , 15 u.. t' 
matbaaıında baıdmıştır. 1 ~iı•~ 

->er~em be prograınıııdaı [Gönüller Bi~ ...... 



29 TEŞRiNiEVVEL 

~Posta Tren kazası 
~~~l!iz -~~lameli iki tren ç-;.;·;;ştı 29 kişi 
tllıı'ler şimdiki hava kuv- yaralandı 
\'etle • • kAf• •• • J Beıgarra : 29 ( Hl1su si ) - tes'ıt için bütün mevcudiyet~ 

l'IDI 8 1 gormtyOr &r ·• -.--~ OııbHnci Cumhuriyet ba1ramı lt"rioi hasretmişlerdir. Geçi 
,, 13 8; . - 1 bugüo bütün halkın mektep resmi çok güze! olmuştur. ıc 1' rı,,ci t · ı d 'dd. b' f' k'I G 1 k t h.. tan al'rıı;8 ~rrn 19B4 t<ırilı ıaman aramız a r.t ı 1r ı · ter ve teıekküllerin iştira ı e ~ce yapı aca eza ura 
a.. l•fiıt, f!uıeıesindcn: kir ihtilafı nadiren vaki olan fevkalade surette tes'it olun- çok coşkun olacağını bildiri· 
"'llt re a. 1· ' N b. d' ı . ''> N "•• ıye azın arşey ır. ,, 1 muştur. mn. 

~~, t'ille Chamberlain Bundan sonra Mister Cbım· Şanlı askerimizin de iştira Nazilli : 29 (Hususi) - Oa 
"''~tefjf ·~ İrat ettiği nutukta berlain bugünkll hüküınetin kile yapılan geçit resmi çok birinci Cumhuriyet bayramı, 
"- '~det''Y:.ıi firka laıın içti idare mevkiine g t çmeden ev· güzel ve heyecanlı olmuş, bngün emsal!liz bir coşkunluk 
~''-r.Q : ~Jetini ve bu içti vel, sigortadan aJdıkları para· şeh rio h er tarafı bayraklar ve içiode yapıldı. H alk, refah ve 
~l'tı O~dd~kça eğ!encf'li saf· lar veyahut teberruat ile ge· Gazi Hazrel!erinio resi nlerile saadet, hürriyet veren bu 
"t~''•lle~ ~iur. .• u bildirmiştir . çinmekte olac 800000. işçinin "üslenmiştir Gece fencra l eyı devıİ'l. kutsi~etdioi bedr gdeçben 1 

U ' •dd k ld v l ıece ıle bu erece e a a 1 . e ltfikk· ır.Iannın ciddi bugün çahşma ta o ugunu ve da ~apı mışhr. . fazla anlamakta olduğundan 
,"'•l ı~. '•dıldiğine birbir " H6kiimet ae zamoa işsizloi 1 ıre, 29 ( Hususı ) - Cum· bu sen<ki merosimin bott.li 
~ I~ ~t •t0ıiye çalı ş•yo•lar düı&o•cektir ? • Diye bağı· buiyet bayramının onb iı ioci ouuocu yıldönümii meıesimi!l· 
~ ~ t;,' •ıın bolind•ki ser· ren bolkın körlüğüne ve ••· <enei devriyesi merasimi, ev den daha üstün olduğunu söy · *lb ''tti 1. l h •v• •1:;•1 •• 
~ı.!11•tlatıa ~if~d derecede ğı~ ·.~ına ıyret ethgını 1 aır· Mansfield 29 ( .ı.A) _ Her ildsi de Nevyorktan Şikago· velce bildird;ğicn veçhile gün liyebilirim. NazHlioi~ mu~~e-
~ 'iı ~ Yenı e-n hayat mış ır. 't kte bulunan Nevyoker ve Manbattan Limitet raen lerce devam eden bazırlak1ar rem halkı . bu haber~ verdıgım 
~:r•liıu,~•atin1 ~ besliyorlar. . Nazır bundan ıoknra başka ya. g.• me alan netice<Jinde 2g kişi h~fifçc yaralamışbr . neticesi olarak onuncu yıldö · zamana kadar t~z~hurata de-
'•h ''ıı. i" ır ct'; Nuı, bar bahsa geçere Avrupa e~~:~""~~:~~_:""""'"'"""'"'""'-"'I. """"""""'.,,,." """"''-'"'"'" """"':''"~""""1''""''" nümü merasimi kadar büyük vam etmekte ıdı . Gec~ de 
ltd·'' İda RO~tl tertip edilmiş kıl' asında son bir kaç aylık Varcova Aca ha 9e samimi tezabüraUe tes'it tezahürat devam ede~ektır. 

it, ''••ni takdir etmek· hadiselerin bir çok kimseleri y edilmiştir . Aydin : 29 (Hususı) - Oa 
,,Ca,61Q endiıeye düşürdüğünü ve Briı- Alınan orta c1<;iliği Yolnnumn şa~ırdı? Ba,ta ıanlı askerlerimiz ve gündenberi devam ed~n bil· 1111

' S Yor 
1 

• l'd k' k f l ) H A S f · k 20 (AA) . . . l k yük hazırlıklar "e halkın 11· , lıff Kt ıosyalistler, te a ı on eranıın, mem e- Bertin 29 ( A .A avas - an rans1s o - sevimli mektephleramız o ma h .
1 •t, 0

rd G · · t it S d T ·ı t J • • t aıumi h eves ve eyecwnı ı e tııı1 b' ıipps'i noLtai ketin se]imetinı emnıye a ı· janll muhabirinden: amua a utı.ra .e sız ıs a~ üzere bütün hşekküJler tara· Onbirioci Cumhuriyet hayra· 
\·llı''l•tdıldirıniye kalkıtlığı na alabilmek için 'her hangi Berliner Moıgtangpost g yonu tayyarecı Kıngıford. Sı · fından Cumh••riyet meydanı• · fevkalide bir surette teo'· 

1t ' ' d f h d h" 1. "' 1 · · F · d l " d · mı, "- 'iliııd· ıirnı buharlı bir maara ususun a u11u· zetui Varıovadaki A man or· mıbn enıge a 8 arı uze11n e da muauam bir resmi geçıt 't d 'ld. ~L 1, '- l b d' • • v l b • 'h • l e 1 ı. '\"tdı, l!ıı"ineıi ile ez mete yardım vadetmesiy e u ta elçiliğoin büyük elç;liğe göıünme ıyını ve ag e ı ı h · yapılmıştır. Aydında, bu büyük gftnlin 
1 

1•~•i · I" •lrı t ai hay et ek. e adi şenin le eyynt <1 ti ğin i bil· terfii ni ebe"' mi ye ti e kayd • t · ı nıal fırtın alı mı nta ka~an g ~ · Şehri a süslenmesine gös le · ş crefi ne , um um ı bayat dur· 
"• ta..,, 1 d' d. d d' k. b V k l d 0 b 1 k b k R k ~ tek s· 1b •rnış hi11ini ır ı ve e ı ı: mektedir. M. Göm osun ar· çer e yo unu ıışar ı.ını 1 rilen itina ço üyn tiir. es murş, bütün dükkanlar a-
'-~ t•leb '' Stafford Gripp'· •• Bu hükumetin vey.ıı bu şova seyabatanı mevzubabu- diriyor. mi ve gayri resmi, büyük ve paowış ve herkes büyük bay· 

'-•ıı • çıldığını gidemiye memleketin harbe yol açıcak den bu gazete Petle resmi - • • küçü '< bü•ün m• banl bayrak rama iş!ira~ etmiştir. m• 
tııı,. ,••dır. Bntnn bu faa· bir harekette bulunacağına mabafılinde Jtalya Almanya ve renkli kiğıtlarla anslea· ~esmııı~.çdıtl~n. sko~rat C~ i 0

111:1nd k' . B .. t.. "tt . Frenlerı· . . . d kAf ' d hunyet a11ı esıınn uşa re m ''" 1• • sosyalist fır ımse ınanmaz. u un mu e- Polonya ve Mıcarıstan arasın· mışhr. Her bına a a ı ere· 
~, .. ke •ae fırsat gtçtiği fiklerimiz sulh yolundadır. da bir kültür misakı akti der· k cede fener mevcuttur. Bunun ya~ı!~~~~~~t devam etmekte-

~ •• ''••ağ, ' kilden ma· Hiikijmetimizin bützn g•y· piı edidigini yazıyor· Y_e Bozu muş için gece yıpılacak fenerala· dir. Sonunu bildireceğim. 
1 IQ~le,:e~i fııizaı ve dikta- retleri lıarhe ~yol a~acak RC- böylece kültür müoasebetlerı- yının ve ıenliklerin çok mü· ------
~tkıe b'' Vazgeçtiğini ilin hebleri ortadl\n kaldırmaga nin takviyesi siyasi bir anlaş- Londr~ 29 (A.A) - nün kemmel olacağı muhakkaktır I~srar 
llttdi trlceai memnun et matuftur. Fakat bir giin mem- mağa da yol açacaktır diyor sabah fecırle beraber Lymne Ôdemit : 29 (Hususi ) - Bostanlıda Erzurumlu Meh· 
~iıd;:· lokot diişmantarına karşı ken· tayyare meydonıad~n havai~· Ôdemiı bugnn baştan baş ınet oğlu Kemalin üzerinde 
ı~1 tı, ıneı • e lesi ne 1 it J ini ır ü da f ••da ıı ile iz h i r 'l' ay y arcc i Hu ın lı el' t o cağı srr ada P ıc"' o!u frenler~ neı • e ve babti yarlık içindedir. on gram esrar buiu~duğund an 
t1> ~~ardan bahaeduken mevkide bulurıH\ bunun büyük Lizbon 29 (A.A) - Timo nin

0 
boxuk ol.du~unu . ve b~r Bütün Ödemişliler onbirinci hakkında takibata bıılan

~''d aınberJain Hindistan mcli'uliyeti bizim iizmimiz•le ra doğru bir uçuş tecrübesi güoae ancak tamu edılecegı Cumhuriyet ıenei devriyesini mışhr. 
~ ' \'erilecek 8 k ol IDllZ w1 '- H ii ldı met hu mes- yapmakta olan tayyar• ci oi müıahade etmiıtir. Bugün 

L. 'fti b' o:ı arar· . . b K G · ı bl " 't d' Al 11ıl tc •. ır "•ıiyet 'bd oı~~-i uzun n:r.un tetkık ettı Ham erto raz arp ra u uçacağını uan e ıyor. nıa 
1
.
1 

-
·~, .. P.•ııi ve b 

1

" ka~ \'6 su lıiikmii Yeıtli : Hiç bir !lunda Tabuya İnmiştir. ' .. •la u gun u • 
'. tttk• tın •on teklifle •. ıneın lt•koti il ~itah~ızlaııınadığı T .. k. z· t b k 1 • k A 

~k,,0 •1 •d•ıniyeceğioi bil· h.w.- •• ı.bı .......... ,,,ırd•!,t• bir ur ıye ı1'aa an ası zmır Hava hattının tesisi im anı 

Cumhuriyet Bayramı 
Her tarafta fevkalade mera

simle tes'it edildi 

nıcrika 
hQ,lİllı ·:•nra diyor ki: dİİll)"lldR biz de yeııi bir prog. şubesinden: •• •• ••ı cek 
' ~•tııı ırkaınızıo ıu nok· raw tatbik ederek ha· 15 10 934 tarihinde t emdit ih•leleri yapılacığı 10 10 93He gorUŞU e . . 

'C ~ ~ı~ İçi::••ını isterim: fır· V4 silablanmızı memleketin Yeniasır 11·10 934 de Anadolu 12 10 934 d., Ticaret 13 10 934 Vaıhingto :', 29 ( A.A ) - Amerıkaoın bar baştan öbir 
,ıı'I •d, 'b ~ Hindistan m .. •. miidafaHıaı emniyet altıra H.Sesi gaı•leleriade ilin edilen Yunanlı emvalinin s~tııları bat• muvas olatı aerodinamik trenlerle temin oluna~aktır. 
yı ~,'' b11

1 

hıif ıuhur edecek alı.bilecek dereceye çıkarma · bir ay müdd etle pazarlı~a bırakı~mış~ır. Satış gaytl m~badll Ot. Ekener. Gutyar Zeplin şirketi müdürü M. Pol Lıntfelt 
dt'• "~ ~i•tı ııu~ Dtticeai olarak Jıyız ve diğer ku~ ve ti erimizde bonosu veya nakten peşın para ıledır. Malın nhldıgı n· va ticaret r azırı muavini Mr Micel Amerika ha va politi~-
ıııetl lt~tı ... 8 tr 

1
1ft vaı.'ıyet ede· do şimdiye kadar birikmesine neye ait devlet ve belediye vergi ve resi~l~ri~e ~air. maı- !tlnı idare eden kosyona iki tane kabili sevk balon inşasını 

10
1 ~~ le ~ 1

•kdirde sosyalist· mnsaode ettôğinıiz bir çok raflar müşteriye aittir. Mub.•m.men k~y'."~tı ıkı bı~ ~ıra ve hvaiye etmiılerdir. Dr. Ekener her iki memleketçe temin 
'İl.ı,tıj la 

111
'ttle bare'- .. t ede- eksikliklerimizi tamamlama· ya daha ziyade olan emvalın ıbalelerı 11tızana tabıdır. Iha· l k 'k' lin vasıtasile bir Alman • Amerika hava "ıt ~. M as.~ p . .. "d.. T I' l . ü d edi bu o unac ı ışer zep . K 1 d llıitti anıbury esasen lıyız. le 12 ·11.934 .azar~e~ı gu~u ur. "a tp erın y z e y z· . hattının tesisi imkioını müzakere edecektir. om~er.er en 

b'd, tb'. '( a"j derhal Hı'n· Yalnız ıunu da ili ve et· çuk temınatl :rıle bırhkte ıbıle gunü saat 14 ı30 da ıraat bazıları münbararan Almanlaıdan ibaret bir hat tesisinı mah· 
L to I it k . . B' t ft . bankasına muracaatları . 4432 P . 808 tef "'\' i) , 11 lbtieııisan mec· me ııterım: ır ara an sı· zurlu görüyor. 

e fi ~ı~" e ''~k V4! Hiodiıtanın li~larımızdaki noksanı telafiye Türkiye Ziraat bankası lzmir --------ıı--- . 
,t.; ~~~ ~-··~h~ia tanzimini bu çalışarken. diğn taraftan da Ameı·ı· ka il Ü k ll(Jlell ·'ı ,_ '''···~·· .. ••tır. gerek bizim memleketimizde şubesinden: . . . . 
~ ~ ·~ -~. baını.erlaİo•in gö· gerekse harici memleketlerde 22-10 934 tarihide açık arttırma ıle ıbalelerı yapılacagı J •• b t 

'tı ,,,, ''•b konferans D ıiliblar meselesinde muayyen l · 10 934 de Anadolu 7 10 934 de Yeni asır 13·10 934 <!e lnniliz - apon munase a iDi tıl· iti • • f 1 • • • • l ~ 
~ "' hG ıı !ıru:dan biri bir seviye te ru ını .. •çın ça ıı· Ticaret ve 19 10 934 de. Halkınsesi gazetelerine ilin edi· k k f 

it._ bi, hkGınttinden ziyade maktan durmıyacagız.• len Yunanlı emvalinin ihaleleri 31 10 934 tarihinde temdit IS 8DlyOrIDU§• 

.. 

, 

~~~~ iıı,ti~~tituetin idareai R k • • • • • edilmiştir. Satış gayri mubadil bonosu veya petin paıa ile Tokye 29 ( AA. ) - M~v- ehemmiyeti Amerikanın ıon 
ııı.a. 

1 
k,t ... ~ . de"am ede· e O?U nakten yapılar. Kıymeti muha~?len • si. i~i. bin lira ~era daha ıuk haberler alan Japon ma- h aftalar zarf10da sık sık~ g6ı· 

b111)e ""•tıdır H ziyade olan emvalin ihalei kat ıyyelerı ısbzana tabıdır.Melıa b f 'I' M . t JI rı inhi· terilen logiliz • Japon mOaa· ı . iikAmet K ki . . . b-t- a ı ı ançura pe ro ı d v d l'l Ilı 4'ldar u 
1 ıraca ar satıl dıg" 1 seneye ait bevlet vergt Veresım Ve Hlr U un maa· ı 1 • tfedı'}eo sebatını kıskan ıgına e 1 88• 

'"- tı ı lbc J ı . . . . J · ii d d' b k t · sarı meı e esıae a . . . "'t '•letl şgu oma· raflar müşterıye aıttır. htayea eran Y z e ye. ı uçu emı yıyorlar. Ayoı mahafılın kaaa ·-· ''"10, e her gliD all· Londra 2
9 

.<A.A). Pic~ori~ natlarile birlikte ihale glınü saat 14 30 da Z1raat bankası- sı·ıaA h atine göre bu mesele d eniz •ıı ~ ııı. '• h&~6met er· Stok ile Blackın 1011
• etıılden na müracaatları. 4547 P. 829 mnıakeratında mnıkül&tımuclp ~l ~ "'L '•leleri t . 1 lagiltere Melbura rekorunu k 1 ı kt 

,,, ''q1a· aaıamıy e k Bütün dünya yüzrne ve spor şampiyonu Vesi B 8fl o aca ır. ... • .... t-~ 1o,t. 'Yetıe tetkik et· lnrmağa teıebbfts etme iize· Bu··sternrab 
~ ~'ll ~liınllu.. 1 b'I re bu ıabab 7-14 de havalan· 

5 İ)' ~,~ıt 't lıa1&1c D o ~ ı en mııtır. A R S L A N T A R Z A N ~Qt ~İ· "llJler ve:~da bıtara- Londra 29 ( A A) Havalan· 
tı 'ıt' Yor. Naz.ar madan önce tayyareci Picmo· 
' İf t'life~· . ris logiltere Avustralya yarı· 
--..:)' ç,1 ııı iıte bu ıu- ıına iıtirak edenlerin t•kip 

·~,t•~· ''leri ~1'Yoruz. Vakı~ eyledikleri yoldan gideceğini 1
111 

1
)td qer b' · · · · K d' · 10 te ~ e11 ırırnız ayn ıpylemııtar. en ısı saa 

tti:, ~'1at,tl6'liraek te, bu Bığdada ve Sarlvilel ·durmak· 
~•l,ı ')<!, t • bu bir zarar sızın 55 saatte de Mefouraa 
t-·L 'ti tQıİb d 'd• d d' p· • •~ b e er. Bu varmak ümı ın e 1r. ıcmora· 
'iııi, •ttıtı .. /' Cephesinden ıin tayyaresi favkalida ağırla-

. &· •ıe b b · · b · ır k& eanııı olabi- ğına rağmen bu sa a ıyı ır 
'•r \'erdiğimiz tarzda bavalanmııtır. 

Görülmemiı ve iıitilmemiı bir harika 
tekmil t zmiri L A L E sinemasına koşturuyor 

1 - Türkçe sözlü diinya haberleri 
2 - Tiirk~·e Cuınhüriyet marş 
3 - Vakıtsı7. baba 
4 Koınik ~Iiki 
5 - Garba hücum Fragınan 

Bunların hepıi birden bugün 

L A L E Sinemasında , ws4 

Baraelon, 29 (A.A) - Hü· 
kiimet Katalonya hükümetince 
varilmit olan bütün silah ve· 
aikalarnıı iptal etmiştir. ---·-----

Milasta 

Kır alın 
~,<~ragatı teessür uyan

dırdı 
Bangkok 29 ( A A) - Siyam 

kırc1hnın ferağata karar ver
miş olması memleketia her 

Tütün pi~rasası tarafında vo hatta hükumet 
Muğla, 2J ( A.A ) - Mi- mıhafHinde teeatürü mucip 

IAıta açılan tütün piy c 11ıının olmuştur. 
fiyatı seksen llç kuruştur. Fe't· Siyamda vaziyet ıimdiye 
biye ve Bodrumda piyasa açıl kadar tabii halini muhafaza 
mııtır. etmektedir . 
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Doktor. Memduh Laboratuvarı 
Beyler Sokak N o. 27 

Telefon: 2691 TeJeg LABOMEMDUH 
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Sıhhiye vekaletinden resmi 
-·· ruhsatnameyi haiz 

DiPLOMALI SÜNNEÇI 
§ \Hacı Süleyman 
§ 

~ ~ Mahdumu 
~ IBRAHlM 
1 Hanımların 
i Nazarıdikkatine 
~ Mevsim dolayısiyle Jstan · 
~ bul BeyoğJunun yiiksek 
§ terzilerjne diktirmiş en son 
§ moda iizerine manto pa1·-

~d esu ve roplarını ız gelrniştir 
~ l\leraklı ve ınenfaatini is
~ ti yen hanımların kuma~ = alnıadan ve t,erziye nğra

madan evvel bir defa nıa
ğazamıza uğraınaları kafidil' 

Adres: Odun pazarında 
kaatçı Nafiz Mnstnfa ya
nında No. 3 

-------------------------' s ----------------------------§ 
5§ 

= 1 
1 Bacı SiiJeyrnaıı mahdumuİbralıim ı 

Telefon: 3276 P. 602 
llnHllllllllUlllllJillflllfllllllllilllf llllllllUl/llll/Illl lllllllllllllllllnllllllllillllllllllllllll lllllllllllll llllllllllll!Hllllllllll lllllllln ~ 

ticari 

Gıdat 

HER 

c•ns 

Sınai 

Tıbbi 

Tahlilat 

H 300 

'7 Şemsettin Sıtkı ~ 
~ -Keçeciler caddesi No. 122 

== ilç katlı binada 
= IZM!R 

s · >-r 
~ En son sıhhi ve fenui usullerle sünnet yap•'· 
c:= 

:= çektirmez. En kııa zamanda tedavi eder. ·oıse = Her tü~l~ kolaylıklar gösterilir. Fakir ve .. ~1 

mı~~~~~:~~11·ır;ı~11~;;1;111;:ı~;~i 111111111111111111111111111111111111~~11111 11~: KeıneraJt.1nda ikinci Beyler sokagııı< H 

Taflan Gazinosu 
Bugünden iti lıaı en a<:ı ldı bfe 

lımir muhitinin yegane ve en kibu biricik sıı• jl 

TA FL 4.N gazinosu muhterem müşterileri cin buıur~ (f 
tıiçin her tüılü fedakarlığı göze alarak mül cırııı' 
ruş bir şurette açılmıştır. ·oi' 

Yorgun dimağlarını diolendirmek ve kış geceler• , 
celi bir surette geçirmek için memleketimizin eo b 
sazendelerinden müteşekkil on kişiden mürekkeP~ f 
heyeti taraftndıın nadide parçalar terennüm edilıllc 
hoşça vakitlerini geçirebileceklerdir. 1~1~ 

Mües!esemiz pek vakıada lstanbuldan Izmir .b• bO 
görmediği ve dinlemediği muganniyt lerini getirt•P 

1 taz saz heyetine iJave edecekti1. t ı 
Meş ı ubat ve servis temiz olmalda beraber gaYe ~ 

d
. p. 
ır . 

....................................................... -.mmamcammmm..: ..... mt!ll_.~ırm~_. ................. -.IBliııı-'~ 

----parasız iş ilanları----
lzmir Postasının Bu Y eniliii Okuyucuların Cok işine Y arıyacaktır - tafsilitı Okuy1111 

. ~ 
İzmir Postası, kıymetli okuyucularına bir hizl 2 - Ev, dilkkin, arsa ve bai ba bçe satmak veya aJma ,M.ıım.,a, beher defa~1 için 2 kuruş damga pulu gönde' 

meti mahsus~ oln1ak üzere bir •tiyenlerin . . . 1 Teşekkür, zayi, evlenıne, ölii.m, doğn~· iı' 
3 - Otomobıl, ka~yon,. velespat, kayık, sandal, motör laıınıa gibi ilanlar ~imdiki halde resoıı eti 

PARASIZ iLANLAR dikit ve fotoğraf makıaelerı, radyo, ev eıyası, gramofon L' •t t · k t' t f <l l b l l'I 11 e~t 
k. . . . . 1 mı e sır e ı ara ııı an <a n ec ı ı · 
ıtap Ye mobılye almak veya tatmak ııhyenlerın ' . , , illl 

8iitunu açınıştır. 4 - Aıçı, ev bizme!çisi olmak veya almak istiyenlerin, Ay sonra mnkavelemızın hıtamında bll 1( ı1ıt 
d d b.1 ..,. . · st• 

Gündelik ha yat ihtiyaçlarından olan 5 - Mnrebbiye, muallim, musiki ve resim muallimi ve Iarı a meccanen ne~re e ı ecogınıızı ı 
. ıaire iıtiyenlerle bu işleri yapmak iıtiyenlerin bildiririz. Ji 

iş, hizmetçi müşteri bulmak için karı le- 6 - Uıta, marangoz, ~abç!v~nı yap.acı, boyacı istiyenlerin, Mu" racaat mahalli . İzmir Postası ~ 
7 - Çırak, kalfa vesaıre utıyenlerın, · l 

rimiz bu sütundan çok istifade edecek- 8 .....: Yazıhanelerde muhasebecilik veya mubasiblik veaair servisi Posta kutusu 238 Yahtıt 
Jerd · · memur iatiyenlerin f 

ır . ,, arayanların gönderecekleri_ ilanları meccanen neşrede- on 3952 .,,J 
l - Ev, dOkkin kiraya vermek veya kiralam~k iıtiyea- coği&. Veyrı dogrudan dogruya ikiden dörde kadar GoJ' 
lerin Bu ilanlar 3 - 4 satırı l{eçnıfrecek ve valnız kaç defa ndşrİ Ticarc>t Maıba,uı fevkinde /zmirPasıo·ıid.arehrmesi 

Son moda avizeler ve masa 
llmbaları fiatlarımız rekabet 
kabul etmez dereceye indiril

1 Temizligile 1 

Meşhur 
U ~ak ve Söke oteli 

Keçecilerde 80 numa • 
rada kain: 

Otelimiz bu defakı ya· 
tak ücretlerinin ~ rekabet 
kabul etmiyecek derecede 
40, 35, 30 kuruşa indirmiş· 
tir· Odalarımız caddeye 
nazır ve havadardır. Teırif 
edecek muhterem müşteri 
Jerimizin her cihetle mem 
nun kalacalarını temin 
ederim. 1799 
Sahjbi Molla zade Abidin 

Aydın demiryolundan: 
2 8-1934 tarihinden T eı· 

rinievvel 1934 sonuna kadar 
Dinardan Denizliye taıınacak 
üzümün beher tonundan 500 
kuruı ücret alınır. 

3·10·934 tarihinden 31·124 

93·1 tarihine kadar udemiıten 
lzmire nakledilecek yaı üz Dm · 
ün beher tonundan 600 ku· 
ruş ücret alınacaktır. 

Aydın dmiryolundan: 
18 9-34- tarihinden 31·12 

934 tarihinekadar Söke, Söke 
mittir. 

Saman 
don 55-3 
HOınG. 

Kemeri ve Moralıdan lzmire 
iıkelesi, ikindkor taıınacak burçağin beher to· 
Ağazade Hüseyin nundan 375 kuruı ahnaeaktır 

P.856 

İbrahim Yusuf A telyesi 
Mühendis ve müteahhit beylere: 
Bil<imum inşaat iıleriade demir kHımlan, kapı, pen· 

cere. merdiven, köprü v.ı. gibi demir işleri gayet sağ 
lam, ıeri ve temiz olarak yapılır. 

lbrahim Yusuf Atelyesi 
fzmirin en eıki ve en tanın~ış ok~ijenciıidir. Heri 

nevi maden ve alemioyom madanı dahı olmak üzerej 
bütün madenler garanti olarak yapılır. Otomobil ve 
her nevi makine tamir edilir. j 

ADRES: Salepçi bam arkasında Karanlık sokak No. 7 

P. 802 1 

Hacı Bekir 
Kestane. ıekeıi, Acı badem kurabiylsİ, Şeker, 
Lokum, Şurup, Reçelleri ile lstanbuluo en nefis 

Fantazi Çikolata ve Karamela çeşitleri 

GELDi 
YALÇIN . . . 

lllanbul tekerleme mağazaları, ııparıı veıen ve 
Diğer pek muhterem müşterilerioe çok taze olan 
bu çeşitlerden hemen aldırmalarını arzederiz. 

İzmir Şekerci 1er çar~ısr N o. 16 
Kar,ıyaka Kemalpaşa caddesi No. 81 

P. 795 

Globusmen Goıa.,~ 
Globusmen Gold tıraş bıçağının t~ 

bütün dünyada tanınmıştır 
Globus1nen 

Gold 
'rıras • 

BH;ağ·ı ile 

l\f ii~ldi1po
sentlcr bile 

'rıı·as 
' Olnr]al' 

Globnsınen 

Gold 
Bıçağı ile 
en ıniista

cel İRİ olan-
' lar iki <la-

Umumi deposu: 
.... ~-

Kemeralh karakolu karŞ1 J' 

Ali Hıza, oğlu .Maıh9gı1 
p. 



IZMIR PUSI All 30 Tetrinievvel t 9~4 

MÜJDE ••• MOJDE ••• 
1'ra~ hwaklarıunı en sou , , 

ohtnı ( ~IOZAR'r ) 
kahsı . geldi 

ve sıhhi 
ınar -

....................... Acele satılık 

1
1111111111111111111111111111111111111111rrıııırııııııııııııııırııııııııııııııııııııuıımınıımıııı11111111ım 

ıBASMAH.A.NE'DE Doktor = 

Biiyük ve küçükSadık bey H Fahretıı· n ~ 
telleri:ve kabvehaneıi eıya· 

1 
• . 

5 
arı azimet dolayaaile devren 
cele satılıktır. İzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı 

Milracaatmahalli Sadıkbey ı R tk = 
teli mndnriyeti. P. 766 . Her nevi OD en muayeneleri :::s 

................. ııııiıılllllliılııi._m 1 ultra - Viole ve· Elektrik tedavileri yürüyemiyen ve:' 

1 GOZ T ABlBl ibilhaasa Raşitik çocuklara tatbiki ve rontken ilele 

P· 
L~ 1h-d · 
"'' · • aıev t b lae ti bıç•ld . ~u traı ıçaklarının her sakala uymadığını ve bu suretle halkımızın 
flır "kıı . ~ ıyı tıraı olacağında mütereddit kalmasını nazarı itibare alan fabrikamız 
br~ ~: Bu ·~:aa ayrı ayrı MOZART markalı bıçaklaranı imal etmiştir ve piyasaya çıkar
'' 111ıe11,1,ç klar ser~, ~umıak kıl, ince ve kalın derilere mahsus ayrı iayrı yapılmıı · 

Dr. İsmail SelAhettin 5iK ) = e tedavileri yapılır. -
Franıanın Bordo bp fa- := i§ 

ı., •ko,0 .... ._ yh bıçak ıntıbab1 da tamamen kolaylaımıştır. Zamanın buhranı dolayııile knlteıi göz ıeririyabndan §S ikinci Beyler sokak fırın karşısı N o. 25 Telefon 2542~ 
mezun aıkeri haıtaneıi ıııııınıuınnıııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııuımuıuıııııııııuııınımııııııı!ııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
göz baıtalıkları miltehaı- 8 E D A v A y A B 1 L E T 
1111 muayeaehane: 
!kinci beyler ı. No. ~ 

Manisa Oteli 

1111 t ..... " ve 
0 ld0 

• • h f d k" ''•iy c! ınız1 mu a aza e en ve batti güzelleştiren bu bıçaklardan alma• 

ıra iıte~ el ederız. Satıcılara müracaat edildiğinde herkes kendi sakalına göre olan 
lı..• .... ~ erı' . . d . ... ,, u

111 
.. nı nca e erız. 

llaıı acentesi: Bünyamin Eıkinaıi - Mimar Kemalettin caddesi No. 65P. 804 Göri.ilıneınis V c Kac·ırılmıvacak Bir FHsat ! ' ~ ~ 

Piyaneo Biletlerini 
1 Hususi 

ııu 
1
,lla ballkyağı geldi 

Mllıteciri: SALlH (Şemsi Hakikatın Ueuzluk Serğ·i~iıı) deu alan-

~bf •u~n~ı " J • b" l . A •• • "•sııld·· yagı ııç ıı· yeı·( e lıuln11ya ıuıkan roktnr. <)UNKI ba~ 
Ul', <)OK SA l~T IH, 

lzmirde en ferabli, temiz ve Jar beda,Tadan (50) bilete ayrıca ortak olurlar 
ucuz otel Maniıa otelidir. Bir Ucuzluk sergisinden bilet alanla~ arasında taksim edilmek 
defa misafir kalan daima mit· ıuretile aşağıda numaraları yazılı olan elli adet Tayyare pi· 
teriıi olacaktır. yan~o. biletlerini bedava olarak müşteriler namına tefrik 

etmıştır. 

H ususl olarak iki 
defa ~iizii.lmiiştiir. 

Fevkalade 
MUKAVVi, 
MUGADDi 
KOKUSUZ 
HAFiF 

Fiatlar 25, 35, 50 kuru!ta'~ 451 453 455 457 459 
Adreı; Keçecilerde LAie ıi· 3108 3110 5270 5272 5274 

namaıı karııııraıında. P. 803 10233 10325 10237 10239 16780 
16788 19821 19823 19825 19827 

Safa Oteli 20744 20746 20748 22111 22113 
22860 22862 22864 22866 22868 
24807 24809 

3102 
5276 

16782 
19829 
22115 
24801 

3104 
5278 

16784 
20740 
22117 
24803 

3106 
10231 
16786 
20742 
22119 
24805 

ve 
LEZZETLiDiR 

yalnız. 

Eczanesinde satılacaktır 

K uyumcnlar ';ar!-lısı . ' 
kar,unnda 

T iiccar ve eınafın itine ve 
kesesine elveriıli çarııya en 
yakın oteu tav•iye ederiz. Mefru1:at ma.Yazası 

P. 714 "$ ~ 

••A•ğ·z.•nı.zın-ta .. J•.a•ı •ar: kavukçu zade VIEHMET 
mak yediğiniz yemeğin b&z· lzmir Yolbedesteni No 19 
mıaı kolaylaıtırmak ve bizı Etamin. keten, f,le perdelerin envaı, perdelik f ılc, tül. 
emrazında gidermeıine yar· cibinlik, ve karyola tülleri. Krem, yeşil, aslor ve hasır 

• 

Guzel ~isar 

dım için mutlaka en ııbhi perdeler, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve 
au f antazi kumaşlar. Perde saçakları ve bağları, nıasa örtü· 

olan oça suyu- leri ve sofra takımları, karyola örtül eri, pamuk ve yün 
içmeliıiniz. _Az za- battaniyeler. 

DU manda vücudunuzda Taban, kanape, sofra muşambalarının envaı. Bronz 
büyük fark fÖfÜHÜDÜZ. VC CCVİZ kornizfer VRrgel vastor ağaçları, yolluklar VC 

Doktor Operatör ~ Kemeraltı camii karıı·ı paspasların muhtelif boylau. Şezlong sandaliye bezleri, 

T h 
ında No. 1 Telefon 3190 k ı · ı f ll"k 

l "'·lltiı·· a 81•0 bey ha stanesı• 833 P. anepeci iğe aıt ma zemc ve me ruşata müte ı eşya ,, rekabet kabul etmez Hatlarla mağaıamııda satılmak-

Aydın demiryolu umum mü _•.ad•ı•r·------P•. -82•0 _________ _ 
bi)h Ilı eıı liiks ve sı lılıl vo onıımlsiz lıusns1 hastanesi olu1> dtırıaa.nnden: 

<tsl'.lu. ı . • 
nbar ailsleriıı Amellyal içiıı yegane tercih Umurlu iıt11yonundan Al-

cylcdiklerl hastaneclir ıancaia taıınacak preseli pa
muklar 1()()6 numarala buıuıi 

~alı:.. Ta_hsln bey, hastanesinde .,ıfenin ikinci fıkmınd• 
lıleyııı H dan 12 yo , aksauı 14 ten l8 e kadar zikredilen reddiyattan da iı· 

1\ ~ ' tifade edebileeektir. Bu tari 
dr,,. hususi hastalarını kabul eder 13.10 1934 tarihinden 31-7-

. lz1nir ç· · · h · d f k d ıvıcı amamı cıvarın a Mü tü so ağın a Yemişçi Beylerin 1935 tarihine kadar muteber 

~-==~~-.. --~m::ua~z~z:•m: binasında olacaktır. 
~0~u~oo~-~~~~~;,;~;~;~;~~ıı~Tıı~=====d~~~==== tı0t l\IOr Alı Rıza ~ Mühendislere, Müteahhitlere Müjde 

~·· llı.tı ~ 5 Hakikat Askeriye Çadırçısı 
~tehllılsıs; Cerrahi Kadın Hastalıkları ~ y U D A Ç A V E S 

b_ ~~ili Telefon 2987 ~ İJ1:ınirde Şekerciler Çar~nsu N o. 30 
~t 3 Cadd · = "{ lll d6n 

8 
esınde 62 numarada hergiin = Mağazamızda daima yeDi ve eıki çadır ve tenteler 

1111111111111 °nra hastalarını kabul eder. § mevcut olup, müıterilerimize rekabet kabul etmez dere-
llllllllllllllllllllllllllDlllllllllmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllP529İİİİİİ cede satıı ederiz, hariçten getirilen eıki çadırlar ve 

tenteler gayet güzel ve ucuz bir fiatle tamir edilir. J ı-e fır tifade için bir def. buyurunuz. 
Uşa t Ma g'W aza Si Mağazamız rekadet kat'iyen kabul etmez derecede 

b ucuz muamele eder. P. 807 .. ~ .. 
çı zade A. Nihat ... 

•• umum mu· 

Ağız tadı ile sabah kahvaltısı ve yemek yimek ister
seniz mutlaka iri yapıla halis salamura 

Bayındır Zeytini 
Almalısınız. Bu yerli mahsul, golus ayarında ve ona 

daha faik b'r derecededir. 
Bu defaki 9 Eylül Panayırında takdir edilmiş ve her 

yerde rağbet bulmuş, hariç memleketler zeylinine ihti· 
tiyaç bıraktırmamıştır. Hatta nefaset ve sağlamlığı bü 
tün müesseselerce revaç bulmuştur. 

Her bakkaliyede bulunur. Muamelemiz toptan ve pe· 
rakendedir. 

DEPOSU : lzmir Sandıkçılarda 3 numarada Dcdea· 
ğaçh zade Mehmet Nuri. T 3224 P. 756 •• 

· Hll~AL 
Kundura Kalıo Fabrikası 

' 

Izınir : ~okcrdlerde N 11 nıara 40 
Yeni sene içio 9 ureti mahsusada getirtmiş olduğumuı: 

aekgürgenlerle ve fevkalade kurutulmuş ağaçlarla her çeşit 
ve yeni modellerde kalıp imal edibıektedir 
Müracaat eden müşterilerimizi her suretle~memnun bırak· 

1 
maktayız. · P. 740 

• Ha:-;aııı Belıc;etı Yt~ Hüscyiıı Sadık '1,, T •,;:••t, ttı.. elefon: · 2254 
~t, il, l111u~tea1Jik en son moda döşemeli~ kadife 
~~ b'-ır ;t lrretonlan, file, cibinlik ve perdelik 

Aydın demirvolu 
dürlüğünden: 
5 - 1 O - 1 U34 Tarilıindeıı itibaren İ8'arı 

Aydın Demiryolu 
ahire Müdürlüğünden: 

Umum 

' kadar A~Tdın dcıniryolu şirketinin Alsancak de- J 00 lira depozito Yeyalınt ayni ıniktar içiu 

1 

-._.._~t'baı,r or ve keten perdeler, bronz korniz, 
lı 'l'tı 

9 

1 
ve sandalyaları, taban, otomobil. masa 

ltıi,. e •aire bulunur. 

.. Yolbecle:ı;tan 
volarıııtlan yine ~irketiıı iskeledeki deniz kena- verilecek lıadka temiuat ınektuhu salnız miiı·-

JYumanı 29 ruıdaıı vapurlara Yerilmek üzere taşınacak bnğ· seliilehteıı kabul üdilecekt.ir. Bu tarifelerden 

~~~are Piy;ngo p~
4

;(el;;;İ;j~j
0

;;;lk~rk:ke:e 
11

~i~DE~İ~
1

i•: ~
1

ı;:;~t~d;~ae~
1

i11ıız 
Çorakkauı 354 No. da Hasan Tahsin. TELEFON : 3497 
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DERECE bar 
lyi yimek, temiz giynimek 

nasıl bir ihtiyaç ise iyi ıulu 
temiz bir hamamda yıkan -
mak ta bir zarurettir. 

DERECE 
Bunu nazarı~itibara alan 

Keçecilerde : 

Tevfik Paşa 
Rakıları Üzilıu Rakılarıdır, Sıhh1dir. Hamamı 

ikinci Suınadan Yapılan 43 De!'ece Sakız Rakısı Nı milkemmel mefruşatle, 
asri teşkilitle buglln memle· 
ketin ea güzel hamamı haline 
koydum. Rakısı Ucuzluğu 

Marn aat iı'lahalli; 

İtibarile Şayanı Tavsiyedir 

Nazilli Madran Rakı Fabrikası 

1lılzldiirlüğii 

Muhterem halkımızın teı· 
riflt?rinde göreceğı, memnun 
kalacakla1101 kayda lüzum 

tutuş Kişesi 
ı.Ier Keşide Müşterilerini 

Zengin Eden 
Kişem" i3u Seferde Birçok 

Müşterilerimizi Zengin Etmiştir. 
Biletlerin izi l~ urtn l n~ K işcsindcn alın ayı 
nnntmayıııız. Hapishane karşısında berber 

ve Tayyare lıilet.j ba_yii Bekir Sıtkı 

kömürü 
TOPTAN ve PERAKENDE 
Sat ş yeri: arataş tramvay 

caddesi No. 107 
'l'elefon: 22ö7 

Amatör 
Fotograf 

işleri 
Çabuk 'l'eıniz Ucuz 

Refik Lütfü Mağazası Hükumet CıYaranda P. 703 

... ... ....... • ~ ,. • ' • • • • • ... !"' '"' ,/" ~ 

HANI LAR! .• 
O omadan geçmeyiniz •• 

1 San'~t tetkikatı iç'n uzun seyahata giden minik ka· 
dın berberi Sıtkı bey beraberinde Almanyanm buhar 
1ve elektrik ondüle makineleri ile avdet etmiştir. 
1 Artık naçla:ınıza altı aylık ondüle yaptırmaktan ko•k· 
mayınız. Saçlan yakmaz, bozmaz, kırmaz, sarartmaı, 
Oksijenli ve boyah saçlara kat'iyyen zarar vermediği! 
gibi a•hodan daha güzel dalgah, lüle gibi kıvırcık 
olur. Baş ağnıı vermez, sıhbata da dokunmaz, Lontak 
yapmaz, hiç bir korku yoktur. Oadüle esnaaında ve 
her tarayışta yıkanmak lizımdeğildir. Teminatlıdır, be
ienmiyenlerin ondüleleri hususi aletlerle ... bozulur ve 
ıaçlar eski haline getirilir. Fiatlar ucuzdur. Bütün iz. 
mir hanımlarının istifade etmesi kendi menfaatları ikti 
zasındandır. muhterem mllşterilerimi bir çok yenilıkler le 
en son modeJlere göre tanzim ettiği Keçecilerde üç 
katlı 122 nnmaralı yeni binasında kabule başlamıştır .\ 

En Büyük Zengin ikramiye 

200,000 
Liradır. MjJyonlara 'kavuşmak istiyenler Keçeciler 
caddesinde 

t 34 uıı1aralı 
'İlyo lar Kişesi Hayri 

Günde beş kuruşla zengin olmak isterseniz milyon-
lar kişesinde yeni tertip edilen on sekizinci tayyare 
piyaogocıundan bir bilet allQız. 

Her ayda malüm olduğu veç.hile birçok vatandaşla· 
tımı:zı zengin eden bu uğurlukişeden Tayrare biletle
rinizi almanızı ve ilk alacağıoız biletin 11onuna kadar 

ıu·urlu idece·ini ümit edebilirainiz. P. 819 

P. 770 ğörmem l P. 778 
Müst,ciri: ALl RİZA 

San'at - Yenilik - Ucuzluk 
Elbise:lerioizi, fapkılarınızı, evinizdeki perdeleri, oda 

takımJarıuı, rengi atmıt koltuk takımlarınızın kadife· 
!erini ve sair eşyalarınızı daima yeni bir halde gör· 

mek isteueniı Ihsan beyin 

/$;tanh11l lstinı Boya Fabri/.tası 
na verip bcyatmafısınız 

Boyasının güzel ve sabitliği, eşya üıerioe verdiği 
zarafeti ancık işteki mahareti ve son sistem makine
lerinin ameliyat. iledir. Bu işlere mukabil aldığımız 
ücret te bir maaraftar Çahtma ücreti almıyoruz. Herkesi 
yeni gezdirmek için bu hizmeti de eıirgemiyoıum. 

İzmir: Keıneralt1 İğdeli kahYc kar~ısı No. 8 
P. 757 

, -------------11811113lil!IMWWfiWiil 
Balıkyaiı yerine 

YAZ GÜNLERiNDE 
f çeceğ·i niz eı(i~ri kn v -ret, i~1 i1ın Ye gen<;li k i h1cı 

kina Lütfi dir 
Bel' eczauede hnlnııur 

BOT-' IŞIK 
AZ SARiı"'İY AT 
UZUN ÜMÜH. 

f~te (MetalJnm) 
lanıbalarını ter
cih et.tiren ilç 
evsaf. 

Bayilerden 
• 

Arayınız. . 
Deposu: 

Mehmet Tevfik 
Elektrik malzeme 

deposu 
Peştem tlcılar 
Tel. 3332 

p_ 763 

Türk Çocuk Gazetesi 
Bundan böyle her ay:başında:~ ve 12 renkli sahife 

olarak çok~mükemmel~bir şekiJ[altında çık arıJacıktır . 
lkiinci Teırioin birinci günü çıkacaktır. 

Merakla beklemelerini çocÜkfara ·tavsiye ederiz. 

Olivier ve şürekası Limitet 
VAPUR ACENTESi 

Cendeli ban Birinci Kordon 
Tel. 2443 

Tahmil için beklene,.. vapurlar 
Loodra hattı 
THUR.,Q vapuru 20 8, Teşrin Londra ve Hull-e 

STORK ,. 30 ,. « Loodra ·ya 
DAGO ,. 1 O ikinci Teş. Londra ve Hull -e 

• Liverpool battı 

. LESBIAN vapuru 3 2 ic T e.ş liverpool ve Glasgov-e 
Tahliye içia beklenilen vapurlar: 

THURSO vapuru 19 B. Teşrinde Anvers. Hull ve Londra-dan 
OPORTO ,. 25 " Liverpool ve SWansea-dan 
DAGO ,. ay nihayetinde Anvers, Hull ve Londra dan 
Not: ~llrut t•rihleri vo vapurl• ··o isimleri ilzeriae değiıik 

liklerdea meı'uliyet kabul edilmeı. P. 745 

Ağrıl<:ırın ve soğuk algınlığının seri ve 

kati tesirli devası , aihbalaj ve komprime· 
lerinde EB ala me ti farik asını taşıyan ha· 
kiki ASPiRİNdi r. 

\ 

ınııııınıı ıı ı ıı 1111 mnııııııımnııııımıııı ımlimmııı~ııııııınıııııınıı mııııııııınııııııınırıınınınmm .. 
1 ;;; Akşch r ban , -~~, 

~ Sermayesi: 1,000 ,000 Türk L11 ' 

! IZN R ŞUB s· 
53 
~ 1 kinci kordonda Borsa Civarında Kendi 

~ Te efon: 2363 
!!! HHr t,iirli\ Banka Mııamel:ltı 
= Kon ihyoncnlngy11.. l 
§ • t 

;;;ıMüsait şeraitle mevduat kab~l l 
~ Hububat, Üzüm, İncir, Pamuk, Yapak, \v = Afyon ve sair emria koruüsyonculuğu yapıf~rİe ' .. 
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