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lspanya'da yeniden ihtilil çıktı 
incir 
Mes'elesi Reiim Kavğası 

••••••• 
lsuanya'~a Grev Şeklinde Başlıyan iş; 

ihtilale Müncer Olmuştur 

kı,ıaıar hücuma uğrıyor 
kuvvetlerİPİn ve 
tayyare filolarının 
gelmeleri bekleni-

yor. lhtilaciler Lu 
ganes te Jtndar· 
ma kışlalarını ele 
geçirmişlerdir. Kö-

. mür havzasındaki 

~~b~~~~~~ bütün kışlslara da 
hücum edifdiği bil· 
diriliyor. Fazla taf
silat yoktur. 

Barselon S (A.A) 
- Kotalonya hü
kumeti devamla top 
laotı halindedir. 

logiltere'de geçen hafta 
ait ilk resim .. 

Londra ekıpreıile idi bir katarın çarpıımaıından doğan 
bu kiıanın k .... rbanlatı 14 ölü,. 40 yaralıdır. 

isveç Veliahti 
Adolf Güstav Hz. Bursa 

şehrini ziyaret ettiler 
lneköl 5 (AA) ~~-:--~-.~~~~,,...~P.lBltim 

- Bugnn saat 
11 ,30 da ıehri· 

( 

Hükumet reisi M. miıi ziyaret e· 
Kompanis radyo den lsveç vali· 
ile balkı sükünete ahtı hazretlerile 

lspan)a'da Barselon Şehrinden Bir lUuıızcıru 

~adrit 5 (A:A) - Mühim gayet açık olarak ihtilalci 
po ıs kuvvetlen şehrin baş bir mahiyet almııtır. Kömür 
laca noktalarını muhafaza al- havzasında it tamamile dur-
tında tutmakta ve gelen duğu gibi, trenletde işleme· 

davet etmiş ve de 

mokratlığı d:.ha 
müessir bir surette mü· 
dafaa için halkın gös· 
tereceği inzibata güven
diğini bildirmiştir. 

geçenler aranında şüpheli mektedir. Oviedo da sokak· 
gördüklerini araştırmaktadır. lara hükumet tarafından mit-

Parlamento bügün öğle· 

den sonra toplantıy1:1 da· 
vet edilmiştir. Nezaretler ile po)ta dairele ralyoılar konulmuştur. Asker 

ri polis nezareti altındadır. 1 n cı· ı· ~.ı---u;;-s""t""a"""h sı· ı lerı· Madritte grevciler aşarı taş· 1 l 
kınlıklarda bulunmaktan ••-
kınıyorlar. Buna mukabil 
Oviedodan gelen haberlere 
göre Asturi ayaletinde grev 
"""""""""""""-""'•·~ 

•• 
Neşriyatımız Uzerine Tonlu 
Harekete Karar Verdiler 
Aydın 7 (Hususi) - incir 

felaketinin iç yüzünü teşrih 
eden T opçuoğlu Nazmi be· 
yia mektubu bütün mınta · 
!arımız müstahsilleri üzerin
de şayanı kayt bir tesir ve 
ikaz yapmııtır. Bu sebeple 
timdiye kadar münferit ka 
lan fak at iofıradın acısını 
ıon darbede şiddetle duyan 
Bozdoğan müstahsilleri de 

GAZETEMiZ 

12 
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bir tane hariçte kalmamak üz 
re bepisi birden topluca hare 
kete karar vermişlerdir. 

Bu maksatla ayrı bir koo· 
peratif unsurundan ziyade 
kurumu hazar ve mükemmei 
olan Aydın müstahsilleri İt· 
-Devamı 9 uncu sayfada -

Dünya şiiunu: 
logiliz prenıı 

Corç'fa nişanla-

nan Yunan Pren
sesi Marina mes' • 
elesi siyasi maba
filde gittikçe 
allka =---uyandır~ 
m~ktadır. Bu izdi· 
~;;-Y ıi'oiii -,i: 

prensesler baıe· 
ıatı halkın se· 
vinçli tazahürat· 
larile karşılan• 

mışlardar. lsveç 
ve Türkiye bay 
ra\darile ıiblen· 
miş olan takın 

önünde duran 
prens hazretleri 

lszeç Veliahtı Hz. lstanbul' da lsveç scfi riyle 

halkın selim ve muhabbet-
lerine çok samimi ifadeler• 
le mukabele etmiı ve te· 
şekkürlerinin halka bildiril· 
meıini emretmişterdir. 

Kay1J1akam Haıim bey 
tarafından muhterem misa· 
firlerin ihtisasları lbalka ib
lağ edelmiı şiddetli alkıtlar 
la karşılanmış ve halk tara• 
fından taıekkür olonmuıtur. 
Bundan ıonra büyllk misa· 
firlerimiz Bur1aya doğru 
şehrimizden ayrılmışlardır. 

Bursa 5 (A.A) - Şehri-

konu;urken 

mizi ziyaret eden 1 ıveç ve· 
liahtı prens Adolf Güıtav 
hazretlerile prensesler baze
ratı refakatlarındaki Hüsnü 
Riza paıa olduğu halde saat 
10.30 da Karaköy yolu ile 
Bur1aya gelmişlerdir. Şehir 
Türk ve lsveç bayraklarile 
donatılmıştı. Fevkalide gfüı· 
lere mahıuı bir kaynaşma 
ve kalabalık verdı. Güstav 
Adolf hazretleri caddeleri 
dolduran on binlerce halkın 
sürekli alkı,Iarı içinde Is· 
-Devamı 10 ·uncu sayfada -

Tokyo'dı ıon Tayf 'd "l 1 . b· . . 
Jlik bir . . un a o en erın ru ı ıatırabatları için 

bir SAHiFEDiR 

cali tarafında~ 
hazırlandığı da 
tahakkuk et;;°iş· 
tir. Çaldariı hü· 
kiimetinin tekzi
bine -rağmen Yu· 
oanistandaki kıral 
taraftarları bu iz· 
divaçtan kuvvet 
almaktadırlar. 

Resmimiz 1ağ- -
ha . ıbtıfal yıpılmııtır. Re1mimiz ; bu ihtifalden 

•yı teıpit etmektedir. dan sola: Prens Nikola, lngiltere kıraliçeai, 
rab, Prenıea Nikola'yı gö1ı1termektedir. 
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Saltanat Kayığı 14 Çifte ile 
Tıi Gibi Gidiyordu 

200 metre gerisinden ayni 
ıekilde ve ayni tezyinatla 
müzeyyen bir kayık daha 
geliyordu. Bunda Abdülha· 
midin iileai vardı. En arka
da da aaray erklnının rakip 
oldukları üç kayık geli
yordu. 
Tnkapanı ve Karak6y köp· 

ı Oleri açılmııtı. Ortalık ba
rut dumanı içinde kalmıştı. 
G6ı gözO görmirordu. 

Saltanat kayığı Haliçte 
Mahmudiye ıemiıioin önüne 
reldiği zaman bu koskoca 
ıırhlı 120 topunu birden 
ıteılemiıti. Vaktiyle Sinopta 

iZ IR POST ASI 

$ekip GUnU 
Mukarrer 

Günü 
ihtifal Cuma 
Yapılmıştır 

Mukarrer olduğu veçbile 
Cuma günü Merhum Üstat 
Şekip için mezarında bir 
ihtifal yapıldı. Merhumun 
vefatı mahallinde toplanan 
pereatişkirlaıı otobüslerle 
mezarına gittiler. Orada 
Hiznet Başmuharriri Zeynel 
Besim Bey kısa bir hitabe 
iradederek " Şekip gününü 
hali kendisine mal etmiyen 
HaJkevini 11 tahtie etti. Mil-
teakiben ıair Hüseyin Avni 
Bey; Merhum Üstadın me 
zayasından babsettikttn 
sonra bir şiirini okudu. Dıt
ha ıonra Aydın Tahrirat 
Müdlirlüğünden Mlistafa 
Muıtafa Fevzi Bey hitabe-

Terfi Eden 

sini okudu ve kendi eseıi 
olan " Şekibe üçilncü mer · 
siyem " manzumeaını inşat 
etti. İsmini maalesef bilme
diğimiz bir genç te ihtifa
lin daha alakalı yapılması 
lüzumunu ısrar ile aolattı. 
Hulasa Şekip'in mezarı 
önünde fazilet aşıkları hür
metle eğildiler ve o büyük 
adamm elemli hatırasını 
yudettiler. 

lhtifalin Halkcvine mal 
edileı ek ebedileştirilmesi 
hususunda bu sene faaliyet 
sarfedilecek\ir. Eeasen Hal· 
kevi idaresinin daha faal 
ellere geçmesi için de mü
him bir cereyan vardır. 

Hakimler 

Sabahleyio gökyüzünU kap
lıyan bulutlar bir mllddet ıon
ra sıyrılıp ağuıtos gilneıi bn
tüo hararetile seyircilerin 
tepesinde kaynamıya baıladı. 
Böylece saatler içinde aaatler 
geçti.~Program mucibince mu
ayyen olan hareket vakti de 
bulGI ettJ, Fakat hUnklrıa 
yola çıktığını mulin olan atı
lacak olan topların sesi hlll 
işitilmiyordu. Abdiilhamit; 
söıilne sadık bir rhnkümdar 
olduğunu hatırına getirince· 
kadar aradan fuzuli olarak 
iki saat geçmiıti. Binlerle 
halk aabırsııhnıyor, padiıa
hın daha timdidea bukadar 
ihmalci olmasından dolayı 
mırıldanıyordu. 

amiral Nahimof kumandasında __ _, ___ _ 

ki Ruı filoıuoa tek baıına karıı Adliye Veka eti 700 Hakimin 
Öğleyin vaktinden bir 

saat sonra Dolmabahçe 
~nllnde batarya yedi para 
top attı . Bu işareti hemen 
Sarayburnundaki batarya
lar da tekrar ettiler. Bunu 
mütekip r ıiziye, Osmaniye, 
Sultaniye, Avusturyanın Fro· 
indsberg ve Albatros, Al
manyanın Meteor, Komet, 
Fransanın Petrel, Tuner 
harp gemileri de top atmıya 
başladılar. 

Alayı teıkil eden Saltanat 
kayıkları ıu tertiple llareket 
ediyorlardı: 

En önde üç kayık yol 
açıyordu. Bunlarda yaverler 
ve sair Hray memorlan 

vardı. 200 metre ıerisinden 
Sultan Hamidin rakip oldu· 
ğu aaltanat kayığı geliyordu. 
Kayığın ön tarafında kanat
larını açmış altın yaldızla 
bir kartal, gerisinde de kır
mızı kadifeden mamul, ke
narları sırmalarla itlenmiı 
bir mahfel vardı. lçericle 
Abdtilhamit kurulmuıtu ya· 
nında damat Mahmut pafa 
ile mabeya feriki Sait, ıer 
yaver Mehmet paıalar bu
lunuyordu. Saltanat kayıtı 
14 çifte idi. Kayıkcılar ki· 
milen beyaz geyinmiılercli. 

Sıltanat kayığının yine 

Genç kızın bu cevabı çok 
tatlı bir cevaptı ve iki ıenç 
kalbin birbirine hitabı de
mekti. Fakat ıenç lrı11n 
bizmetçiıi olan ıaf kadın 
böyle dDıtlnmiyordu ve: 

- A§'am.. Dedi. iki m& · 
daf aa11ı kadını bCSyle bap· 
etmekte mlaa ve kibarlık 
yoktur. Madem ki barada 
bir nOfuzunuz var, a6ılnllı 
geçiyor, bizi ıerbeat bır.lu· 
nııl BISyle yapartanız, l.paa
ya hükumeti aize elbet biru 
para verecektir. 

Kara kor1an, 11f kadının 

koyan bu Tnrk gemiıinin • • _. • • 
bayıe ıehametli bir aeıım Derecelerını yukseltmıştır 
ateıi yapması halkın hi11i· 
yatını körliklemiı, herkesi· 
körüklemiı, herkesi gurur 
ve iftiharla ağlatmıııtı. 

Eyüba muvasalat olundu. 
14 çifte kayık ıahile yakla
ıınca AbdOlhamit karaya 
çıktı. Snt ıibi beyaz bir 
Arap kıaraiı bekliyordu.Ona 
biQdİ. Hayvanın takımları 
lerapa ıum ıırma idi. 

Devlet ricali önde olduğu 
halde hareket ettiler ve h11z
reti Halidin türbesine gitti · 
ler. Burada anane mucibince 
yeni paclitaha kıhç kuıatıldı 
ve alay derhal Edirnekapııı 
iatikametinde hareket etti. 
Ônde kırmızı elbiseli ve el

biselerinin dikit yerleri sar
ma tiritli aaray kavaaları 
yol açıyor, bualann arkasın
dan alay ıu tertipte geli· 
yordu: 

Baıta saray zabitlerinden 
bir kaç kiti, bunların arka
ıında qaklan11 yedeğinde 
alh mOkemmel at, bunlan 
takiben memariyetleri aiı
betinde padlpba daha ya
kın olmak flzre mfllkiye ve 
ilmiye ~ricali geliyordu. Bu 
m&lldye ve ilmiye ricalinin 
y&ıde clokaan beti llanak ve 
m&Jeblıam adamlar oldukları 
için kendilerine kuzu gibi 

YAZAN : F. Şemıetı:n 
ba ı&zletlne ·mevklinin mli· 
ıaadeıizlliine ratmen· giil
mekten kendini alamadı ve 
kadıncatı11 tatmin etmit 
olmak için de: 

- Daradan kurtulmak llze
reılnb. Yalaıı ıize ktlrek 
çekmek bilip bilmedijinizi 
ıormak iıtl7oram! Dedi. 
lbti7u kadın batını ıalladı 

Ye: 

- Klrek çekmek .. K&rek 
çekmek.. Blyle bir nn'at 
6ma imde ötrenmedim. lı
panyada kadınlar knrek çek· 
meller!. Dedi. 

Adliye Vekaleti Tefrik 
encQmeni 700 hakimimizi 
birer derece terfi etmiştir. 
Hacmimizin ~müsaadesizliği
ne rağmen bu zevattan in· 

tişar sahasında bulunanlaun 
iıim ve terfi derecelerini 
dercediyoruz: 
6 ıncı dereceden yukarı 

terfi edenler 
lzmirden: hayianlar ıeçmiıler ve bun· 

tarın üstüne et yığını gibi Ağırceıa reisi Ahmet Suat, 
oturmuşlardı. Ne olur, ne Hukuk reisi Hüseyin Hüsntı. 
olmaz belki düşeriz korkusu Ticaret reisi Necati beyler. 
ile de hepsinin sağında, so 5·incidcn 6 ıncıya terfi 
lunda birer at uş a ğı vardı. edenler 
Bu u~aklar bir ellerile diz- lzaıiı: lbtius mahkemesi 
ginleri, bir ellerile de efen· müddeiumumisi Hasan Arif 
dilerini tutuyorlardı. Ticaret azbından Ali Riza 

Bunların arkasındao bir beyler. 
mOfrne mızraklı ıü\·ari Muğla: Mahkeme reııı 
geliyordu. Daha arka • Şerif Necati , lbtiıu hlkimi 
dan Arap kısraklarına bin- Edip beyler. 
miv oldukluı halde askeri Maaiaa: Reiıi İımail Ra-
Hkin ile meıayih geliyor, sim, Kula reisi Derviş Daniı 
bunları da vilkela, Şeybülis- beyler. 
lam, Şürayı devlet reisi Mit- Deoizr: Reisi Ali Rizs 
at P•ta ve nihayet Abdül- bey. 
hamit ilerliyordu. 4 üncüden - 5 inci dereceye 

Sadrazam 0 gün rahat- terfi edenler. 
ıızlığı sebebile alaya gele- lzmir: lbtisas hakiaıi Mrh· 
memiıti . met Hamdi, Asliye mahke· 

Genç Padişahın etrafı as- meıi aıiıından Ali Riza, 
kerle sımııkı muhat idi. Bu Müddei umumi baş muavini 
sebeple seyirciler ancak Pa Ali Riıa, Ceca hakimi Yah-
diıahın baıını görebiliyor- ya ve Ödemiş Müddei umu-
la~dı .. Abdülhamidi hergüo misi Mehmet Münip beyler. 
ıorebılenler halini şu su- Aydın: Ağırceza reisi Ah 
retle tasvir ediyorlar: met Mitat, Müddei umumi 

- Devem edll!cek - -Devamı lOuncu sahifede-

- Fakat buradan gidebil- - Sizin iç•n hayatım her 
mek için bir sandalı kullan- zaman feda olunacak naçiz 
maııaı behemehal bilmek bir şeydir! Fakat çabuk ol-
llzı~dır!. Ben gemiyi terke· mak mecburiyeti vardır. 
demıyecek vaziyetteyim. Bir Dedi. 
aandal ıiıi hemen kamaranın G nç kıı, mukadderata 

:~b~a~e denizde bekliyor. temamen tibi bir tavırla 
1~1• 1 u aa~dala indireceğim, ayağa kalktı; hizmetçisini 

•a. 
1 

e ya ın bulunuyoruı. teskin "e tatmin etti, ve 
Nıhayet bir saatte sahile Karakonanın yardımı ile 
v .. ~acakıınıı.. Yalnız kuvve- her ikiside sandala indiler. 
t aıı aahile kadar ıizi götü Ay, iyi bir tesadlif eseri 
recek derecede midir? 

G olarak bulut altında idi; bu 
enç lıpanyol kızırıın sebeple itin kolay gidiyor-

baıka bir yer ve ıamand~ du. Fakat birdenbire bulut-
Karako11anla binz daha 
f 1 b lar dağıJmağa batladı; par-az a eraber kalmak . . 
h 1 ıçın lak bir el denizleri tenvir raat ar icat edecegi 
h '-k k mu. etti. Buna rag· men aandal as; a tı. Fakat bu 
i vaz- denize açıldı 
yette, herıeyi kısa keımek 
il d B F•kat lam bu ıırada. ge· zım ı. unun için elini 
Karakoua1!a uzattı . V c:: mi nöbetçilerinden birisinin: 

- Benim için hayatınıxı - Hey .. Arkadaılar .. Ge-
tehlikeye koyuyonuouzl Ded" miden bir aandal ayrıldı! 

Karakonaa, büyük bir 1• Diye bağırdığı duyuldu. 
nezaketle: Karakor1an bu met'am 

ıe.i duyunca hert~yia mah· 

TEŞRiNiEVVEL 

Verem Mes'elesi 
Suyu Görmeden Paçaları Sı- tı 

vamak Pek Acele Oluyor 

ayı 

liçc 

il 

m 
1 

Sovyeı'lerin Kafkas dağlarında yaptıkları son $istem il 
bir Sanatoryum 1 

İzmir Su Şirketi İzmir 
halkından fazla para almıf. 
Buodan bııka 86 bin lira· 
hk Hükiimet hakkını da 
vermemiş. Bu paraların ye· 
künu büyüktür. 

Hükflmet ite el attı ve 
Şirketin pek aıikir olan bu 
vaziyetini tespit ederek pa
raları istedi. Şimdi ortada 
bir mea'ele var : Paralar 
halka iade mi edilıiD, yokıa 
bununla lzmirdeki Verem 
Hastineai daha mı genişle · 
tilıin ? .. 

Birinci ııkkın ilmi şekilde 
tatbik çareai yoktur. Her 
aboiıeman için ayrı, ayrı 
beaaplar tutarak, kimin kaç 
ay veya kaç aene ne kadar 
ıu kullandığını bularak ona 
göre istihkak tespit etmek 

mümkün değildir. Binaen
aleyh bu paranın toplu bir 
halde en mtihim ihtiyaca 
tahsisi daha doğrudur. 

lzmirde yeııi bir hastane 
yapmanın ve o hastin~yi 

idame ettirmenin bilhesap 
kabil olmadığı meydandadır. 
Bu itibarla Su Şirketinden 
istirdat edilecek olan halk 
paraaiyle Verem Hastinıe · 
ıiain genişletilmesi cihetine 
gitmek en doğru yoldur. 

Fakat acaba bu para tle 
geçe~ek mi?. İşte mes'ele 
buradadır. Para ele geçe· 
bfü~cekse söze hacet kal
maz. Fakat - tabnimiz veç
hile • Şirket bu parayı ödi 

volduğuna hükmetti. V az
iyette ancak bundan iba 
retti. 

Elhablador, Karakorsanuı 
fikrini aulatılmıı ve gece 
kızı kaçıracağını tahmin tt· 
miıti. Bunun için de gemi
nin tabyelerinden bnisine 
giıleamiı ve etrafı gözetli
yordu. Maamafıh, ıandalın 
lıazırlandığını ve Karakoraa-
nın pencereden girdiğini gö · 
rememiıti. Fakat ayın ışığı 
ile içinde iki kitinin ltikir 
ıurette g&rlindtığa aandalı 
fukediace yukarıdaki ıekil· 
de baiırmııtı. 

Bu aeı, tabii batan kor· 
ıanlarını bir anda ayata kal
dırmağa klfi geldi. Ve El
hablador fazla bir ıey ı&y
lemeden kamaraya doğru 
ilerledi. Bu ııradı da Kara
kor1anın kamaradan çıkaca
ğını tahmin ed~n KaraoğJan 
hemen kamaranın penceresi· 
ne koıtu ve Karakonına: 

yemez de elinden mahf ! 
alarak Belediyeye devret sa 
mek zarureti basıl olur•' ıa 
Verem Hastinesi iti tabi' re 
tiyle kendiliğinden ıuya dt A 

şecektir. l~te biz ; bu •' la 
beple suyu görmeden paçl El 
aıvamakta acele etmiyor~ ed 

Halbuki bt ri tarafta lzııı1 

rin bir Verem Haatineaio' 
ihtiyacı • hic itiraz götilf 
miyecek ıekilde • aıikirdıt ya 
Binlerle vatandaıımız haıtt k 
hasta dolaşıyor ve her g8• re 
birçok ioaanlar bu yilzde• k 
mütemadiyen ve mütezayl· r 
den zehirleniyor. 

Temenni edelim ki S5 1 
Şirketi bu parayı ödemet' ı 
muktedir olsun. Akıi talı' ] 
dirde gerçi bu Şirket enJ. 

ze geçecektir amma Verc-

Haatinesi davası da yüını&t ~~ 
kalacak tar. 

Veremle icabettiği derf' ~ 
cede mücadele edemem.t 1 

ne elim oluyor ?.. Biz b' Bı 
işi Su Şirketi işinden •1' 

v 
mütalaa etmeliyiz. Su Şif 
keti işi olursa febihadafı 
fakat olmazsa Verem H•' 
tanesi işi bili müddet " tk 
nini atiyeyt!, til k ,, ediloıl ) 
melidir. Verem mikr ob' ] 
bizim keyifimizi beklemiyofı ] 
en akur bir düıman baliocl' 

n üteruadiyen vatandaı 1J a 
dürüyor. Bu hal karş111ul z 
ilanihaye seyirci mi kalad e 
ğız ? .. 

- Dikkat dedi. 
kapıyı açma! 

Kara korsan: 
- Anladım, dedi. Yalo 

sen bana karıı hareket ed 
gibi görün! Al şu tabanca 

Sarı oğlan bu emre it• 

etti ve Karakorsaaın buldf 
duğu kamaranın kapısı 60 

de elinde tabanca bajuoı 
ğa baıladı: 

- Hey .. Arkadaılar .• 

raya . 'Bize hainlik ediyorl 
burayı!.. 

Diye bağarmaia batlad" 
Korsanlıkta. hainlik ed 

lerin cezası, hemen idam 
Elbablador firar eden 

dalı tutmak ilzere iki 
bir aandalı denize indir 
ve kuvvetli korsanlarua ç 
likleıi kürekler sayeıiod 
bu sandalı silra'tle gençkl 

hizmetçisinin bulunduğu ıa 

le doğru ilerlemeğe baılaa>I 
- Devamı Yarın ..,., 



1
Belgrat 5 (A.A) _ kıral 

~ e1nandr ile kıralıçe Mari 
dua gece •aat 23 te Fransa 
a gitmek üzere Belgrattan 
~ynlmıılardır. Kıral ve kıra
lıçe Zelinkeye gidecekler 
ve orada Dubrovnik krava
ıörüae bineceklerdir. 

Karalın yanında hariciye 
nazırı M. Yevtiç . i:e ıaray 
Ullin bulunmaktadır. 

M. Yevtiç Bclgrattan ha
reketindan evvel Havaı Ajan· 
•ına şu beyanatta bulua
muttur: 

B . u ııyaret Yugoılavyanın 

iktisat. Vekili 
f Elaziz yollarında 
t Menin 5 ( A.A ) _ lkti · 

•at vekili Celil bey bugün 
I aaat 14 30 da Adanaya ba
t reket ediyor. Akşam üzeri 

Adanadan ayrılacak ve Ma-
.. latyada kaldıktan 
y • • sonra 

Elazıze doğru yoluna devam 
t edecektir. 

~ Libe-r-al--fe_d_e_r-as-i-yon u 

,. ya ~?:dra 5 (A.A) - 'ııkoç-
' ._ dı erat federaaiyonu Glaı

KOV a b' k k ır onferanı aktede-
,f ~e hk6kuaıetin aiyaaetine 

, •rıı at'i nıuhalef t' . t k 
rar et . t' e ıaı e -

mıı ır. --......... .-. .......... __ 
ikinci nıaç 
Buvün 

- lıtanbul 5 ( A . A ) _ 
ti Çekler ikinci maçını 7. 10-

934 günü saat 4 t . 
F b e yıne 

' ener ahçe stadında F 
-• hah ·ı ener
" çe ı e oynıyacaldardır. 
bf Bu maçta Fenerbahçe takı · 
1- mının takviyeli çıkması kuv· 
it •etle mehtemeldir. 

alı ............ .. ··--

Af ıran 
' Kıralının 
~ Bir erkek çocuğu 
JJ Dünyaya geldi 
'fJ l Kibil, 6 ( A.A ) - Kual 
1 i:~azreti hnmayun Mehmet 
el lur ıahın 23-7-934 te bir 

erkek .. 
111

• çoçugu dünyaya gel· 
.. k 11 ve iımi Ahmet şah 

lıv h oo11ıaıtur. 

Fransaya karşı olan muhab
betinin ve iki millet arasın
daki çüzillmez dostluk bağ-
larının parlak bir niıaneai
dir. Sofya ziyaretinden ıon
ra kıralın bu aeyabatı Yu-
goslav ve Fransız milletle· 
ritıin anlaşma usullerini ta · 
kip ettiklerine ve her iki 
milletin de mevcut m~s'ele· 

lerin sureti hallini ve gerek 
aulbun taraini ve gerek ken 

di menfaatlarının himayesi 
için reıriki mesaide buluna
cakla11oa bariz bir delildir. 

Ineiliz gemisi 
Karaya oturdu 

Hongkoog 6 ( A.A ) -
Hongkoogun 200 mil açı· 
ğında Prataı adasına yakın 
11ğılığa oturan 7058 tonluk 
City Of Cambrit adla lagiliz 
gemisi ağır bir tehlike kar· 
şısındadır. Adaya doğru 
zorlu bir telefon geliyor. 
Suffolk Iogiliz kruvazörü 
yardıma koşmaktadır. 

--~ ........ --
Danimarka 
Vaouru 

Kayalara çarpt.i 
Adelait (Avusturalya) 6 

(A.A) - 4500 tonluk Vik· 
torya adlı Danimarka vapu · 
ru zorlu havaya kapılarak 
kayalara vurmuştur. Gemi· 
nin pruvası delinmiıtir. 30 
kiıilik mürettebat sağdır. 
iki romorkör kaza yerine 
yetişmişlerdir. 

Açık görüşme 
]{araba~ oğlu Muhit

tin beye: 
O kadar telişa lüzum 

yoktur. 
Kaybolduğunu ıöyledi

iiaiz mukavelenin musaddak 
bir suretini ikinci noterlikten 
derhal alırsınız .. 

Suretin aahndan farkı yok· 
tur. İkinci Noterlik dairesi 
ıimdi saman iskelesinde kar· 
dıçalı banın alt kısımlarında 
bulunmaktadır .. 

Y a::ı işleri müdürlügü -

s n:•n~ ••atları : Her glin 15 - 17 - 19 - 21,15 Cuma 
fe lerk 13 te ilive ıeaaıı Perıembe günü 13 ve 15 
Ge:1e t.epliler aeanıı. P.701 ru elerı Reıadiyeye kadarOtobDı temin edilmiıtir 

;elecek hafta Güzel Fatma ~~~;s~ev11 

IZMIR POST ASI 7 TetrinievTel n34 

........ 
Firuzan Vaouru, Afitao motörünün arkasına 
bağlı kayıia çarptı 56 kişiden 33 Ü boğuldu 

Kaptan tevkif edildi Talebe Birliği 
lstanbul 6 (Telgraf)- Dün gece Hey- = kayıktakiler denize dökülmüşlerdir. 

beliada açıklarında 33 kişirıin boğulması = Kaz~zedelerdeu ancak 23 kişi kurları· 
ile neticelenen bir deniz facıası olmuştur. ~ labilmiş ve 33 köylü boğulmuştur. 

Sahipleri mahki'nn 
edildiler 

htanbnl 6 ( Telgraf ) 
Türk Talebe Birliği tarafın
dan çıkarılmakta [iken be· 
yan~ame hilafına siyasi neş
riyat yapbğı için kapatılan 
" Birlik " gazetesi sahipleri 
Zeki Sedat ve izzet beyler 

Eşya yüklü olarak Yalovadan lstanbula ;;; Firuzan suvarisi Hüsnü kaptan tevkif 
gelmekte olan "Afitap" motörü; içinde 56 = edilmiştir. Kaptan motörde fener olmadı
köylü bulunan kayığı da arkasına bağla- § ğını iddia ediyor. Kayığı çeken motörün 
mıştır §§ kaptanının mes'ul o!duğu söyleniyor. Kur-

M .. H b l' d ki d ı · tarılanların ifadeleri alınmaktadır. otor ey e ıa a açı arın a, zmıte §§ 
gitmekte olan Firuzan vapuru ile çarpış §§ Müddeiumumi Kenan bey Heybeli ada
mıştır. "Afitap" motörü kaptanı kayığın § da sandal ficıaası tahkikatiyle meşguldür. 
ipini keserek motörilnü kurtarmışsa da §§ Tahkikat ilerlemektedir. 

üçer ay hapis ceasına çarptırıl 
mıı ve cezaları tecil edilmiştir ........ 

lsveç Veliahlı 
Cuma Günü Şehrimizde 

Istanbul 6 (Telgraf) - lsveç Velieh Adolf Güst•v Hz. 
Mudanyadan dün gece saat 22 de Ertuğrul yatile şehrimi
ze dönmüşlerdir. 
Veliaht Hazretleri Önümüzdeki Perşemb! günü hareketle 

Cums günü lzmirde bulunacaklardır. 

Alman - Japon 
lttif akı rivayetleri tamamen 

asılsız şayialar mıdır ? 
İstanbul, 6 ( Hususi ) - Almanya ile Japonya arasınds 

tf.cavüzi bir ittifak yapıldığı ve Almauyanın Japon harp 
fabrikalarına 500 kişilik bir san'atkir ve mütahaasıs kafi
lesi gönderdiği hakkındaki şayiaları Japonya hariciyesine 
mensup salibiyettar bir zat tekzip etmiştir. 

Matbuat Dolandırıcısı 
Üç Buçuk Sene Hapse Mahkfım Edildi 

Istanbul 6 (Telgraf) Matbuat dolandırıcıbğı yapmıı olan 
Mahmut Saimin muhakemesi bitmiş, üç buçuk sene hapse 
ve 300 lira para cezasına çarptınlmışhr. 

Rusyada intihabat 
Sovvet Rusyada ki ecnebiler

de rey kullanacaklar. 
rak gösterilebilecek ve inti
baplar el kaldırmak suretile 

Moskov• 6 (A A) - Sov
yetler için yapılacak umumi 
intihabat hakkında hiikümet 
bir emirname neşretmiştir. 
Bu emir nameye göre, inti-
habatın iyi cereyan etmesi 
için mahalli komite teşkil 
olunacaktır. intihabat için 
toplantılar yapılacak ve bu 
namzetler gt1rek t< şekküller 
tarafından gerek ferdi ola· 

yapılacaktır. 
Sovyet Rusyada bulunan 

bütün Sovyet vatandatları 
ve ecnebiler kendi el emek· 
lerile hayatlarını kazanma· 
ları ücretli adam kullanma· 
maları ve ~ovyetlere sadık 
olmaları şartile intihap et· 
mek ve edilmek hakkını 

haizdirler. 
•••• 

Kaçık 
Değilmiş 
Nevyork 6 (A.A) - Haut

manı yoklamış olan akıl he-
kiminden dördü onun tam 
akıllı olduğu .. u ıöylemişl er· 
dir. Kaçıklığını söylemiı o· 
lan tek bekim kendince se
çilmiı olandır. 

Beynelmilel 
Ha vacıhk konferansı 
Vaşington, 6 ( A.A ) -

Beynelmilel havacıhk koa
f eranaı, yarın burada prens 
Bibeıkonun riyasetinde açı
lacaktır. Kongreye 34 dev
lete mensup 50 murabbaı 
iştirak edecek~ir. 

Asılsız 
Haberler 
Moskova 5 (A.A) - Sov· 

yet Rusyanın logiltere ban· 
kankasından istikraz tale
binde bulunduğuna dair 
Deyli ekspres gazetesinin 
verdiği haber ~tamamile e
saaaızdır. 

Halk evi 
Sineması 
Kastamoni 5 (A.A) - C · 

H. F . binas1 üstünde yapıl· 
makta olan Halkevi ıinema 
ve konferans salonu inşaa 

bna faaliyetle devam olun· 
maktadır. Yapıaı ikinci teş-
rin sonunda bitecektir. 

Asiler 
Askerlerle 
Çaroıştılar 
Ken Sebastiyen, 6 (A.A) 

Bilbaodan bildiriliyor: 
Asiler zorlu bir çarpıtma· 

dan sonra Eibar silih fab
rikasını ele geçirmitlerdir. 
Fakat sonra askerler bun· 
ları dışarıya atmışlardır. 

Epeyce ölen ve yaralanan 
vardır. 

T&yfalar 
Kavga ettiler 

l Hongkong 6 ( A • A ) -
Bir Amerikan gemisine men
sup seıadika harici bazı tay· 
falar ıendikaya dahil bazı 
tayfaların iki defa hücumu-

na uğramışlardır. 
ikinci defaııoda kavgacı · 

ları ayırmak için tam aekaen 
polis uğraımııtır. Tayfalar· 
dan dördü ağır bir çok bat· 
kalarıda hafif yaralanaııılar
dır. 

iki Fransız 
Toruitosu 

htanbul 6 ( Telgraf ) -
Franıııların Akdeniz filosu
na menaup iki seri torpito 
yarın (bugün ) limanımızda 
olacaktır. 

Torpilolar ; limanımızda 
birkaç giin kalacaklardır. . -.. 
Arnavutlu ta 
Yunanlı eşraf ve ınu
allimler tevkif edildi 

Atiaa, 6 (A.A) - Atina 
Ajansından : 

Tirandan buraya gelen 
haberlere göre Arnavutluk 
makamatı Yunancanın öğre· 

tilmeaini hemen hemen ta
mamiye kaldırmıştır ve Yu
nan akalliyetinia milletler 
cemiyetine ıikiyeti üzerine 
Yunan eırafı ve muallimleri 
araıında birçok tevkif at 
yapmıtlardır. Bu haberler 
Yunan efkarı umumiyesinde 
tiddetli bir heyecan uyan
dırmııtır. 

Istanbulun kurtuluşu 
Halk bu büyük günü candan 

kutlula.mıştır 
lslanbul 6 ( Telgraf ) - ı nin ve milli teşekküllerin İf · 

Kurtuluş bayramımız hara- tirakile büyük bir geçit res-
retle kutlulanmaktadır. 1 mi yapılaııı ve alay Sultan 

Gece fener alayları tertip Abmetten Takaime kadar 
edilmiştir. geçtiği biitiin yollarda al-

Istanbul 6 ( A.A ) - Bu kıtlarla, yaşalarla karşı-
gün İıtanbulun kurtuluı gü- lamıttır. Cumhuriyet abide
nüdür. lstanbul halkı bu bli· aine belediye tarafından bir 
yük günü candan kutlula- çelenk konulmuştur. 
maktadır. Gazetelerin aay· Bundan sonra nutuklar 
faları bütün vatanla beraber söylenerek Istanbulun ordu· 
lsbnbulu kurtaran Türk or- ya. ıiikranı bir kere daha 
dusuna, onun biiyük baş ifade olunmuıtur. 
kumandanına, kumandanla- Saat 16 da vali ve bele'· 

rına. ıükran ve minnet ıunan diye reiai Muhittin bey, re· 
reaımlerle dol~. fakatıoda Şehir meclisi fır-

Istanbula gıren kolordu k 'llA t kküll · . k a ve mı ı eşe er reıı 
kumandanının airkecıde . a· ve mümeHillerinden mürek· 
raya ayak bastığı dakıka k b' h t ld .. h ld 
olan saat 1 O da yirmi bir ep ır eye 0 ug~ a .e 
top atılmış ve limandaki bü· lstanbul kumaodanlıgına gı· 
tün vapurlar düdük çalama• derek ıehir bal~ı ~a~ına 
ğa başlamıılardu. Bu anda orduya tükran hıslerını arz 
halk iki dakika durarak şe- etmiıtir. Gece tehirde do-
hitlerimizin hatıraıını kutlu· n•nma yapılacak ve mubte-
lamıştir. Kurtulut gnnn mn- lif yerlerde eğlenceler ter· 

nasebetile aaat 10 de Sultan tip olunacaktır . Gece 20,30 
Ahmet meydanında toplanan da Makıimde belediye ta-
kıtaat ve mekteplilerin jan- rafından ordu ıerefine bü· 
dama ve poliı milfreıeleri· yük bir ziyafet verilecektir. 
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Vapur kumpanyaları 
iktisat Vekiline Verdikleri 

Sözden Nükul mü Ettiler? 

Hayvan Sergisi 
Seriide derece alan hay
vanlara mükafat verildi 

Dünkü posta ile gelen 
"Vakıt:ıt refikimiz, lzmirde 
bizı Ecnebi vapur kumpan
yalarının geçen ıeoe Iktıaat 
Vekili Celil beye verdikleri 
sözde durmıyarak 12,5 ıi
line nakledeceklerini taah· 
büt ettikleri malları 18 fi
line nakletmeğe beşladıkla· 
rını yazmaktadır. 

Bir mubarririmiz dün bu 
hususta, ihracat tüccarlarile 
temas ederek tetkikat yap 
mıştır. Tüccarlar, vapur 

Asarıatika 
Albümü 
lsveç Veliahtı Güstav 

kumpanyalarının sözlerinde 
durduklarını ileri ıürmüşler• 

dir. (Türkofiı) lzmir şubesi 
müdürü Akil Emrullah bey 
bu hususta şunları ıöyle-

• t• mış ır: 

- " Vapur kumpanyaları 
sözlerinde durmuılardır. Ü· 
zilm ve incir mahıulünü, söz 
verdikleri gibi 18 şiline 

nakietmektedirler . Vapur 
navlunlarıoda hiç bir deği
şiklik yoktur,,. 

Mücadele 
Başladı 
Viliyet dahilinde bütüı:. 

kazalarda Ruam - Mankafa 
mücadelesine büyük bir 
ehemmiyetle başlanmıştır. 

lzmir ehli hayvan sergisi 
dün Bornova ziraat mekte· 
binde Tali Kazım paşa haz-

\ retli tarafından mHatimle 
açılmıştır. Bu sene sergiye 
rağbet daha fazla olmuş ve 

muht .. lif nevidan 185 baş 
hayvan iştirak ederek bun 
lar arasından 85 hayvana 
3070 lira mükafat veriJmiıtir. 

Kısraklar: Mülazim Tahsin, 
binbaşı Şükrü beylerin liay· 
vanları birinci gelerek 80 
ner lira, Hüsnü paşa, yüzba-
ıı Hilmi beylerin hayv .nla
rıda ikinci gelerek 60 şar 
lira mükafat kazanmışlardır. 

Taylar: Yiizbaşı Sait, ha
fız Kadri efendilerin tayları 
birinci gelerek 70 ıer yüz· 
başı idris bey, Galip paşa 
Manisah F ev:ıi Lütfü, Abbaı 
beylerin taylarıda ikinci ge
lerek 50 şer lira almışlardır. 

Boğalar: Menemtnli Ka· 

sım efendi, "Adaglime bo· 
ğaları birinci gelerek 60 şar 
lira, Mehmet çavuı, Bezde
gümc boğalarıda ikinci ge· 
lerek 40 kar lira almışlar· 
dır. 

inekler: Ali oğlu Bekir, 

Mersinli Ahmet Tevfik efen· 
dilerin hayvanları birinci o· 
larak 55 şer, Veli oğlu Is· 
mail, lskender Bekir, giritli 
lbrabim efendilerin inekleri 

de ikinci gelerek 40 kar li· 
ra kazanmı~lardır. 

Bunlardan başka sergide 
birçok merkep ayğırı, dişi 

merkep, ester ve merkep 
sıpalarıda teşhir ve pek iyi 
yetiştirilmiş oldukları cihet· 
le hepside mükifat kazan· 
mışlardar. 

Bu sene ehli hayvan ıer· 
gisioia kazandığı muvaffa
kiyete bilhassa işaret etmek 
istiyoruz. Sergi kapanmıştır. 

Adolf hazretlerine Asarıati 
ka muhipleri cemiyeti tara
fından iki adet As4 rıatika 
albümü hediye edilecektir. 
Albümler Maroken ciltlidir 
ve ince bir zevkin mahıu· 
lüdür. Ayrıca Veliaht haz· 
retlerine b:mir asarıatika 
noışriyatı serisi de hediye 
edilecektir. .. -. 

Mücadeleye tek tıınakh bay· 
vaalara .. MalJein ,, tatbiki 
suretile başlanmış ve şimdi
ye kadar yapılan tecrübe· 
terden iyi neticeler alınmi~
tır. 

lzmir merkez kazasında 

Ruam miicadelesine ikinci 
Teıria ayınıo ilk giinü baş
lanacak ve Ödemiş kıza 
baytarı lzmire gelerek mü
cadelede vazife alacaktır. 

Arjantin'e Hulôsi bey 
.. -.. ~-,,,_ .. _____ _ 

Liman 
Tarifesi 

Liman tahmil ve tabliye 
tarifesi ufak bazı tadilat ya· 
pılmak suretiyle iktisat ve 

klletince taıdik edilmiştir. 

Mukabelei-bil - Ankaraya da
m~silyapacağız vet edildi 

Eski liman tarifesinde beş 
tona kadar olan ıahipli sa· 
lapuryalar eşyayı yükleme 
işini vapurların vesaiti ile 
ikmal etmekte idiler. 

Yeni tarifede bu müsaade 
yalnız sebze, meyva ve boı 
tanlara inhisar ettirilmiştır. 
Diğer maddelerin b\'nlar 
tarafından tahmil tabliye 
şirketinin iş hacmını küçül· 
tilyordu. Tarifede yapılan 
tadilattan ıonra bunun önü· 
ne geçilmiştir. . -.. 

Hediyeler 
M. \T oroşilof ve 

Heryoya gönderiliyor 
lzmirin fabr1 hemşehrisi 

v~ Sovyet Rusya harbiye 
komiseri Voroıilof yoldaşla, 
ıabık Fransız Başvekillerin-
den M. Heryoya hediye 
edilmek üzere asarıatika 
muhipleri ce'Diyeti tarafın-
dan maroken ciltli birer seri 
lzmir neşriyatı haznlanmıı
tır. Bunlar mahallerine ce· 
mi yetin ıükran ı rmağanı 
olarak gönderilecektir. .. -.. 

Arjadtin hükümeti iki hü 
kümc:t arasında yapılan an· 
laşmıya mukabil tüccarlaı ı 
mız tarafından Arjantioe 
yapılan ihracat mukabilinde 
döviz vermemeği kararlaş

tırmıştııı·. 

Dün Kambiyo müdürlüğü · 
ne gelen b;r emirde, TOrk 
perllsını koruma kararname: · 
sinin 12 inci maddesi muci 
biace Arjantinden .Tilrkiye
ye yapılan ithalat mukabili 
biç bir şekilde döviz müsa
adesi verilmemesi bildiril
miştir. Bu ıuretle Arjantin 
hükümetinin kararına biz de 
mukabele edeceğiz. Taarruz 

Alsancakta yangın yerin· Kiiathane caddesinden Türkiye 
do esrar içmekte olan Arif geçmekte olan Celile hanım H • 

Esrar 

oğlu Hasan ve Mümtaz oğlu isminde bir kıza taarruz et- isseSI 
Bürbanettin yakalanarak tiğl iddi& edilen Şerif oğlu Franıanan dördüncli üç 
adliyeye verilmiıtir. Ali yakalanmıştır. aylık kontenjan kararname· 

lllll llllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll llllllllllllllflllllll lllllllUllllllllllllllllllllll sinde bi 11emize düşen em-

;; Kar Ş 1J8k8 (EGE) Sineması~ tia miktarı Türkofis Ankara 
Merkezinden lzmir şubesine 

~ Bugün yeni menim için ııraladığı bOyük filimlerinin ~ telgrafla bildirHmiıtir. 
~ bjrinciıini takdim ediyor: §§ Muayyen miiddet zarfırıda 
~ G 1 ş h = Türkiyeden Franaaya 5400 
== arson ar a 1 ~ kental yumurta,25000 kental. 

= 15398 buğday kental arpa, 
= Tamamen FRANSIZCA ıözlü ve şarkılı ~ 14000 kilo kepek, 6800 keu 
= Zevk... Egwlence... Neı'e... Kahkau ... Coıturucu § tal bakla, 325 kental taneli = · -- musiki... Çıldırtıcı danılar... Lükı tuvaletler... ~ hulisalar, 1075 kilo koyun 
~ Zenginlik ve ihtiıam filmi. := ve kuzu derisi ihraç edile· 
= -

Rıhtım ve liman tirketi 
idare meclisi reisi doktor 
Hulihi bey Maliye vekileti
nin daveti üzerine Cuma 
sabahı Aokaraya hareket 
etmiştir. Hulu'i bey Anka
rada rıhtım ve limaoın ida· 
resine ait işlet le mtşgul 
olacak ve Iımire avdet eder 
etmez yeni liman ve rıhtım 
idaresi f ae liyete geçmit bu· 
lunacaktır. 

Yeni rıhtım ve liman tali· 
matnamesi kenüz Vekiller 
heyetindedir. Hu talimatna
menin de hafta içinde Ve
killer heyetinde müzakere 
edileceği zannedilmektedir. 

Silah ara~tırması 
Cuma g6nil zabıtaca şeb· 

ıio muhtelif yeıleriade ıilih 
araıtırma11 yapılmış; Kemer· 
de Hasan oğlu Muıtıııfa ile 
Hüseyin oğlu Alide biter 
tabancı, Emin oğlu Kerim, 
Hüseyin oğlu Hasan, Hasan 
oğlu Ahmet ve Bekir oğ~u 
Firozda birer bıçak, Çorak 
kapıda Mehmt:t oğlu Ali 
Rizada bir ta barca, Halil 
oğlu Ömerde bir kama, Kar~ 
şıyakada Hasan oğlu lsma· 
ilde bir kama, lkiçeşmelikte 
Ömer oğlu Hasanda bir bı· 
çak buluomuıtur. = Başrollerde: := cektir. 

== SUZY VERNON - MARGUERITE MORENO ~ Türkofiı lzmir şubesi mn- Yalancı şahit = = d Bir katil hadisesinin mu-- ve TRAMEL := düılüğü, ün keyfiyeti, bu 
= §§ emtianın ibracile alikadar hakemesi esnasında, mah· 

Halk tezahüratı 
--·-· 

Cuma günü yüzlerce ge'" 
mekteplinin iştirakile şehri
her yerinde tezahürat yapı)dt 

33000 Rey Kullanıldı 
Belediye intihabatı milna· rat etmiılerdir. Cuma gn' 

aebetile Cuma gllnli sabahın öğle vakh Reşadiyede lıl 
dokuzundan batlıyarak ak- ziyafet verilmiıtir. 
ıam geç vakite kadar tehir- Cuma günü, ıehirde mrl 
de halk tezahüratı yıpılmı~ telif sandık hatlarında 'I 
ve özlii İ>ir giin geçirilmittir. pılan propaganda ve teı1' 

Sabah saat dokuz buçuk· hürat neticeıi olarak t32' 
ta mektep talebelerini ve vatandaş reyini iıtimal ' 
gençleri hamil olan 10 oto· miştir. : 
büı, beraberinde şehir ban· Dünde intihabat ayni hl 
doıu olduğu halde konaktan raretle devam etmiıtifı 
hareket etmif, Alsancağı ta- Dün akşama kadaı kull•-
kiben intihap ıandak batla- lan rey adedi 33,250 dir. ' 
rında tevekkuf ederek Kar· rey miktarı, nizami ve ~ 
ııyakadaki sandık baıına nuai haddi tecayüz etili 
gidilmittir. için lımirde intihabatın d 

Talebeler ve fırka men- tılmasına lüzum kalmıya~ 
ıuplan intihap sandıkları tır • 

* * • baılarında coıkun tezahürat· 
ta bulunmuılar ve şehir ban
dosunun çaldığı parçalarla 
balkın heyecanına vesile ol
muılardır. 

Otobiislerdeki gençlik gu 
rubu sabahtan akşama ka· 
dar, ıehrin on beş mıtaka

ıındaki intihap sandıklarının 
baılannda bulunarak ve do· 
laıarak glhıün heyecanını 
blltlln manaıile tebarüz et-
tirmiştir. . 

Avukat Ekrem, Halit Tev· 
fik ve H!Jyati beyler, inti
hap ıandıkları başlannda 
intihabın manasını ve inkılap 

fırkasının özlerini tebarüz 
ettiren kuv•etli hitabeler i· 1 

Mahsullerimizi 
Teşhir Edeceği,; 

Hamover ve Kölu ıebirle

riodeki kensoloshanelerimiz· 
de daimi olarak birer Türk 
mah~ulleri nllmune sergisi 
tesiı edilecektir. Bu sergi· 
lerde kolayca ihracı kabil 
olan ihracat mahsullerimiz 
teıbir edilecektir. 

Törkafiı Ankara Merke
ziDden lzmir ıubesine gelen 

bir tahriratta ; bu sergide 
tethir için icabeden Türk 

ihraç emtiaıı nGmunelerinin 
temin edilerek gönderilmesi 
bildirilmiştir. 

••••• 

Celil 
Enver bey 
Kıymetli gençlerimizden 

ve tahrir arkadaılarımızdan 
Celil Enver bey Turhal 
şeker fabrikaıı muhasebesi· 
ne tayin edilmiştir. Arkada
tımızı tebrik eder ve mu· 
vaffakiyetler dileriz. 

Yarın C. H. F. Eınaf if 
çi teşekkülleri tarafın~~ 
şehirde muazzam tezabtll" 
yapılacak; intihabatın -' 
gihı& olması münasebeti 
her vatandaşın reye iıtirJ 
ederek medeni liailkını ' 
vazifesini yapması iıten•'' 
tir. 

* . .. 
Diin ilk mekteplerde "~ 

bir meclisi ve belediye ~ 
habat)" mevzuu etrafıo 

talebelere dersler verimif
bazı mektep talebeleri İll • 
bap sandıkları baıına gtd 
rek rey kullanma ıekll' 
göımilılerdır. 

BuJgaristandan 
Künıür o-elecek 

Bulgaristand:n lzmire rJJf 
him miktarda odun köaall" 
gelecek ; bunun mukabiJİJll 
Türkiyeden Bulgarist•; 
tuzlu balık ihraç edilecekl 

Bu muamele Türk - Sİ 
gar tekasına tabi tutula; 
tır. ---·---

Bornova 
Belediye intihabatı 

• 
ba~ladı 

Diio ıab~btan itib•~ 
Bornovada Belediye mecl 

için reylerin atılmasına b 
lanmıştır. 

Hal~; Fırkamızın na111• 
leriae bilyük bir sevinçle 

vermektedir. Dün akf 
fabrikalarda çalışan moıt1 

demlerden beşyliz kiti 

lerini kullanmıılardır. 
••••• 

Fevzi Bey 
e: lliva olarak: ;E tüccarlara bildirmiştir. keme heyeti huzurunda ya-
~ PA.RA~IUrTT Dünya. Havadisleri ~ lan yere ıehadette bulunan Denize düştii 
= - Belediye Enctimeni Veli isminde bir şahıı hak- Alıancak Maliye ıubesi 

Mezunen latenbulda 
nan kıymetli emciyet 111 

rümüz Fevzi bey cuma 
nü avdet etmiş ve dilO 
zifuine başlamıştır. 

~ DUHULIYELER: Birinci 25, ikinci 15 kuruı = Belediye daimi Encümeni kında üçllncil tahkikat hi · memurlarınden Hamdi efen 
~ Pazartesi ve Salı günleri birinci 15, ikinci 10 kuruf ~ toplanarak bazı acele karar kimliği tarafından kanuni di kazaen deniıe dilşmüş 
§lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllİİİİ l ar ve rrn iştir. takibata başlanmıştır· ve kurtanlmıştır · 

:........:~~:__~--~:.._-~-~~-~~~-~--=--..:_----~~-~--=----~-~--~~~-~---

Sümerbank Yerli Mallar Pazarı Memurin istihlak Kooperatifi 
kredi ile satııa baılamııtır. 

ortakları 
P. 772 
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Gen9 h . - Kard~im Faik Şemteuin Beye• 
ava pılotu b 'T' h · · Tarlıiile adeta b' , O U~ 1? bır hidise hatırıma gel• 

neai k . . ır hıe makı- mıyor. Yalnız bahçede ba-

geçın·ıat· eeıVJmı'~ kendinden bamın ufak karafasından 
.... ı. erdı'yi 1 k onu an,ıyan, ra ı doldurup vuTarladııtı 

n ıanat rnhn d k' - e . r n a ı en- ve çok dü,ündö~ü görü-
~~n lı7ge varan bir inssnın, lüyor. 

yaşlarında bi t l b B . olma . r a 6 e abamı sevıyorum. Bir 
Bı vo nıhayet T 

Y h. . ravyata zamanlar annemin gönüllük 
' ıısetmetı Oemir h t h 

dti•ürti d 1 ayre 6 aye<'an1arına hitap eden bu .... yor u ... 
Ke · ıyı msanı sevmemek elimde 

mRnın yayı ha k tt d ·ı kald ıt re e en eğı .. Onun ağrıyan başını 
ı.,ı zaman Oem·ı lt .. ··ı 

kalkoıı ı ayafıa goou acılarımla, ruhumun 
llÖ ı· ş, .h~yecanından ne heyecanlariyle teııkin etmek 

y ıyeceğıni hial . . 1 b ifad ' erını nası a11a sonsuz bir zevk veri· 
9 edeceğini ıı D Onun b. "aşırmıştı. yor. efterimi kapıyorum, 

ıraz evvel t d b b •ilik anı ığı a amırı yanına gidiyorum. 
genç kız ~ebr ·1 k S · ı· man . ~ eaı e, e- evgı ı anneci"'imin & .. ıkı 

ını dınledigi . e ~ 
ıında h .... k . ınsRn ara- beni görünce ayağa kalkı· 

nyu hır teka .. 1 
farkı vard K mu yor ''e yanında yer göıte· 

1 . ı. arşısında yük- riyor: · 
le en bu ınce ve ha .. 
•ın aabibi ok . 8888 ba. - Şoyle buyur Betül, se 
nin kaJbioiçd. 1~akın, gece. ninle çoktan beri görüşe · 
idi T.. ın ıyormuş gibi miyorum. 
k . urk havalarının bu iyi - Bn ne 
orayucnıu şimdi demek böyle 

yaya ·· ' yavaş baba ... 
• gorütiiyordu: 

- Bet .. l h - Sen bugünlerde fazlaca 
Sizi b"'ttiu anım, diyorda. mo,gulsün •.. Başını kaldırıp 
rik e~1• n heyecanımla teb· etrafında olup biteni göre-

ı.rorum. İleri Türk nıi.vorsnn. 
cemiyeti araaında b h 
bir IDf.!ıkte ' a U808 - Seviyorum, baba .•• 
kadar .. p talebesinin bu - İfte bu fena havadia. •. 
huna ~:~::k bir sanat ru- Kimmi' o meı'nt çocuk 
btiytik bir . olması bana bakayım ... 

Q k ıevınç veriyor. - MölAzim Oemil ••• Pek 
-

0 tuhaf o ·ı 
Sizin için· k d' eını bey... şeker şey. baba... O konu· 
ve kioısey'· ı: ınlar diişmanı 'arken de seviyor. Söz Möy-
olan h ı . ğenmez, kadın leyişinde, poziıyonlarında 
dı.yo 1 erşeyı hakir gfüü r d . r araı. , aıma senn ve sevmek için 

Serin bir B yaratılan bir atla111 hali ta· 
•ini ıaran b o~yaka gece- şıyor. lşin tuhafı onnu için 
lerine r. u lözler, kendi- kadınlar dötmanıdır, di· 
niiy ,evap bulamadan aö. yorlar. 

or.. Gece · 
rinde k b nın derinlikle- - Olabilir. O ı'.llcuk pek ay oluyor ç·· y-

artık ı&ylenil ·:· unkfi ciddi! 
kal enlerın manası 

nıaoııştı. İki kalbin - Her ne kadar bana 
yecanı anlatıl he. seTgisinden bahıetmemifB& de 
edılemiye amıyan, ifade vaziyetleri ve zımnen anlat-
rine yak 

0

1 m&naJarla birbi- mak istedi.ıti hiıler herıuııyi 
ın aşıyorda, e r 

BetiJl'arı defteri açığa vuruyor. Hem tey ... 
Ya,ını h"l . Borası serin baba... Sonba· ,., ı esız on d. 

.1.anıaın alt ye ı... harda bahçede oturulur mu, 
ıılaıız ı 1 ıenedenberi fa- haydi benim odama çıkalım. 

o arak he · 
ce bu d t . men her ge· - lııte buna gelemem, Be· e terın ·· .. "' 
liyor 0 onunde eği· tül... Kızım müsaade ederse 

• raya giinl .. k h"
lerin en k u ıı.dise · 
diyorum nvvetıiaini kayde
. . • Çok genn k 
ıyı annec· . y ve ço 
bundan a;~m ölürken, y&ni 
d.. 1 •ene eve} ..... 

o••tinde ba .. ' o um 
nıişti: na boyle söyle-

« - Bettil kaldığın 'hayatta yalnız 
•• B zamanlar ol k ba.., u Y•lnızhk b . aca ... 

onun bu huanatalri teklifini 
reddedeçeğim.. Ben Bozya• 
kanın ıon baharını aeverim 
Betül.. Buranın ütüten, ta
kat akıi tesir yapmıyan bir 
serinliği var .• Her ne kadar 
sevt1n inıanlar ilk baharı 

tercih ederler&e de •.. 
- Doğrnın ben ilk ba 

harı tercih ederim. Tabiatin 
hareketi, bağlar aruındaki 
hayatiyet bana aonıuz bir 
zevk verir .. 

ilib1 
me' 

ına ~ 

•ıkacaktır. Me elkı .~eni de 
de, başını yus gunlerin . 
larda sen·n atırdığı zaman
dakikanı ı &Tutacak, bir kaç 

acı ve t 
ralarJa d ld atlı hatı-
kadaşı 8 o uracak bir ar
&ioı B ana tavsiye edece-
~ · er g .. 
bir ıurette b~n muntazam 
ralarını ır deftere hatı
•k•·-ı Yazacaksın .. Ancak 

.... ~ arı d . • 
oturdu& . efterın önüne 
b ~on zaoı h ir '9Y 1 an atırına 

ır. ti yen el g: .. rrıe~ıe, Ol'aya ka-
- li takdira:rmıyeeekıin .. Ak
~Y &Y11ta11 bir Y~laneı, kendini 

- J# O deftt.r ın1an olursun 
'da ~ <>lanı ' daima hakiki v~ 
~t 111 ~ Bu Y•ıa:>aktır. • 
~um• J'. bi gece bu 

dilo " r göniil ti ~r~.n, böyle t ) <hfterioıi zgiiıu içinde 
~ ı Y•1aoa1r açıyorurrı. Fakat 

rıol , oraya Yasılaoak 

- Haklısın Betül, ben 
hayatımın ıon baharını ya• 
şadıgım için... Şu geçen 
ağRbeyin olacak, Betttl .•. 
Çajtı rsantt! .. 

- Hasan, mülA.ıim bey ... 
- Ne var, Betül. .• 
- Gel&ene kuzum, babam 

ça~ırıyor. 

Genç mülAzim, bir koşu
da yanımıza geldi. Babamı 

aıkerce bir ıel&mla ıaygıla· 
dıktan •onra elini "ıktı ve 
yanına oturdu: 

- Na11lıınız, Sermet bey .• 
Böyle kardeşimi yanını•• 
alıp içmek ho,unuaa gidi• 
yor galiba .• Amma Betöl'tt 
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sotunıarda Mil As 

t50 Sene evelki hayat 
Her GOn Bu 

Baı&• gllael ve çahıkan bir muhit ve 
•abiye merkazi olan Sultanlıiaarın 150 
ıeae evelki reımini dercediyoruz. 

Saltanbiıar 150 ıene evvel de bugllokll 

gibi bağlık, bahçelik bir muhit idi. 

Bu muhit buı&n çok meıh11r 

portakallarile maruftur. 

ve bol 

~~Uliii1abai faaliyeti 
• • • 

Jandarma ka- Halk Her Tarafta Reylerini 
mandanı geldi Fırkamıza Veriyor 

Kursa g6nderilen Tire· jan- Tire (Huıusi) _ Şehrimiz yapılan tedbirlere yeniden •e 
darma kumandanı Sırrı be· yeni belediye izilan intiba- mlistacelea tedbirler lllveliae 
vin yeriae lıtanbul jandar· batı dört gilndenberi beledi· mecbur kalmııbr. 
ma kurıundan çıkan birinci ye ıalonlarında yapılmaktadır. Her gtln ıaraıı ıelen ma
mOlizim Arif bey tayin edil· Ş ~ bir J teıriaden itibaren hallelerde davullu çahamakta 
mit •• vazifeline batla- bayraklarla süılenmiı, her ta- idman yarda yanıadaki ny
IDlfbr. rafta bir kaynaşma, bir faali· ıandığının bulunduğa yerde, 

Jaadarma merkez karakol yet ve neı'e vardır. Millet bahçeıinde milli lıa•a-
kamaadanı lamail Hakkı bey 

Şimdiye kadar at .lan reyler lar çalmaktadır. 
de baıka bir yere tayin 1 eclilmit oldotmaclaa onun Halk Fırkası namzet liıte e- Tire belediyeıinin a11l ye• 
yerine Sıvaıtaa gelen bat rine göre verildiği b6yük bir dek iziıı 50 kiıidir ve bu 
ça•ut Ahmet Muhtar efendi memnuniyetle anlaıılmııtır. namzetler araııada Saniye 
taJi• edilmiıtir. ilk ğilnler rey •tmak isti- Raaim hanım de vardır. lnti· 
••••••••••-- yenler pek çoktu, o kadar ki hap Pazar gllal ıece yanaı 
ıizden k11kanıyorum. Ona intihap encümeni evvelden bitecektir . 
kötü örnekler göıteriyor · 

ıunu21 ..• 
- Yapma be çoe.uğum ..• 

Rakı i9mek, hayatının Son
baharını ıtiren bir ineanıa 
hakkı değil mit... Sen gön· 
lünü bir genç kız bayalile 
oyalarıın... Betül çapkın ve 
yaramaz hir zabitin ı-üılü 

üniformalarını rüyasında gö· 
rerek sabahı kolaylıkla ge
tirir... Ben de dimağımı 

iıpirto ile uyuşturarak && · 

baha varıyorum. 

Köy çocukları 
---------------------•~•4-Ml+a~eeMo•--·~·----------------

Y atı pansiyonları açılıyor 
Balakeıir (Husuıi)- Vili · 

yetimizde Gireson ve iv
rindi nahiyeleri ile Kara· 
maa köyilndeki evvelce De· 
reki>y çocukları yatı panıi
yonları açılmııtı. 

Bu defada Kepıilt ve Ko
rucu nahiye merkezlerinde 

yeaidea iki yatı pansiyonu 
açılmııtır. 

Bunlardan Kepı6t paaıi· 

yonu elli yatakhdar. Kor•ca 
panıiyonu da 45 kiıillktir. 

Haber ahadıjana ılr• 
bazı kaza merkuleriatle 
bayle panıiyonlar açılacak· 
br. 

Villyet ilk tedriat ml
fettiıi Ali Rıza beJ lsly 
çocaklan yab pauiyoalan 
iti ile allkadar olmaktadır. 
Ali Rıza bey balea Dana 
beye fitmiftir. 

Betül'le Bozyakadan bah· 
aediyordnk. Hulyalı kız, he· 
niiz mektepte okuduğu için 
ilkbaharı ıeviyor. BenRe 
110nbaharın zevkine vardığım 
i9in ona taraftar görünüyo
rum. Sen naııJıın bakalım' 

BERGAMA HABERLERi 
Kazamız& ayrılan Ergani iı-ı 

tikrazı C tahvilltı kimilen 
HatJ&n... ıatılmııtır. 

- İyiyim, baba... Gözte· Belediye intihabatına 6 teı· 
~edeki. evimize ne zaman r.nevelde baılanacakhr. Asıl 
ıneceğiz. • • 

- Daha vakıt Tar, HHan ... yedek olarak 44 aza ıntibap 

ıırbklanna :ıımdlden baılaa 
mııtır. Halkevl komiteıi ba 
sene de bu bllytlk bayramın 
10 ıncı yıld&a8mtl ıeldiade 

ve fevkallde olarak teı'it 
edilmeıiae karar vermiıtir. 

. -.. 
Belediye aza
ları namzetleri 

Seçildi 
Milis (Husuıi)- Çoktan· 

berf beklenen kazamız be· 
lediye izlları namzetleri lis· 

tesi en nihayet bugün asıl
mııbr. Ocak heyetlerince 
Hçilan liıte üzerinde çok 
fula tevekkuf edilmiı ve 
aibayet evvelki gün kazimı 
za ıelen Muğla meb'usları 

•oktor Hllaeyin Avni ve Nuri 
be1lerle Vallyet Fırka idare 
laeJeti reiıi Cemal beyin de 
Hlaadaldara ıon içtimada 
kat'i liste taayylln etmiıtir · 
U.te ıCSrllleceii üzere çok 
lıimm•tlere muhtaç olan 

kasabaya faydalı hizmetlerde 
bulunabilecek kıymetli şah
ıiyetleri ihtiva etmektedir. 
Reiıliğe en kuvvetli namzet 
olarak ıabık reis ~ Diyarıbe
kir valii ~ eıbakı Şev.ket 
Avukat RAufVeliyittin, Avu
kat Cemil Salih ve attar 
sade Nazmi beylerden biri
aia geleceği bir tahmin 
·olarak ıöylenmektedir. 

. Şiki;~~;-·1 
İkinci Ekmekler 
lmzaıı bizde saklı bir ka· 

riimia yazıyor: 

" D&rt aamarah unların 
karııtarılmasıadan veya fırın· 
calana keneli meofaatlarını 
bir derece daha arttırmak . 
buımandaki gayretlerinden_ 
dolayı fakir milletin yegane 
gıdaıı olan ikinci ekmekler, 
bir çok yerlerde yeomiye· 
cek derecede fena çıkarıl· 
maktadır. 

cFilvakl blzı meraklı veya 
inıaflı fınncılar, birinci nevi 
ekmekten iniz ve gllzel ek· 
mek çıkarmaktadırlar. Fakat 
blyle bir iki farın varsa, kö
tll, yenmiyecek ıekilde ek· 
mek çıkaranlarda pek çok· 
tar. 

..Belediyemizin bu hususa 
tiddet!e ve ehemmiyetle na
ıarıdikkatini celbederim. > 

Açık görüşme 
Tirede Merzifonlu 

İbrahim çavuşa: 
Adalet kapı11 her Tilrk 

içla her vakıt açıkhr. Divi· 
ma kııa ve açık ifadeli bir 
istida ile milddeiumumiJik 
makamına veriniz, her halde 
nazarı itibara alınacaktır. 

Izmir Ticaret ıııektebi 

talebesinden H urşit beye 
Hem şimdi böyle bir,ey ha- olanacakbr. Tire SinemMı Açıldı 
tırına getirme.. Betül'ün Bu 44 azidan 11 i fırka Tire belediyealni, Halkm kO:!~~~nları ancak l~inci 
gadabına utnreın.. yoklama11nda akaUiyette kal· ıinema ihtiyacını temin için Kliçük Kar~ıç~lı 

Nedent dıklarından fırka kaza idare vllcade getirdiii ıeall ıinema Tbaaık nMda 1.3foum~alı. daare e 
· • · · · ı i ı_ ı 1r auı cemıyetı namına - Neden olacak, Betül heyeti 1·10·934 tarıhınde mev11mın ge meı Gıeruae açı· • . k 

•tk yapıyor... Mülazim bunlar için yeniden bir yok· mııhr. Tire balkı, duhuliye 11.bat ıır~eti tarafı~dan a-
Oemille ıevi,iyor... lama yapmııtır. fiatlerinden biraz tenılllt bal edilebal~r e~endu~. _ 

-Devamı yaratı- § Cnmburiyet bayramı ha· beklemektedir. - Y Ga iflerı miidurlilgu. -
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SPOR POSTASI 
k. s. k. Galip ........ 

Dünkiı hazırlık maçlarında Göztepe lzmir· 
sporu, K.S.K. Buca takımını mağlup etti 

-~ ........ . 
kurultay mağlQp oldu 

Eıaslı degiıikliklere muhınç olan ı~mirspor Takımı 

934 • 935 Lik mevıimine Göztepe - Izmirspor 
firerken takımlaramızda gö
ze çarpacak kadar bariz bir 
çalııma ve hazırlanma faali
yeti var. Altınordu kulllbün· 
de futbolcular mecburi ola
rak basketbol antrenmanla
nna hazırlanırken Altay ta-
kımı da ferdi çahımalara 
ehemmiyet veriyor. Bunların 
haricinde dlln K. S. K. · 
Baca ve G&ztepe- lzmlrıpor 
araıında hazırlık m&sabaka
lan yapıldı. 

Mllbim ıayılan karıılaıma· 
ludan biri Alıancak ıtatyo-

manda K. S. K. ·Baca ara· 
ıında idi. K. S. K. bildiği-

miz kadrosundan 9kiıi noksan, 
ıon zamanlarda Gala-

taıaraya lntiıap eden emektar 
oyuncularından İbrahim ve 
meıhar Eıadı da oyna byordu. 

Oyun K.S.K. h çocukların 
•lika veren hücumları ile 
baıladı ve kısa bir zamaa 
içinde Buca kalesi iki teh· 
like atlattı. Bucalılar, 
rakiplerine karıı koy
mak için çok candan çalııı -
yorlardı. BIH&n ıayretler 

birinci devrede iki brafa da 
gol kazandıramadı, 

ikinci devrede K. S. K. 
takımı daha cesur ve ener-
jik oynamai• baıladı. Ve 
iç dakika f aııla ile iki gol 
yapmağa muvaffak oldu. 
ikinci devrenin daha onun· 

ca dakikası kaydedilmeden 
yapılın bu iki gol iyiye ali
met delildi. Bu iki golün 
aaıı, Bucalı çocuklan daha 
çok çalıımağa ve bizan K. 
S. k kaleıine tehlibe ol
mata baıladı. 

Genç Bucalıların, K S·K. 
kaleıine biç değilıe bir gol 
yapmak için ıarfettikleri 
enerjiyi takdirle kaydetmek 
lhlmdır. Oyun bu netice 
ile, b•ıka gol yapılamadan 
bitti. 
nokıan kadro ile ve şimdiye 
kadar bil'inci takımde g<ir
medigimiz 2 inci ve 3 üncü 
tAkımlara mensnp oyuncu
larla bu neticeyi alan K. ~. 
K.ı tebrik etmek l &zımdır. 

Talebe çayırı diln olduk· 
ça hararetli bir hazarlık mü
sabakaıına ıahit oldu. 

lzmir1poran seniz bir su· 
rette :çahımalarına sahne 
olan ve belki de lzmirspora 
tefeı rüt temin eden talebe 
çayırı çoktanberi böyle bir 
maça sahne olmamııtı. 

Oyun zevksiz başladı. llk 
devrenin ortalarında inkişaf 
eden bu oyun Göztepenin 
bir golüyle ve galibiyetivle 
bitti. Böyle maçlarda netice
den ziyade oyun tarzına 
ehemmiyet' verimesi icap 
eder. 

Bu maçın hakemliğini 
Adnan bey yapıyordu. 

llk devrede İzınirspor 
mahRns bir faikiyet elde 
etti. Gi;ztepe sağ açığından 
iimitli olacak ki mütemadi-
yen ono besliyor. Bir ara· 
lık hakem iki taraflı olan 
emboJlere giiz ynmdo. 

Kalecinin eline geçen ilk 
şot Şerefin varoşu ile oldu. 
Hem rüzgar lıem haflar 
lzmirsporun Sabrisini ilımal 
ediyorlar. Halbuki Oiiztepe 
Muzafferi hiç. te (iyle değil .. 

lzmirsporun o.ntremansız· 
lıgi ve tabirin tam manasile 
antrenmanı çiviye asını~ ol· 
doğu gön gibi a~ikardı. 
Sağ açık Reşat, topla 100 

metre yarış yapıyor, top, 
bir giiğüs farkiyle Reşa<lı 
ge9iyor. Jfoat giizel oyun 
gfüıteriyor ve bir borun 
vurnşiyle tnkımı galip va· 
ziyete getiriyor. 6 iiztepe<le 
Hakkı, Reşat en fedakar 
oyuncular. 

~'ethinin 18 çizgisi üze
rinde yaptıgı embol neticesi 
Fuat fırsat kaçırdı. İkinci 
devrede hakemin ufak tefek 
yanlışlıklarına lngili.ıco iti-
raz edenler var. 

İzmirapor takımında isa
betli degi,iklikler ister. 
Güztepe her Z!'man Onma 
günkü vaziyette bulunursa 
bu sene Iiklerinde miihim 
rolü olabilir. 

KalıramanJar-yiikseJnıe: 
Halkevi •por komitesinin 

gayri federe kulilpler ara· 
11nda tertip edilen lih maç· 

larına dün Halk sahasında 
devam edildi. Sabah •aat 
11 de ilk maç Kurultaydan 
Ahmet beyin idaresinde 
Kahramanlar-Yükaelme ku
lüpleri ara11nda yapıldı. 

Rakibine nazaran çok za 
yıf olan Yilkselme takımı, 
Kahramanlara 1-8 gibi fazla 
bir gol farkile yenildi. Bu 
oyun, bir tarafın zayıf ol
masından zevkli değildi. 

Hi1al - Burnova 
Hilal takımında cezalı 

oyuncular bulunması, bu 
maçın icrasını mümkilnsilz 
kılmakta. idi.Bu itiıarla Bur-

nova nizami olan seremo'liyi 
yaparak maça huıusi surette 
devam edildi. 

Bu oyun oğldukça alakalı 
geçti ve Boraovanın 1 gol 
f arkıyle lehine bitti. 
Kurultay.- Dcmiryoln 

Günün en ehemmiyetli 
maçı, saflarında çok kıy· 

metli ve birinci 11nıf oyuncu
lar bulunan bu iki takım 
arasında idi. 

Kurultayda iki, Demiryolu 
takımında tanınmıt bir o· 
yunca noksan~ı. 

Uzun zamandanberi maç 
yapmıyan Kurultay takım•, 
oyunun ilk dakikalarında iyi 
değildi. 

Bilihara açılarak tehlikeli 
hücumlarla rakip kaleyi sı· 
kıştırmığa baıladılar. Buna 
Demiryollular ayni azimle 
mukabele ediyorlardı. 

Bu arada Kurultay sağ ha
fı sakatlanmıı ve zaruri ola
rak oyunu terke mecbur ol-
muıtur.Kurultayın on kiıilik 
kadroıu bilhassa mildafaa
nın aksamaaından ve kale· 
ciain batah bir çıkııından 

bir gol yedi. Bun Kurultaylı 
gençler mukabelede bulundu 

Demiryolunun ikinci gol&· 
ne Kurultay çocukları ayni 
azımle mukabele ederek 
gene beraberliği tesis ettiler. 

Bu vaziyet daha uzun 
müddet devaaı edemezdi. 
Demiryolu gençleri bir gol 
daha yaparak 2 3 galibiyeti 
kazandılar. Kendilerini teb 
rik ederiz. Kuraltaylı genç
ler için daha iyi bir çalııma 
ıekli takip etmelerini tav· 
siye ediyoruz. 

1 tal yanlar· H .H iiseyinler 
Bu iki takım araaında 

Halk sahasında yapılan maç 
iki tarafın beraber golile 
bitti. Altınordu kulübüne 
bağlı olan ltalyan oyuncular 
bu oyunun ikinci devresinde 

• daha iyi idiler. Cumanın 
ıpor plinçosu bundan iba
rettir. 

FenerbahçeMağlu 
1 ..... 1 

Profesyonel Çek Takım1, Y ore:un Olmasın• 
Raimen Hakim Bir Oyundan Sonra 

Feneri 2 - O Yendi 

50 
13 
10 
12 
17 
20 

20 

.... -.... 
Çekler, Fenerden Kuvvetlidir 

İstanbul, 5 (.A..A) - Çe
koslovakya'nın birinci pro
fesyonol likine mensup olan 
Bohemyenı takımı bu Hhah 
konvansiyonelle şehrimize 
geldi ve ilk maçını uzun 
bir seyahatın bitisinden 6 
Hat sonra Kadı!::öyünde 
Fenerbahçe birinci takımı 

ile yaptı. F"nerbahçe stadı 

kapıda bedavacılar ıçın 

gösterilen takyidata rağmen 
çok kalsbahktı. Her iki 

tribünde oturacak yer kal
mamıştı. İki takım tam 
saat 16 de sahaya çıktılar. 

Ellerinde Tiirk bayrağı ola
rak güzöken Çek futbolcu
lan halkın şiddetli Alkışları 
ile karşı landılar . Yeşil for· 
malariyle atlet yapılı vücut· 
ları çok g,tizel görünen 
Çeklerin halkta. bıraktığı 

tesir pek müRpet olmuştu. 
Hakem Adil Giray bey. 
Fener, Bohomyenıin ilk 

Geçen hafta latokholmde laveç- Alman atletleri arasında 
ıftr'at koıuları yapılmııtır. Bu, fotoğraf 200 metre finalinde 
alınmııtır. 

936 Olimpiyadı 
·-·-· lngiliz milli takımı 936olim

piyadına iştirak edecekmi? 
936 Olimpiyadı için ~

Almanyada bDylk ha· 
zırlıklar baılamııtır. O- OLYMDIA 
uaıpİy•t daimi komite· Br"LIN 1q36 ıi 936 olimpiyat proğ· l::ı..! 
ramını haznlaı:oıt ve ltllANA ~ V\ .. 
HAn etmittlr. Ancak 

~WllN--- ~ 
maçlann yapılacağı gln· 

BU~, PEIT ler proğramda tasrih '-' u ,. 

edilmemiıtir: Bu kısım, 
komitenia 27 Kinan .ıı;;;ı ~,..._ ,.,.,,, \ 

tarihinde aktedecej'I 
1 ll~RAD 

içtimada teapit edilecek ' 
ve telsizle ilin edile-

cektir. 
Olimpiyat hakkında 

sı%an haberler ıimdiden 
çok azdır. Nevyork 
Taymia gazeteıinin soa r-ı.._-..1., 
verdiği maldmata bakı
lır1a, Amerika 936 O" 
limpiyadına geniı mık· 
ya1ta iıtirak edecek ve 936 
bir atlet ordusu gönde· 
recektir. 

936 olimpiyadına Ameri · 
kadan 213 atletlik bir kafile 
iıtirak edecektir. Bunlardan 
bir kısmı m&ıabakaları sıö· 
receklerdir; mühim bir kı•-
mı da m&sabakalara bilfiil 
iıtirak edecektir. 

Franıızlar ve lngilizlerde 
olimpiyada timdidcn hazır· 
lanmağa bışlamıılardır. in· 
giliz futbolcuları Metajer, 

doktor Keyitain riyaıetin de 

ulimpiyat komitesinin 1ıeıreıtiği 

reklamlardan 
haftalık antrenmanlar yap· 
maktadırlar. Henüz teeyyüt 
etmiyen bir habere göre in· 
giliz milli futbol takımıda 

olimpiyadA iıtirak edecektir. 
Eğer bu tahakkuk edene 
olimpiyatlarda futbol ıam
piyonası Avrupa ile Ame· 
rika arasında takıime uğn· 
yacakbr. Ve belkide Uruğ
vay· Arjantin futbol haki
miyeti, bu suretle ortadan 
kalkmıt olacaktır. 

8 hücümunu riizgarı arkaaııa' 
l oo a mış bir halde karşıla 1J 

Bu .,:akın · Fenerin muavi•87 
hattında kırıJdı.1 Ve muk'12 
bil bir Fener hiicumu Çe~ 
lerin kalesine kadar uzancllı 4 
Karşılıklı geçen ilk beş d 3 
kikanın en şayanı dikk-' 9 
hareketi Çeklerin dördün~1'0 
dakikada. kaçırdıkları bin" 
gol fırsatı oldu. Sol i9if O 
attı~ı topu güneşten görf' (• 
nıiyen Bedii topu blo~~3 
edemedi ve top Oolpos:l)5 
çarpıp Çeklerin Rağ içinl~D 
ayağına düştü. Çek futbolo"13 
topa hakim ve önü serbe4f 6 
ti. Fa.kat bedii şayanı h•1' 6 
rat seri bir atılışla top• 9 
yakaladı ve muhakkak bi' 
gole mani oldu. 2 

Bohemyens'in kalesi üıt' 9 
üste tehlikeli ziyaretıeıf&O 
maruz kalıyor. Fakat Fenel 9 
muhacimleri ya acele yil' 
zünden yahut geç kaldıkl•"'3 
için bu fırsatları kaçırdıl•~ 1 

13 üncü dakika. Bir çeJ 1 
hücumunu şutla netioeJeO' 6 
diren sag için varoşa ha1'~Rg 
dan gitti. 15 inci daki1'~ 
Fenerbahçe aleyhine bir ııt9 
rikik verildi. Sag muavin~80 
çektiği şut karışıklıkta ~1 
min başnıa çarptığı beJJ' 
olmadan bir falso a}ar,J 
Fenerin ağlarına takıld" 
Çeklerin kazandıkları bu golb4 
Fenerlilerin maneviyatıo)t4 
kırmadı. Ü stüst·j bir 1',r"' 
talihsiz hücum yeptılar, ,,15 
kat Çeklerin sistemi ya1' 9 
yavaş teessüs ediyor ve •l1İ5 
basmaga başlıyordu.Niteki., 2 
22 inci dakikadan sonra JJ1 .. 

selles paslarla, murabbala~r 8 
oynıyan Çekler feneri nı O 
sahasına hapsettiler. Ar 3 
}"'enerin kar~ısında istoF'Jl6 
oynamasına rağmen çok 8~,19 
deplej ınanları mükemmel J 

tila sahibi bir takımın o 4 
nadıgı a~ikar olarak gö~ O 
Hiyordu. Devre Çekle,o 
üstüste kaçırdıkJarı fırs•' 9 
]ardan sonra. l·O Feneri ll 
aleyhine bitti. ~ 

Çekler ikinci devreyi •1 
enerji ve sür'atle ba.ladı~~ 
Birinci devrenin tecrübeSP'
istinaden daha ziyade 111' 
vaffak olan sol açıkları 

kullanarak hücüm ediyO~ 
lardı, Fener muavin ve dJ 
dafaa hatları beş dakİ 
kadar devam eden bir bf 

calama devresi geçirdil~ 
Bu müddet içinde ÇeklefY 
çok müeuir tazyiklerini~ 
rüyornz. 11 inci dakik 
Fenerliler Bohemyenıin tt':10 
yikini kırını~ zaman zadJ 
hücuma ge9mek fırsa 

- Devamı 1 O uncu ıalU/eJ/ 
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Mali ve y·cari Haberler 

--~-~-u~~~~~n~n~k~ü~s~a~t-ış~l~a~rı=n~h~u=l=a=s:a:sı:_:.10:.:u~n~c~u~s=a~h~i~fe~m=iz~d~e~d~i~r--...llNevvorkta 
esrınıevveJ 934 p b ·· ·· 1 ·· ·· · · 1 · 1 ı pamuk 

Kambiyo 

' ' erseın e gnnu yapı an uzum, ıncn ve za ııre sat.ışlarının a ıcı ve satıcı arı 

O Z U•• M 5 - 10 - 934 Telgraf 614-617 Pamuk lkinci Kanun teslimi mallar 

~~ muhtelif 13,25 S. Beııcuya K.kazım 10 Birinci 37 Molla zade Pamuk mensu. 12 sene 26 penstir. 

10 
« 17,70 Menemenli Hıfzı ş.nıza 12 « 37 M. Nuri « « Liverpolda 

lngiliz lirası 

F. Frangı 
Mark 

8, il- 8,12 
50,00 - 50,00 
85,05- 85,15 

12 
» 16,50 » Kaptan Niyazı 25 « 37 Çelebi Tranto « cc p k 
» 14,50-15,50 N.Fadıl D. Arditi 25 « 37 « « Şark sanayi amu 

Florin 
Dolar 124' - 125 

Liret J0,31 - 10,33 
lsviçre frangı 41,00- 41,05 
Belçika. frang l 5,35- 5,37 
Kuron çekos. 5,05 - 5,15 

17 5 - 10 - 934 Telgraf 

20A » 14,50 K nşakçı zade » 25 « 37 S. Bencuya « « İkinci Kanun teslimi mallarrn 
rmutlu 14-16,50 Rençber n1 ~a » 25 cc 37 « « P. ınensucat beher !ibresi 6 pena 57 ıan· 

20 Altın ova14-14,50 Rençper Sadi » 29 « 37 K. Kazını Şark şaHayi timdir. 
8 muhtelif ıAI N' 1. d 20 ':t: ı: ı~ ı za e i. 1'al'at 

8 
» 13,50 kaptan ott-lı1 K K" 

7 A. I:') • azın\ 

klıisar 14 '>~ l4: 5 ~ 
. 

Palamut 12 K , .... o- ' O .rf.uhtar z. Y, Bencnya 
· · Pa~a 15,50 Nazını vel~adıl D.Arditi Kental . 

4: Muhtelif 15 50 M :r- • ~ 100 Tırnak 

kUçUk ilinlar 
• 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 1111111' 11'' 111111' '' 11111111111111111111111 

425 l\füftü z. ıs ' · N urı Y. Bencuya 
ı •9 « 14,5~ ~L Arditi D . .Arditi 1360 Kaba 
il! « 13,7::. ~f, Bilıni lL Kaz1m 418 Tırnaklı 

263 Alazraki 
282 (( 

.Alazrakı Satılık \ Klralık Evle~ 
namına Alaybeyde Kız Mnallım 

« DOLAPLIKUYU CADDE- mektebi bahçesi dirseğinde 

,uO '< 13.75 1000 
o 10 (( (( 

(( 282 (( (( 
SlNDE - 103 ve 105 numa· 40 numaralı iki katlı, kar· 
ralı iki dükkinla llıtündeki 3 gir, konforu yerinde, 9 dö· 

(( 11,50 J> ortak! z. Süleyına. 
] 1,50 (( (( 

(( 

12,25 .A. Naci Kooperatif 
14-14,25 Sebze Koopo. ı. Talat 

(( 

(( 

12,50 Galanıidi 
13-13,50 JJ:yazer 
12,50 NiRli zade , 
11-11 ,50 Ilyazer 

t'49 2 l ,50 ~lene. :Hıfz1 
r•ı;o « l 3-13,öO Portakalzado 
et 9 « 12,75 R. I\olıen 

(( 

ı·,6 
(( 

'6 (( 
G 

jt 9 (( 

12 (( 

Hocazade 
.Alyoti 
Hacı Ibr. 
Alyoti 

(( 

lz. 'falat 
(( 

ii' (( 13,50 
rı4:3 « 13, 50 « « 
r.11 « 1 (( (( 

e•21 M . 4 Kolıen bira. « 

490 Kaba 253 
620 Tırnaklı 2n2 
390 l{ufoz 185 

52 l(aba 26a 
310 Tırnak 390 
220 (( 4~0 

58 (( 350 
49Mani~a kaba 322 
70 Kaba 282 
40 » 302 
15 Tırııak 425 
35 I~ b ~),O, o \.a, a. _., 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

ş. Bencuy 
A .. Haydar 

(( 

(( 

Balcızade 

Akdarı 

(( 

(( 

(( 

(( 

odalı ev ucuz fiatle ıatıhktır. nüm bag ve zeytinliği havi 
Talip olanlar Çukur handa bir ev kiralıktır. 
Tahir bey kitibi Sabri efen· tzmirde HükAmet caade-

sinde Haoı Hasan otelinde 
diye müracaati. emlA.k ıimsarı Mehmet Ati 

Hastane .arkasında Damla· beye müracl\at. P.12 D.8 
« cık caddesı No. ( 1 ) GôZTEPEDE - Traoıvay 
« Tütüu ve mnıkirat mevcut caddesine iki dakika bir me-
« bulunan dükkin devren ıah· ıafede gayet havadar, büyük 

A H d hktır. bahçeli ve her türlü konforu 
· ay ar Taliplerin içindeki ıabibine haiz bir ev kiralıktır. Bors~ 
Namına müracaatları aarayında Simsaroğlu Feh~ı 

« beye veya 3039 numara ıle 
-Yapıcı oglu yokuşunda 14 telefonla müracaat. 

(( 

Vitel 
adet muhtelif arsa satılıktır . Mezarlık batında iokilip 
Taliplerin Hafız Ali mR.t· sokağında 22 numaralı ev 
baaıında mürettip Hayrettin kiralıktır. laliyenlerin Safa 
Nnri beye müraoaatleri. oteline müracaatları 

__________ D ___ • _5 ____ T_. 15 .Manisa nın M. o radiye k<>. ıı' 6 ~.a1 nhıtıa1 . 12,25-1.3,25Bağ. Bank. Halinı Ye c. 
•' .ı.u ' e ıf 13 14 ,.88 - Leb. IsınaiJ ""1u1ıtarzade 250 
fi'29 : ll,5o ~iaılıar Siileyınaııo. 

3,25 M. Ardlti M. Firına 
Halkapınar'da. halı kom- yünde 1000 dönüm ve meb· 

panyası karşısında. 100,000 zul SU'ru havi ::Muhasebeci 
metrenıurabbaı arazi acele 9iftligiw kiraya "\·erilecektir. 

i~ao " ~:::~ Kadıoğlu ıc ırnzıın Olivier ve şürekisı Ll•mı•tet 1atılıktır. Taliplerin Hafız tstiyenler Basmane iRtasyo-
Ali mMıtban.eında mür<'ttip nunda elektrik mamuru 

ıti « « VAPUR ACENTESi 
•• Cendeli han Birinci Kordon 

dl 1 . 
g"ı1>4 M . ncır 
ıJJ'.R4 uhtelıf 6 ,25-ıı ~f. Alal f rT. A. Haydar 
-~" (( 5 25 5 o . t•25 Paç.al 5' - ,35 Ramiz » » 

"'!19 Elleıne G-7 « ,J iro 
g•ıs5 Mul t l'f l\.oo. K. Kftzıın 
i~i2 » 

1 
e 

1 5-12,5-9,50 İ. Şinası ~1. firnıa 
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Buğday 
4.25 Molla z, Eınin Piyale 

Susam 
9· 12·25 B. Suhanıi 

4,12,5 
4,12,5 
4,12,5 

Kum darı 
Hasan N azıni 
Aziz zade 

(( 

İbrahim 

Ar. Laf on ten 
(( 

(( 

Tel. 2443 
Tahmil için beklenen vapurlar. 

Loodra battı 
DESTRO vapuru 4 8. Teşrinde Londra ve Hull·e 
THURSO ,, 12 ,, " Hull·e 
PAUINE ,, 14 ,, " Londra-ya 
STORK ,, 24 " c Londra ·ya 
Liverpool hattı 
ECYPTIAN " 1 1 ,, " Li verpool ve Glasgo W 
Leıbiao ,, 25 > ,, Liverpool ve Glasgo W 
Tahliye için beklenilen vapurlar: 
THURSO vapuru 10 8. Teşrinde Anvers, Hull ve Londra 
LESBIAN " 10 " ,, Liverpool ve SWansea-dan 
DAGO 11 ay nıhayetinde Anvers, Hull ., ve Lon~ra-dan 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
TROJA vapuru 7 8. Teşrine Bremen, Hamburg ve Anvers 

ten 
Not: vürut tarihleri ve vapurlar•n isimleri &zerine değiıik-

iklerden mes'uliyet kabul edilmez. P. 745 

Türk Çocuk Gazetesi 
Bundan böyle her ay baıında ve 12 renkli ıabife 

olarak çok mllkemmel bir şekil altında çıkarılacaktır. 
lkiinci Tefrinin birinci günü çıkacaktır. 
Merakla beklemelerini çocuklara tavsiye ederiz. 

Pulmosiro - Esat 
En muannit öksürükler 

Grip 
Bronşit 

lçin çok müessir ve şayanı tavsiyedir. 

ı .............. ".e•r•e•c•za•n•e•d•e .. va•r•d•ır• ........ <.P •. 7•6•7•) ı 

Hayrettin Nuri beyf\ müra· Fa.dıl beye müracaat. 
caatları. T. 16 D. 5 D. 6 T. 17 ................. 
iş aranıyor 

Muhasip 
Uıulünde tüccar defterleri 

tuımağa muktedir ve na· 
muıllu bir genç milli rnüea
ıeselerimizden iş arıyor. 

Arzn edenlerin matbaamı
za telefonla müracaatları. 

D. 5 T. 19 

Daktilo 
Daktilo ve biraz da mu· 

hasebe işlerin" vakıf bir 
hanım iş aramaktadır . 

İzmir Postası gazetesine 
D. Y rumuzile müracaat. 

P.11 D.15 

MUHASİP uıule vakıf, tec· 
rübeli bir muhasip ticaret· 
hanelerde iş istemektedir. 
Arzu edenler matbaamıza 
müracaat etmelidirler. 

BEKÇl Odacı ve poıtacı~ 
lık gibi bir hizmet iıteniyor. 

Aı bir mıaıl• çalııacaktır. 
Malüldur. 

---~----------------------------~----uncu nstaaıyim. Taşçılık, 

paçaloılık ve en temiz un 
çıkartmak hususunda. ihtisa· 
sım vardır. Ticaret mıüba· 
asına müracaat: T. 21 

D\:)rs istiyorlar 
İki kişiye günde bir saat 

Fransızça ders verecek" mu· 
allim istiyoruz. Müracaat: 
Telefon 3133 T. 13 D.5 

-Ankara'da İ~i Olanlara 
Anka.rı.'ya gitmego lür.um 

yok, Ankara'da Karaoğlan 
caddesi Hocapaşa ç1kmazında 
7 numara :Muhittin bey ad-
resine müraoa"t k'fidir. 
Fazla tafsilat 6 knro. luk 
posta pulu ile mektupla 
istenmelidir. T . 14 U.5 

Mücellit Hüse~·in 
Baluui 

Her türlii kitap, defter ve 
mecmua ciltlerini gayet sağ· 
lam ve son derecede ncuz 
yapmakh meşhurdu. Me~in 
ciltler 50, bez kaplılar 25 
kuruştur. Yeni Kavaflar 
çarşısı No. 52 D. 10 T.18 

Musiki Muallinlİ 
Aranıyor 

Bergama Halkevi bando
sunu idare etmek üzere 
bando]arda 9a.hşm1ş bir 
mu.siki muallimi isteniyor. 
lıtekliler Bergaml\ Halkevi 
reisliğine yazmf\lıdırlar. 

P. 10 D. 5 

Muallim 
Hanım 
Bir muallim hanım Türk· 

çe, Fransızca. dere vermek 
istiyor. Çocuklarının oku
masını arzu buyuranlar Kar
şıya.k Zaf~r Sokak 58 nu· 
maraya müıaoa.t etsinler. 

T. 20 
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AKICI EFE 
bu muh·m eseri ticaret matbaasından 

halinde tedarik edebilirsiniz 
650 SAHiFEDiR 

Fiatı 100 kuruşur 

7 

kitap 

Bu 
yet al 
Ruıy 
ve bi 

Forma tonlayıo ta ciltletmek istiyenler bize formaları gönderirlerse 15 
'-' hat~l 

kuruşa IJ' veny 
Ru 

den hafif bir cilt yaparız, Kitaular ciltlidir. Kitap mevcudu oek azdır. vı•uk 
du. 

Ça 
3952 heyul 

liyor, 
tiyle tedarik ediniz. Telefon: 

dtnlm 
............................................................................................................... ..,müte 

Kıymetli bir kitap Türkçe Kuranıkerim ~~~~
1 

~~cManisa Vilayeti.~~!!! al ey 

Mani~a vila~Tetinin tarilıl, coğTafi, tabii, i«;tiınai ve iktısadi -~vaziyet-
. .., b p •atta 

Tanrının büyük kitabı ınatbaa.ınızda. forına lıa11nde basılmaga a' pıyo 
lerini gösteı·en bv eser satıhı1:a <·1kanhn1shr. .•. <;.~ 

.... ' ., ' . 
400 biiyiik salıife, l 60 resim, 1 harita ye 1 panoramadan ınürekkeptir. 
~,iatı 200 kuruştur. iatbaamızdaın tedarik olunabilir. 

mı~tır. Her Tiirküıı bir tane edinnıesi lazını olan «Tihkçe Tanrı b1J~ . -
ruğu»nun 16 ~alıifelik bir forınasınııı hediyesi «10» kurn~t.ur. •;:,:~ 

• r·· . 

Ticaret :. 'Matbaası. 
• • ··~· J ~ 

IzmİP 

En son sistem tabı levazımına mallk Garbi ıTeıefon: ~952 ı 
' ' elgraf: Tıcaret Matbaası Anadolunun en mOkemmel mOee• .. esldlr ızmir 

Her boyda yev~~;;;;, Kitap basılır ADRES: 1 
~-~"" Geni Bulvar No~ 

R ki• k • Her t\irlli hisıe senetleri, etiket, ticari eTrak Qek, poliçe, fiş __ mak-en 1 ve ren SIZ buz emıalsiz bir şekilde yapılır. 

, . , Resmi ve ticari defterler Ucuz.luk, nefaset, ıUr at, ın 
tiz.am mileasesenin şiarıdır. Ucu~, sağlam ve ıüzel kasa, defteri kebir yeTMiye, 

1 Her talebe ~e.men lher t.iirHi Belediye Köy defterleri basılır. 
cevap • .,il., Bir tecrübe ile hakikat anlaşılır 

Parasız iş ilanlari 
izmir Postasının Bu Y eniliii Okuyucuların Cok işine Y arıyacaktır - T~fsilitı Okuyan 

İ~mir Postası, kıymetli okuyucularına bir hiz-ı .2 - ~v, dDkkln, ana •• bağ bahçe Atmak ~veya almak Mum~a, beher defas1 .için 2 kuruş d~~~a pulu ~önderiU • 

nıi?. 

nıı? 
lar?. 

-
.. 
idi 
Fa~ 

Gra 
ele ı 
lrola 
•ıle 

••tı mahsusa olmak üzere bir ıtayenlerın . Teşekkür, zayı, evlenme, olum, dogum, J1l 

t 3 - Otomobil, kamyon, veleıpıt, kayık, aandal, motör, ·b · ']:" l · dil·i halde resmi il~ p ARASJZ LANLAR dikit ve fotoğraf makiaelerl, radyo, ev. ~1ya11, gramofon, 1La~1~ta ;ı .ı.kıt~nta~ fşı~. "k b 1 dilmekted' 
kitap ve mobilye almak veya ıatmak 1ıtıyenlerin ıwı e şıı e 1 ata lil( <lll a u e . . il 

· 8iitunu açmıştır. 4 - Atçı, ev hizmetçisi olmak vey• almak iıüyealerin, Ay sonra ınnkavelemizin hitamında bu gıbı 
Gündelik ha yat ih.tiyaçlarından olan ~ -:- !"ilrebbiye, ~uall~m, muıiki. v~ reıi~ muallimi ve ları da meccanen ne~redebileceğimiEi ~imdi 

• . . .. . ıaıre ısbyenlerle bu ıılen yapmak ııtiyealerın • bildiririz. 
ış, hızmetçı muşterı bulmak için karile- 6 - Uıta, marangoz, bahçivan, yapıcı, boyacı iıtiyenleriO: M.. h ıı· ı . Postası ·ı/t. 

• • .. • . 7 - Çırak, kalfa ••Air• iıtiyealerin, uracaat ma a 1 : zmır 1 
rımız bu sutundan çok ıstıfade edecek- 8 - Yazıhanelerde muhuebecilik veya muhasiblik vesair servisi Posta kutusu 238 YahLt 1 
l•rdır' · memur iı\iyenlerin 
~ · ıı arayanlann ı&nderecekleri illnları. meccanen neırede- fon 3952 

1 - Ev, dllkkin kiraya vermek veya kiralaaıı.k iıtiyen· ceğiz. . ı Veya dogrudan doğruya ikiden dörde kadar Gasibul 

lerin Bu ilanlar 3 - 4 satırı geçnııyeeek ıae yalnız: haç defa naşri Ticaret Matbaası fevkinde lmıir Pcuıo•ı itlarelaaneıi 
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• • 

Umumi Harbın Esrarı 
ES ıncır = 
Ei Mes'elesi 

- Baıtarafı 1- iciaaaliifecle -

H J d k llllOIWllllllHlllll No.11 llllUllllUllllllllllll 11111111. ti. Halbuki bunlann tefriki llnm-

Blp Aer e umandan ,,e nazırlarınj isimleri dı. 
ebedıleşebilir, fakat umumi harpte bir Mata •i~~~; ~:::~:~if~:!~~:r. ~:r~:; 

H 
olahilii-. "B"attl ort.aklarm büyük 

ari ismı· Ma 1 F t • d bir kısmı bu aeı:.pıe ortaldıkta• 
t reşa 0Ş 8D ZJV8 e çekilmio bulnnabilir. Banlar ayrı 

nazarı dı.kkab celbetmı•ştı•r divllardır, kooperatifçilik büabütillı 
ayn dlddır. Buıalar yekdiğerlerin• 
kanotmldığt gön partiyi kanotııan 
bybeder. Zira kamil mliJlıiyle 

looperatif yola; lDÜllahlİlin kurtn· 
luş yoludur ve yine kamil mln&· 
siyle tüccarlık yolu üçe alıp on 
paraya aatmak yoludur. Birincilin
deki gaye mdstahaile f ıydah ol
maktır, ikinciaindeki g11e mut•· 
vauıta faydalı olm~ktır. Bu itibar
la her hangi bir malın 60 kurut• 
alınıp 62 kurut• utalmuiyle 3 ku
ruta alınıp beo kuruı• 1.1blmaa 
araıında Ulccır bakımındın kat'iy
yeu f~rk olamaz. Onun ka•ancı 

Bu elim ve karışık vazi
yet altında aylar geçtikçe 
Rusy.ad~. ahval berbatlaşıyor 
ve bırbırı ilzerine yığılan 
batilar, met'um neticeler 
veriyordu. 

Ruıyada açlık, hoınutluz
luk her tarafta hissediliyor
du. 

Çarlık glln geçtikçe bir 
~eyali, bir gölge haline ge
lıyor, avam gözünde büyü
Uilmtıı olan Çar ordusunun 
~ülevali hezimetleri dolayı
~al.e ııyana hazır bir halde 
ıdı. 

Raspotin, miltbiş bir harp 
aleyhtarı idi; o da her far
ıatta bu propagandayı ya . 

1J1 pıyor ve: 

~ - Aıkerler inaandırlar, 
ıatranç oyunu taıı değil

lerdir. Allabın inaanlan ile 
:.•ranç oyunu oynanılamaz!. 
uıyordu. 

Çıra her fırsatı buldukça· 

•e~ EHa~b~ arhk nihaye~ 
mrını vui d 1 desi la • • yor u. ra-

z, eyınaız Çar da· 
- Harba 'h · 

nı'? F ._ nı •yet vermek 
ı . a&at buna imk. 

nıı? Sonra beni an var 
Jar? o· d ne yapar· · ıyor u .. 

e~ Pekila .. Fakat sonun 
olacak onu d" ü 

Çar nedense R~~p"·ı· . 
em • . o ıaın 

idi d'nnl ı ~apmıyor, bu teh 
lD emıyor. 

Fakat bu defa k 
Grandük N'k 1 ar.a pap11 
ele alı 1 0 1 Nıkolaviçi 

yor ve Grand"k N' 
llolayı b k u ı · 
ılediyor r aKt ufkaıanpanhktan 

' a as c h · ttırıyor r ep esıne 

Graudük Nikola R 
••keri rR .. . • uıyada 

l eıınu idare ede 
caıaale~ın idıreıioden ordu~ 
,. t~auzl•mek . r 

elki tek d ıı ıyerı bir 
1 

. a amdı. 

poıtı'rı daha tuhafı var: R11· 
ın ••ray erkioını· 

c- Köpekler yakı~da gö
ekler, onların bn.k .. 

u um ve 
111 Mujik ·Rus köııllil · el' , erı· 

idi . ıdne geçecek, araziyi 
etırı en • 1 v 

La acıgıı, açlıktan 
recels.ler 

Söılerile tehdide b••l 
ali ·ı -y ıyor. 
_ ~ 1 e:i gidiyo .: 

K afer .. Zafer.. Mujikle· 
a Q ııf~rle alakaları y~ktur. 

il vıııfe k'b 1 ı ar ıu, sarayla-

lara, buonlara lazımdır. dıoları olmak üzre Ruıyanıa 
Şu halde, aedea kendileri hatta köylü kadınlarımn 
siperlere gitmiyorlar, cani•· gözyaşlan alhnda cesedi ıa-
rını neden tehlikeye koymı· rayın parkına defaedilmiı 
yorlar? Mujiklu artık zen- fakat 1917 ıeneai 10 Mar· 
ginlerin emellerine hizmet tında Çarlık aleyhiae isyan 
etmiyecekler, canlarını onlar ederek kızıl idareyi tesis 
için feda etmiy~cekıerdir. eden asker tarafından me· 
Diyor. zarından çıkarılmıf, bol pet· 

Raıpotinin bu propa rol ile Paryolotıo ormaaında 
gandaları gene kadıallar yakılmıtlır. 
araıında milbim teıirler **• 
yapmakta ve asker arasında Raıpotin, acli ve basit bir 
da ıızıltılar baı göstermekte adamdı; ıantajcı ve farla-
idi. tandı. Sefih ve ahlikıızdı! 

Buna mukabil de. Çarlar Fakat ayni zamanda Kay-
ıarayında, aaılzadeler aınıfı 1 ser Vilhelmin adamı idi! Bu 
erkekleri araaında da aley adamı sarayda senelerce bi · 
bine mntbit bir kin vardı. ki:n kılan kuvvet ne idi? 
Raapotin, Çarhk için en bü- Çarhğın · istihbarat Büroları 
yilk bir tehlike addediliyor- bu adamın Almanya ile olan 
du. Kendisini bir kaç defa münasebetini hi11edememi1-
imhaya teıebbUı ettiler, fa· Jermi idi? Eğer harpten ev· 
kat Raspotine zehir teıir vel ve harp eınasında Çar-
etmediğini gördiller; nihayet Jık sarayı erkinının, başta 
bir iıret aleminde, Prenı harbiye nazm olmak iizre 
Y mu pof ve arkadatları ta bütün Çarlık kamandanla-
raıf adan, bir fili, bir au ay· rımn ve zabitanın Almanya 
gannı öldtirecek derecede tarafından satın ahnmıı 
mülhit bir ı~birle zehirlendi, mahlukat olduğu bir sır ol 

fakat Raspotin bu zehirle hat· maıaydı, bittabi bu suali 
ti neş'esini bile kaybetmedi, sormağa bile lüzum kalmı 
yar ladalar, yine ölmedi.ona yacaktı. 
karlar üzerinde aürüklediler, U.:numi harbın en garip 
bir kaç defa daha yarala- ve şayanı dikkat ıırrı bu 
dıl.ır, bu ıuretle öldürdüler; Raıpotinin mevcudiyeti ve 
b ş • a çariçe ve saray ka- faaliyetidir. 

Mata Hari, Umumi Harbın Es
rarenv:iz Güzeli! 

U mumibarpte, harbuı deh· 
şet ve azametile mltenaıip 

pek çok ıayanıdikkat hidi· 

seler olmuı, bir çok isimler 
bu harbın tarihinde yer al
mııtır. 

Cenerallar, kumandanlar, 
reiıler ve hükllmdarlu, na· 
zarlar ve siyaset erbabı için 
her haaıi bir harpte milı· 

bet ve menfi mevki ve 
töbret almak pek tabiidir. 
Fakat umumi harpta bu ta
bii şöhret aalıiplerinden zi 
yade, Raspotinler, Baron ve 
Bankerler, Bolo paıalar, 
Mata Hariler daha büyük 
mevki almıılardar. · 

Meseli umami harl»ın 
kahramanlarandan Hinden-r. 

burg kolay kolay unutulma· 

mııtır. Fakat umumi harbı 
kazandığı iddia edilen ma· 
reşal F oş ismi bile unutul
mak üzeredir. Klemanıo 
adeta uautulmuıtur. Fakat ..• 
Mata Hari bili unutulma· 
mııtır. Hili isminden ehem
miyetle bahsedilmektedir. 

Mata Hari kimdir?. 
Esrareng:z bir kadın .. Ne

reli olduğu, kimin nesi ol
duğu, asıl isminin ne oldu· 
ğu bile uzun müddet belli 
olmayan bir kadın. 

Yalnız muhakkak ·1>lan 
iki ıey vardı: 

1 - Gayet gilzel ve ca· 
zip, emsalsiz bir dansözdü. 

2 - Mahirane bir caıuı · 
tu. 

- Devam edecek-

ELHAMRA 1. MİLLİ KÜTÜPHANE SİNEMASI 
Yeni mevsimin açılma ıerefine, beyaz perdenin 1evimli çifti: 

JEAN H ~ RLOV ve CLARK C A. BLE 

Saygon Güzeli 
Fraaıııca ı&al& b&yük aık ve his romanı 

Bu lıaftanııı zengin ilaveleri : 
1 • KARANFı•L ~M~ıiki. ıan'atkirımız MÜNiR NURETTiN 

bey1n bır ıarkııı. 

2 - MiKi YAMYAMLAR ARASINDA ~~~:ı'•· 
ltm:"-- Teaııilith fiatlar ; 35 • 45 - 50 • 60 kuruı 

a Seaaılar: 15 • 17 5 p 
gnnn 13 te ilave ;e!:s~e 21,1 te, erıembe rünü 13 ve 15 te talebe ıeanıı. Cu-

- Pazartesi giinii yeni proğl'aın -

yine denm eder, fakat beri ta· 
rafta miiatabıilia canı çıkar. 

1ıte bir; karıttınlan dA'flnın bu 
cihetten müdahiliyis. Diter ulha· 
tarının kademe, kademe inkioafı 

cihetine İle ·neticeye kadar- aeyirci 
kalmamız tabiidir. fıteriz ki koo
peratif ne tiiliyorea hepıini ortaya 
attın, Şerif Remzi ve Balcı zade 
ff akk.ı beyler de mukabeleye geç
e=nler. Bozukluk efktrı lmme bu. 
zurıında; tebarüa ede-rae dGaeltil· 
meıi daha kolay ve daha kat'i 

olur hnaaundoyıs. 
Memleket matbuatı; bu ite ıütun· 

Iannı tahliıte memleket için fayda 
görüyor ... --
incir 
Müstahsilleri 

- Baıtarafı 1 inci ıayfada
tihadına girmek üzere koo· 
peratifçi Nazmi beye müra
ca•t arzuaunu izhar etmiı· 
lerdır. 

Bozdoian mlıtabıilleri ar· 
zulannın tahakkukuna •ili· 
yetimiz mecJilİ umumi aza· 
aından Ahmet Emin beyi 
tavait etmit Bulunmalarına 
göre ba bayırlı taaavvmaa 
yakıacla fiile inkillp edece· 
ği flpbeaiz aayılmaktadır. 

... """""-'~"""'-""""""""""""""'"' 

ilin 
( 22155 lira 38 karuı ke

ıif bedeli lzmir - Berpma 
yolunan Menemen civannda 
355fi metro uzunlafanda re
diz r&prOıll varyant yolunan 
toprak teHiyeıile ıoıa ve 
aınai imalitı mllnaıakaıına 
iıtekli çıkmadıiından h krar 
20 gln mllddetle ve kapalı 
zuf ıaretile mftnakaıaya 
konulduğundan iıteklilerin 
661 nyıh kanan •• mlna • 
kaıa ve nafıa itleri ıeraiti 
umumiyelerine gire hazarla
yacaklan teminat ve cliier 
vesikalan ile birlikte ihale 
tarihi olan (10) lbirinci teı
rin 93-4 çarıamba giiall ••t 
11 de viliyet claimi encüme· 
aine gelmeleri bildirilir. 

P. 698 3897 ,------· ıımir Postosı 
~ 

ttndelik lktııadl Ye Slyuı 
Guete 

Sahibi " Umumi .. IJ11 Amiri 

RAŞIT HALiL 
tamir - Gui Balnn tabafl· 

yecil• prpıuada 
Telefon Numaraın 

a••• 
Abone Bedeli 

Sftneli.gi ı 1200 Kur ... 
Altı Aylıgı: 600 ., 

lllllirtle Tic:aNt 
matbauında baaılmııt•r. 

7 Teırioievvel1934 --Deniz konferansı 
1935 deniz konreransına hazı.rlık olınak 
üzere müzakerelere devam için M.Nor· 
man Davis ile amiral Stanley Londraya 

gidecekler, 
---~---

Vaşington 5 (A.A) - 1935 
Londra deniz konferansna 
hazırlık olmak üzere iptidai 
müzakerelere devam etmek 

için M. Norman Deviı ve 
amiralStanley yakında lngil 
tereye gideceklerdir. 

Hükümet mahafili Ameri
kaya kartı lngitere ve Ja 
ponyanın el birliği etmiş ol
malaaından dolayı açıkça 
endiıe göstermektedirler. Bu 
enditelerin sebebi, Japon· 
yanan, logilterenin de yar
dımile zırhlılara ait mecmu 

tonilatonun azaltılmasını 

teklif edeceği hakkındaki 

haberdir. Bu teklif kabul 
edilirse, Amerika ıimdiki 
muahedelerio müaait bulun
dugu 35 bin tonluk bundan 
ıoara kolay kolay yapamı 

yacaktır. Çnnki lngiltere ve 

Fuhuşla 
Mücadele 
Fuhuşla ,.e fuhuş yüzün

den IJulaşao (zübre,·i hasta
lıklarla mücadele nizamna· 
mesinin ikinci mad:lesi teb
dil edilmi~tir. Nizamnamenin 
deiiıen maddesine göre. 
yaıı 21 den aıağı oloa kı.: 
dınları evine kabul eden ve · 
ya fuhuş için ziyaretçilere 
çıkaran umumi ev sahibi;:ıio 
hanesi bir ay müddetle ka
patılacak Y"e hakkında taki· 
bat yapılacaktır. Bu husus· 
taki kararname sureti dün 
tamim en villyete gelmiıtir. 

~-----···~·~·-·--------

Hukuki 
l8tılalı ların Tiirkc;e mu

kabilleri aranıyor 

Adliye vekaleti, 1200 hu
kuki ıstılahı havi bir cetveli 
ıehrimiz müddeiumumiliğine 
göndermiştir. 

Bu hukukı lııtılahlaran öz 
Türkçe karııhklarını bulmak 
için b:r adUye heyeti teıkil 
edilmiştir. Heyet, ağırceza 

mabkemeei reiıi Suat beyin 
riyaıetid ~e ve mahkeme re 
iıleriyleriyle müdd~iumumi 
baımuavini ve avukat bey
lerden mürekkeptir. Heyet 
derhal faaliyete geçmiştir. 

M11btelif kaynaklardan isti
fade edilerek bulunan öz 
TBrkçe mukahiller Adliye 
vekaletine gönderilecektir. 

Kelimelerin tayininde her 

Japonya daha küçük tonluk 
gemileri ve binaenaleyh da
ha çok gemi yapabilecek
Jeıi halde, Amerika 35 bin 
tonluk gemileri olmasını is· 
tene donanmasının mikta· 
rını azaltacıktar. Halbuki 
Amerika Bahrimuhitteki ha· 
reketi için büyük geo;ıileri 

zaruri görmektedir. Binaen· 
aleyh Amerika böyle bir 
planı kabul etmektense mu
ahedelerden vazgeçmeğe 

razı olacaktır. 
Diğer taraftan Japonya 

yardımcı gemilerin yapılma ~ 
sının da durdurulmuun iste· 
memektedir. Her devlet şim· 
dıki yardımcı gemilerle ik · 
tifa edecektir Halbuki mev
cut muahedelere göre Ame· 
rika dahıı 115 bin tonilato
luk yard•mcı gemi yapabi· 
lecektir. 

Malullerin 
Yol ve gİsİ 
Yol mükellefiyetinden is· 

tisnayı icapettiren daimi bir 
illetle malü\ olanlar hak
kında vilayete bir tamim 
gelmiştir. Tamimde, bu gi
bilerin her sene muayeneye 
tabi tutulmak suretiyle ma· 
lfıliyetlerinin tevsikine lüzum 
gösterilmesinden bu gibiJerin 
muayene edilmek üzre viln· 
yet veya kaza merkezlerine 
geldikleri ve masraf ihtiyar 
ettikleri anlaşılaıışhr. Yol 
mükellefiyetinden muvakkat 
veya daimi muafiyeti icap
ettiren hastalık ve malii
liyetleri mübeyyio olup icra 
vekilleri heyetinin l 6 Mart 
927 tarihli içtimaında tasdik 
buyurulan ve talimatname
nin 2 inci maddesinde sayı· 

lan hastalık ve sakathkla 
malul bulunan ve bu malfı· 
liyetleri daimi istisnayı icap· 

ettiren mükelleflerin bu hu· 
susta ibraz. edecekleri ra
por! uın k z.a veya vilayet 

merkezlerinde muhafaza11 
liıamdır. Ancak bu gibilerin 

fakir ve heJlerinin devam 
edip etmediği her se e maz· 
hatalarla tespit edilecektir. 
~~w...,,.....,..~~"'-"-~ 

hangi ... bir yauhşlığa mahal 
kalmaması için Arapça ke 
limelerio Fransn:.ca, lngilizce, 
Almarıca ve ltalynnca mu· 
kabilleri de karşılarına ko· 
uulaıuştur. 

3 birinci Teşrin <;a.rsaınbatlan itibaren 

Karşıyaka Lüks sinema 
ve Tiyatrosunda 

Şimdiye kadar yapılan Türkçe filimlerin en güze li: 1 
Büyük Tiirk opert- ti Ye giizeI Tiirk H uınLa ı 

SÖZ BiR ALLAH BiR 

1 

Temsil edenler: Hazım, Vasfi, G:ılip, Muammer, Mah· 
mut, Melek, Cahide, Şaziye, Necla 
AYRICA: .Diiuyaı haıvadislPI·i ve Miki ha ,·ada 

Seanı ıaatları: Cuma ve PMzar 15 17 19 2 L . 
Diger glinler: 19 ve 21 
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Belediye· seç· 
Memleketin her lafında be
ledlye seçimi için tezahurat 
yapılıyor -Rizede intihap üd 
detl uzatıldı- Çankır 'da top

lantı yapıldı 
Çankırıda toplantı 

yapıldı 

Çankın 5 (A.A) - Bat· 
lıyacak 'olan belediye ıeçimi 
için ıehrin her tarafı bay
raklarla donatıldı. Geceleri 
şehir nur yığını halinde ta
raf taraf tezahurat yapıl
maktadır. bu gece Halk Fır
kası ıalou unda yüzlerce 
Çankırılı toplandı. Seçim ve 
fırkanın emelleri hakkında 
konuıuldu. 

Belediye reisi Ömer bey 
söz alarak saltanat ve meş· 
rutiyette belediye olduğunu 
fakat bunların iş görmedik
lerini, belediye faaliyetinin 
Cumhuriyet devriude batla
dığını ıoyledi. V c fQ dört 
sene içinde yapılan ve bun· 
dan sonra yapılacak işlerde 
neler olduğunu ıaydı. So· 
nunda biz Halk Fırkası 
namzetleri çalişmak ve bü · 
yük Gazinin açtığı yenilik 
yolunda ilerlem~k istiyoruz. 
Dedi ve alkışlandı. 

Toplantıda vali bey ve 
meb'us beyler ve hükümet 
erkinı, gazeteciler ve pek 
çok mlinevverler hazır bn
lunmuılardır. 

J.::r amzetler tespit edildi 
Kutamoni a (A.A)- Vi

liyet icinde belediye seçimi 
yoklamaları yapılmıı ve fır
ka namzetleri bugün ilin 
edilmiıtir. Merkez namzet · 
lerini, bir hanım bir doktor 
bir hukukçu iki eczacı iki 
dişçi üç askeri mütekait ar
tanıda ticaretle uğraşanlar 

teıkil etmektedir. 

C. H. F. namzetleri 
kazandı 

Dinar 5 (A.A) - Beledi
ye mecliıi izihğına C: H. F. 
namzetleri mllttefikau seçil
miılerdir. 

Eskişehirde de 
Tezahürat 
Eıkiıehir 5 (A.A) - Be · 

tediye seçimi dolayisile dün
denberi ıehrimizin her tara
fı bayraklarla donanmışbr. 

Bir çok halk kümeleri ıeh
rin sokaklarında müzikalarla 
tezahürat yapmışlardır. San
dıklar bandolarla mahalleri
ne dağıtılmış ve bugün in
tihabat bilfiil baılaDJıfhr. 

Sandık baıları müntehip kü
melerile doludur. Bunlar 
reylerini hep hal fırkası 

namzetlHine vermektedirler 

Adanada Tezahürat 
Adana 5 (A.A) - Bele

diye intihabı için bugünden 
çok mlnalı, canlı, renkli te· 
zahürler başlamııtır. Bu ıa· 
bah erkenden şehri.J çarı• 
ve sokakları resmi binalar 
ve evler ~tamamen bayrak 
ve yeıilliklerle donatılmış 
ve her mahalle fırka ocağı
na menıup yüzlerce kiti el
lerinde bayraklar önlerinde 
davullarla şehrin her köşe
ıini dolaşmıılardır. ' 

C. H. F· ve _hükumet bi-

DHı belediye ve diğer bir 
çok binalar elektiriklerle 
süslenmiş gece mekteplerin 
de iştirakile büyük bir fe· 
ner alayı yapılmıştır. Sokak
ları sevinç dalğalarile dol· 
duran h Hamız yarınki çok 
yüksek minilı çok büyük 
neticeli intihaba tamamen 
hazırlanmıştır. C. H. F . ilAn 
edilen belediye c.za namzet· 
leri memlekette çok iyi kar
ıılanmı ı ve beğenilmiştir. 
intihap tam bir intizam için
de devam edecektir. 

Rizede müddet uzatıldı 
Rize 5 (A A) - Merkez 

ve kazalarda intihap dün 
akşam geç vakte kadar de
vam etmiş ve Artvin, Pazar, 
Hapa, Şavşet, Borçka k z • 
larında ıandıklar açılarak 

reylerin tasnifleri neticesinde 
fırka namzetlerinin kazan
dıkları anlaşılmıştır. Merkez 
le Mapavir "nahiyesinde ek · 
seriyet hasıl olmadığından 
rey toplama müddeti bir 
hafta uzatılmıştır. 

Edirnedede Başladı 
Edirne 5 (A.A) - Edir

nede belediye seçimi bugün 
baılamııtır. Seçim hararetle 
devam ediyor. Uzunköprüde 
yarın, Keşanda pazar günü, 
ve Kavaklıda çarşamba gü· 
nü başhyacaktır. 

I 
.............................. ~ ................. ~.~ 

Mektep işi 
Belediye Memurları 
Memur değil midirler ? 
Leyli mekteplerde, me

mur çocuklarına leyli ücret
lerden yüzde bir miktar 
tenzilit yapıldığı malumdür. 
Hükümetin bu kararındaki 
iıabet te aıikardır. 

Fakat, bazı mekteplerdr, 
Belediye memurlarının ço· 
cuklarına bu kolaylığın gös-
terilmediğini hayret ile ha· 
ber almaktayız. 

Muhasebei Hususiye me
murlarından Belediye me
murlarının ve nihayet bllt
çelerden maaş alan her han · 
gi bir memurun diğerinden 
tefrikine im kin var mıdır ? . 

Hükumet bu kolaylığı, 

memurların dar bir irat 

çerçevesi dahilinde geçinmek 
mecburiyeti dolayısile ihdas 

etmiıtir. Şu halde, Beledi
ye memurlarının bu haktan 
mahrum edilmesine hiçbir 

sebep yoktur. Bilhassa, U
mumi harbe ve istiklal har
bine iıtirak etmiı .. Bund n 
yara almış bir İhtiyat Zabiti 
olan Dikili Belediyesi Mu
hasebecisi Hamdi Beyin ço· 
cuğunun bu tenzilattan isti
fade ettirilmemesi doğru bir 
hareket olmasa gerektir. 

e r· Eden hakimler 
A liye vekaleti 700 hakimin 

derecelerini yükseltmiştir 
-Baştarafı ikinci Sayfada-

Mustafa beyler. Simav: Müddeiumumi Ab· 
M nisa: Hukuk hakimi dullah bey. 

Abdullah Galip bey, Birden ikinci dereceye terfi 
Denizli: Hukuk bakimi edenler: 

Ali Hakkı, lzmir: Aza mülazımı Ha-
Muğla: Müddei umumisi san Ihsan bey ve sulh haki-

Osman Rağıp bey, mi Zübeyde ve izi müliz•mı 
Afyonkarahisar: Muddei Hikmet Lütfi hanunlar. 

umumisi Mehmet Tevfik. Hu- Aydın: Mahkeme azası 
kuk hakimi Halil Hilmi Mehmet 1 Naili, Söke ceza 
beyler. hikimi Yuıuf izzet beyler. 

3 üncüden 4 üncü derece· Manisa: Kaıaba müddei 
ye terfi ' edenler. umumisi Rıza Tekin bey. 

hmir Müstantiği Ahmet Denizli: Çine müddeiumu-
Zühtü, Ödemiş: Hukuk ha- misi Fuat bey. 
kimi Mehmet Emin. Kemal Afyonkarahiıar: Aziziye 
paşa: Hakim Mahmut Celi- hakimi Sedat bey. 
lettin, Menemen: Hukuk ha- Muğla: Müddeiumumi mu· 
kimi Qsman Nuri, Ceza ha- avini Mehmet ve Milis ceza 
kimi Ali :Kemal, Bergama: hakimi Ali Kemal beyler. 
M6ddtıi umumisi Mehmet Ek Uşak: Aza mülizımi Ali 
rem, aza Mehmet Niyazi, Rıza be.y. 
azi Mehmet Tevfik beyler. Kıymetli hakimlerimizin 

Uanisa: Alaşehir Ceza bi • cilmleıini terfilerinden dola-
kimi Ziya bey, yı tebrik ederiz. 

Afyonk rahi ar: Mahkeme 
azası Mahmut Celil bey,-

Muğla: aza Muhittin Va
sıf, ihtisas müstantiği Meh
met Fahrettin Marmaris hu
kuk hakimi Mehmet Faruk 
beyler. 

Denizli: Mahkeme azasın· 
dan Ömer Hilmi, Buldan hi · 
kimi Hüseyin Hüsnü, Saray
köy bakimi Mehmet Şevki, 
Tavu hakimi lsm il Hakkı 
beyler. 

Balık ~sir: ihtisas müstan
tiki Mustafa irfan Bandır· 
ma mahkeme azasından 

Mehmet Naki beyler 
Uşak: Hukuk bakimi I!' · 

mail bey 
~ den ii<; iincii dereceye 

terfi cdenJer 
lımir: Sulh hakimi Kema

lettin, Ödemiş sulh hakimi 
ismet Sebati, Tire ceza ha· 
kimi Isa Ruhi, Müddeiumu 
mi Mehmet irfan ve hukuk 
bakimi Hüsnü M~bmet, Tor
b h bakimi Süleyman Şükrü 
beyler 

Aydın: Sulh hakimi Mu· 
bittin, Nazilli Ceza hakimi 
lsmail Hakkı, Bozdoğan 
Müddeiumumi;i Ihsan beyler 

Denizli: 
Buldan Müddeiumumisi 

Ali Nazmi, Tavas Müddei
umumisi Mehmet Ihsan, Di
nar hukuk hikimi Aşir, 
sulh hakimi Feyzullah 

Afyoukarabisar: 
Sulh bakimi Abdülşükur, 

Kırşehir hukuk hakimi Meh· 
met Tahir beyler 

M nisa: 

Altay 
• - • wwwz • • - - -

Haftaya Uşak
tamaç yapacak 

-~ 

Şampiyon takımımızın ö
nümüzdeki hafta Uşakta 

grup şampiyonluklarında bu· 
lunması mukarrerdir. Her 
ne kadar F ederaıyondan 
buna dair yeni ve kat'i bir 
iş'ar yok ise de lstanbuldan 
gelen mecmua ve gazeteler· 

de grup şampiyonluklarına 

12 T eırinievvelde başlana
cağı bildirilmektedir. 

Altay kulübümüz bu ıe· 
yahate iştirak et!irmek is· 
tediği oyuncularının izinleri 

ile meşgul bulunmaktadır. 

Cuma giloü ferdi antren· 
man yapın Altay oyuncuları 
Pazar günü takım halinde 

çalışacaklardır. Grup şam
piyonluklarına iştirak ede· 
cek takımların isimleri he· 
nüz malüm değilse de U
şak, Aydıa, Afyon, Kütah · 
ya, Denizli, İzmir ve Mani· 
c;.a şampiyonlarının bulun· 
maıı çok muhtemeldir. Ta
kımın ıeyaha t tarihi ile gö · 
türeceği oyuncular hakkında 
elde edeceğimiz malumatı 
ve orada yapılacak maçları 
muntazaman okurlarımıza 

bildireceğiz. 

isveÇ verahtı 
Adolf Güstav 

şehrini ziyaret 
Hz. Bursa 

ettiler 
- Ba&tarafı 1 

met paşa caddeıinin başına 
kadar otomobillerle geldiler. 
Ve burada otomobilden ine
rek maiyeti ile birlikte yaya 
olarak Oumhuriyet meyda· 
nına kadar yürüdüler. Şeh
rin sı!tları üzerinde yükse· 
len bazı binalar hakkında 
izah•t aldılar. Tekrar oto· 
mobillerine binerek sürekli 
alkışlar içinde ikametlerine 
tahisedilen Cumhuriyet köş: 

Fenerbahçe 
Mailuo 

-Baştarafı 6 ıncı eahifede
bulmuştur. Müdafaanın bi· 
raz serbestlediği bu sıralar· 
da soldan inen Çekler orta 
mulıacimlerinin bir vurTişu 
ile ikinoı gollerini kazandı-
lar. Bu gol Fenerbahçelile
rin hızını tazeledi. Çok gay· 
retli hiicumJıır yapmağa. baş· 
ladılar. Fakat bn hücumlar 
hiç bir semere vermedi. Çok 
sert ve kademeli bir si8tem 
takibeden Çek müdafileri 
fırsat vermiyorlardı. Maa.
mafıh Fenerliler buna rağ · 

men iki güzel fırsat yaka
ladılar. Bu fırsatlardan biri 
Şabanın diğeri de Niyazinin 
ayağında kayholdu. Oyan 
bu suretle 2·0 Çeklerin le· 
hine neticelendi. Fon er balı· 
çenin kendisinden daha kuv-
vetli bir takım karşı"ında 
u~radığı mağh1biyet hiç bir 
noktadan ~ayanı lı.-yret sa 

inci &ahifede -
küne indiler. Prensin kött 
muvasal•tından sonra k8: 
kün direğine kendi bayrı 
lari çekildi. . 

Güstav Adolf hazretlerır 
köşkün bahçesinde kendW 
rini karşılayan belediye re' 
takdim edildi. Prens haırf 
lcri belediye reisine Burf 
halkının kendisi halıkıO 

1 

gösterdiği saygılı ve tJl 

habbetli tezahürden dolf 
çok mütehassıs ve bahti~ 
olduklarını, teşekkürleriO 
halka iblağıni emrettiler· 'Be 
memleketimizin güielliklt 

arasında Buraanın bilhat' i 
bir şiir kadar güzel oldul,alı 
nu ve kendilerinde bu te 

b kar .,ttn ri yaptığını ir .,. ;ı 

sonra onu dı:sba yakıadak 
göreceklerini söylediler. 

Bugün saat 15 te şebf 
'h· 1 · · e~~ tarı ı eser erını gezec 

yarın öğleden evvel Ulu~ 
yolu üzerinde ve 22 ci k• 
metrede bnlunan dağıprl1 

kulübünü Karabelen jOJd 

evine çıkacaklardır. Bur• 
Dağkulübü hrafından kt 
dilerine Uludağın kıt •P 
lan bakımından güzelli~! 
rini tanıtan bir albüoı ' 
mağan edilecektir. Öğld fll 
sonra da Mudanyaya -ıt. 

radan da Ertuğrul yatı 
lstanbula döneceklerdir yılamaz. 

------------------------------&·-----------6 TeşrinievvP-1 Cmartesi g-iinkii üzüm ve ine 
satudarının hulasası 

1 •• ' Ih 51ıl 
UZÜm 1 87 M. Sadul a 7 2 6 74 D. Arditi 6 25 k 

Çuval K. S. K. S. 66 H. Şeşbeş 5 87,5 5 
150 Aptullah 1012 1450 37 P. Paji 537,5 5~te 
137 S. Süleyman 13 50 14 50 31 8. Alazraki 5 25 

1 
ın 

117 Ş. Remzi 16 21 30 A. Muhtar 11 1 f 
98 Alyoti B. 13 10 15 25 Trifonidis 8 

11l Y.E Bencuya 14 25 17 21 F. Palsers 10 50 ti 
60 Ş. Rıza 14 50 21 50 19 I. Bencuya 6 75 : 
5 9 H. B. 13 1 O 14 19 F. 1. Izzi 6 f 
57 Jiro IS 17 16 J. Koben 6 
42 Vitel 11 75 12 75 10 Kethüda z. 5 25 
22 J. Hutuda 14 17 25 2012 Dünkü satışın yekil 11 

21 Trifonidis 12 25 13 Z h• 
6 Albayrak 13 50 13 50 8 tre 
6 B. Egli 9 ı 2 12 25 K. S. ~ 

888 dünkü satışın yekünu 1065 Buğday 4 
12:; Arpa 3 25 3 g 
192 Susam 4 175 J 
17 Bakla 4 30 r 

Çuval K. S. K. S. 4 Nohut 6 50 1 
1312 N.A Haydar 4 50 14 119 Faıulya 1 25 A 
168 Edison 4 25 5 75 23 • Kental Pala. 2 92 
97 M. Aşer 6 25 6 37,5 973 B. Pamuk 37 j5 

incir 

Bu satışların ~lıcı ve satıcılarını göstereıı 

liste yarınki nüslıanıızdadır 

Sulh icra muavini Lebip, 
Kırkağaç hukuk bakimi 
Mehmet Şerif, Akhisar hu· 47 DERECE 
kuk hakimi Akil, Soma 
Müddeiumumi5İ Muıtaf a H•· 
mi, Alaşehir Müddeiumumisi 
Mehmet beyler 

Muğln· Fethiye ceza ha· 
kimi Mehmet Avni bey 

Balıkesir: Sulh hikimi 
Mehmet Kemal, Edremit 
müddeiumumiıi Etem Reşat • 
beyler. 

Uşak: Cez hikimi Ah-
met Behçet, müddeiumumi 
muavini Kamil Tuğrul bey
ler. 

45 DERECE · 

Rakıları Üzünı RakıJarıdır, Sılıhldir. 

İkinci Sumadan Yapılan 

Rakun Ucuzluğu 

Mür<ıcaat Mahalli; 

43 Derece Sa iZ 
İtibarile Şayanı Tavsiyedir 

Nazilli Madran Rakı Fabrikası 

Müdürlüğü 
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Kıymetli vticudunuıu yıka· 
mak için hanl[İ hamama gide· 

ceğiniıi diiıünmeyiniz! 

8 

Doktor Operatör 
Tahsin bey hastanesi 

lzıuirin en ı .. k 1 A 

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

bilh· . . u s ve sı ıhı ve emsalsiz hususi hastanesi oln1l 
as a kıbar ailelerin Amellyat için yegane tercih Tevfik .Paşa 

eylediklerl hastanedir Hamamı 

1 
Tahsin bey, hastanesinde 

teri' Saba] lleyin 9 el 1 '' ,_ 

na teşrif ediniz, herşeyini 
takdirle avdet edeceksiniz. 
P.659 a.1üsteciri: Ali Rıı.a 

n~ an ... ye , aK~am 14 ten 18 e kadar 
,, husus] hastalarını kabul eder A tina'nın ~uh ve güzel 

Adres: I · ç· · 
1
,f zmır ıvıci hamamı civaunda Müftü s<>kağmda Yemişçi Beylerin 

B&P~ı··•--· ----------~m~u:a~z:ıa:m binuında 

ınizalı gazetesi 

Tritomba (Sa
bık Fru - Fru) k•J F -~-----~-· - . doı- rengı Gazetesi ve bütün Yunan 

gazeteleri bt~~ VE 
erıİ 

ı~kı-'Belsoğukl u ğu 
th-'G·b· l duJ 1 1 >ulaşık lıa3. 
tJLhklaı·da,ıı ko-
,,ttıımak için ınut-

ıadAka yauıuızda 

Türk 
Pazarı 

Ha11 Süleyman 

Mahjumu 

lBRAHlM 
tlan>nıların 

Nazarıclikkat'ne 
Mevsim d ı . 

bul Be .. 0 -rıaırl• litan-
t . Y<>glun•a. y• 'tsek 
erzılerin d .k . 

rnod .. e 1 tırmi' en son 
a nzer· ıne manto par-

esu ve ro l M: P arımız gelmi~tir 
~ erak lı ve ııı f: t' .. tiyen h en aa ını ıs-n alına.darı aıııınların kııoıa~ 

hlad ve terziye uğra-
fazaan evvel bir defa ma-

~ kısl Ad:~~ ıığramaları kafidir 
a kA.atçı N dun pazarında 

nında Nafiz Mustafa ya-

B 
o. 3 

acı s··ı tsı Tel ~u eymau mahdumu 
eıon: 3726 

İbrahim 
P. 602 -

ŞAŞ AL 
ve hakiki 

Istanbul Memba Suları 
Yedi seneden beri muhterem lımir halkına hal i1 

ve taze Şaşal ıuyu temin eden ve Şaıal suyunu lzmire 
tanıttıran miiesaeıemiz ayni zamanda lslanbulun Şeh
remaneti ve Evkafın milbr& altında getirlen saf 
Taıdelen suyunu Muhterem mllıterilerimize tebfir ve 
tavsiye ederiz. 

Umumi deposu: Abacıoğlu hanı 18 numarada 
NA111 ve MEHMET ATA 

Ağız tadı ile sabah k11bvalhsı ve yemek yimek iıter· 
seniz mutlaka iri yıpıh haliı salamura 

Bayındır Zeytini 
A ima 'ısınız. Bu yerli mahsul, golus ayarında ve ona 

daba faik b;r derecededir. 
Bu dcfaki 9 Eylül Panayınnda takdir edilmiş ve her 

yerde rağbet bulmuş, hariç memleketler zeytinine ihti
tiyaç bırakbrmamışhr. Hatta nefaset ve sağlamlığı bü 
tün müesseselerce revaç bulmuştur. 

Her bakkaliyede bulunur. Muamelemiz toptan ve pe
rakendedir. 

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

Zeytin yağı fabrikalarının 
nazarı dikkatine: 
Ticarethanemizde yerli mamulatından her boyda Avrupa 

mallarından daha dayanıkh örülmilt ot yağ torbalarımız 
mevcuttur. Fiyatlarımız ini torbalardan dahı ucuzdur. Arzu 
edenler nümuneaini ticarethanemizde görebilirler satıı ıera
itinde teshilat gösterilir. 

Jzmirde Keten çarı• No. 2 Karaoğlan zadeler 
Ticarethanesi P. 682 

7 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllüWllllftlft 1 Doktor 

1 lzmir M~:t !~e~~~k~~i~ebau111 
1 Her nevi Rontken muayeneleri 
= l.Jltra - Viole ve Elektrik tedavileri yürüyemlyea ve 
= 
!\!bilha11a Raşitik çocuklara talbiki ve r~ntkea il 

t3KeJ tedavileri yapılır. 
:= ikinci Beyler sokak fırın karşısı No. 25 Telefon 254 

Üİİİİlllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllHlllllllDllllllllDlllllDIIIlllHDDHDDllHllUIHllllB 

San'at - Yenilik - Ucuzluk 
Elbiselerinizi, şapkalarınızı, evinizdeki perdeleri, ocla 

takımlanoı, rengi atmış koltuk takımlarınızın kadife
lerini ve sair eşyatanoızı daima yeni bir halde ı&r· 

mek isterseniz Ihsan beyin 

İstanbnl İstinı Boya Fabrikası 
na verip boyatmalısınız 

Boyasının güzel ve sabitliği, eşya iizerine verditi 
zarafeti ancak işteki mahareti ve son siıtem makine
lerinin ameliyatı iledir. Bu işlere mukabil aldıiımıı 
ücret te bir maarafbr Çalaşma ücreti almıyoruz. Herkesi 
yeni gezdirmek için bu hizmeti de esirgemiyorum. 
lzınir: Kemoraltı iµ;rleli kahve kar~ısı :No. 8 

Çok Latif 
·Çok Sabit 

her hususta <:ok ınü
kemınel bil~ koloo~"a<lır 

25 
60 
75 LÜKS 

100 
180 
Kuruşluk am· 
baiajları 

P. 757 

, ... al'<l1r. Bil' tecrübe si.zidc perestişkarları ara
~nna sokar. J~czacı Lfün Ferit beyiu saheseri-' . .. , .. 

d ir a<; ı k olarak ba~ka yerde satıım~z. , . 
TakJit,]eri <;ok adidir. Ret. ile Ferit ilim ve 

etiket ini g<irıneden almayınız. 
,_ ___ ~f. 1>cpo S.Perit Şifa Eczahanesidir 

.· . . .: . .. . ~ ~ . 

Ank~ıra'da 
Halk iş idarehanesi 

Polis noktası kar!'l1sında dairei mabsuu , 
Telefon: 2037 

Ankarada: bilu mum vekaletlerle ıurayıdevlet, kazanı •• 
bina vergileri temyiz komisyonları, gümrük ve iahisarlar •• 
iktisat dairelerile mahkemei temyiz ve sair de•airi resmiye 
ve hususiyede görlllccek her hangi bir iıi olan veya ileride 
olacaklar itlerini kolayca ve ucuzca takip ve intaç ettirmek 
için ancak, 

ANKAH.f.' da: senelerden beri bu itle meııul olan v• 
muntazam feşkilita malik bulunan (HALK iŞ iDARi HA· 
NE~I ne vermelidirler. 

Emlak ve emtia kumüsyouculuğu, yazı ve tercih•• ve ltaaa 
ümmasil bilumum işler yazıhaaemizce yapılır. 

Adresimize bilhassa dikkat edilmesi rica olunur. 
iDARE HANEMiZ, 

(Icabeden işlere garanti gösterir.) P. 171 
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1 SARDA Elbise Boyahanesi 
lzmirin en iyi boyahanesidir 

42 aenelik tecrilbe ve ameliyat ile nihayet Avrupa· 
nın en büyiik boyahanelerinde sekiz aene tahsil gürüp 
şahadetnameler almış olan boyahanemiz mutabassııı 
muhterem mnşterileri için teminattır. 

BilumumtesiFatJmjz a~ıı Ye n)ibaııildcliı'. 
Temizlenmit boyanmış ve} ütülenmiş elbiseler, derin 

bir ihtisasla ve ıon siıtem makineler ile fenni şekilde 
yapılmaktadır. 

Muhterem müşterilerimizi istifade ettirmek makıadı
mız yaz için ayrıca tenzilit yapacağımızı da bildiririz. 

~ ADRES Sarda boyahanesi Saınaıı iskelesi 
Telefon şirketi karşısı11da N o. 21 P. 988 ........................... 
o 
D 
A 
L 
A 
R 
D 
A 

1ZM1 R 

Ankara Palas 
SA B 1 K 

ASKERı OTELi 

s 
o 
u 
K 

s 
u 

lı:mire Gideceklere C 
Sise en temiz en kibar en lükı ve her E 

türlü Konforu havi R 
S BU OTELt l~ 
I Taniye ederiz Tam merkezi vaziyettedir. y 
C Orada umduğunuz rahab bulabilirsiniz. A 
A Fiatlar emsaline nisbetle çok ucuzdur. 

K 
lzmir Kemeraltı hükümet konağı karşısında N 

Telefon No. 3438 P. 668 I 

Amatör 
FotPiraf 

işleri 
Çabuk Temiz Ucuz 

Refik Llltfü mağazası hükumet civarında P. 658 

E!Jıııımıuıınııınıınııınnmııınıııınınınıınııuıııııınnınıımıımııııııııuıııııııııııınıııııııııııııııııııııınmnnıııııııııııı~ 

= Akşehir bankası = 
Sermayesi: 1,000,000 Türk. Lirası -

IZMIR ŞUBESi : 
İkinci kordonda Borsa Civarında Kendi Binasında 

Telefon: 2363 ~ 
Her tiirlü Banka Muamelatı ve Eıntea 

Komiisyonculuğu.. ~ 
s 

~Müsait şeraitle mevduat kabu1 edilir: 
~ Hububat, ÜzUm, İncir, Pamuk, Yapak, Zeytinyağı 5 
= Afyon ve ıair emtia komüsyonculuğu yapılır. Malların == 
;;;;; vürudunda tabiplerine en müsait şeraitte vans ~ 
~ verilir P. 586 § 
nınınıııııııınunııınınıınınıınınııınınnııı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ıı ı ı ıı ıı ı ı ı ı ı ı 

Tire Belediye Reisli~inden : 
1 - Tahmini keşif bedeli "14 7,608" lira olan şehrimiz 

memba ıulan teaisah 1 - 10 - 93f tarihinden 15 -
11 - 934 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 
14 e kadar birbuçuk ay müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuştur. 

2 - Proje ve plinlar la keşifname, fenni ve münakaea 
şartnamelerini ve mukavelename esaslarını görmek 
ve münakasaya iştirak etmek istiyenler muayyen 
mUddeti içinde belediyemize müracaat ve teklifoa
melerini tevdi etmelidirler. 

3 - lstiyenlere yirmi beı lira mukabilinde tesisatımızın 
proje ve dosyasının bir kopyası gönderilir. 

p - 773 4241 

Denizli Vilayet Defterdarlı
ğından: 

Cinsi Adedi bedeli nerP.de teslim 
lira edileceği 

Sağlam ıitim kazanı l 450 mahalJinde 
Delik " " 1 l 50 " 
Sitim makinaa! ekıuzu 1 50 " 

.. " ve teferruatı ~ c 
Hezar makinası .. 25 11 

Cumalı hezar kereste fabrikasında mevcut ve yukarıda 
cinsleri yazılı kazan ve makina teferruatları hali bızır 
vaziyetleri itibarile ve mahallinde teslim edilmek şaıtile 
4-10 934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye 
çıkarılmış ve 23· I O 934 tarihine müsadif Salı günü ihalesi 
mukarrer bulunmuı olduğundan taliplerin yüzde yedi bu 
çuk depozito akçesile birlikte ve yevmi ihaleden evvel 
defterdarlık makamına müracaatları ilin olunur.4240 774P. 

IZMIR POST ASI' 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı11111111111 mııııımımııııııııımııımnınıınıııııınınıııııııı 
- ı::::: = E:: 

· ·r iyi su yok mu 1 = § - UR ~ - = 

= Ş SUYU VARDIR: 
~ lstanbul Menba suları ayarında derece (1,5) ~ = -- Satıs nıorkezi: Basdurak canıii altında 

' ' -
N o. (20) Telefon <~ 967) -

- --- P. 719 

1111n1111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 uııınınımınıınııııınııııw 
----

şat 
Fesçi zade 

Telefon: 

Mağazası 
A. Nihat 
2254 

Mefruşata müteallik en son moda r döşemeli:( kadife 
gobelen, lngiliz kretonları, file, cibinlik ve perdelik 
tüller, ha ır Stor ve keten perdeler, bronz korniz, 
çocuk arabaları ve aandalyaları, taban, otomobil, masa 
muşambaları ve saire bulunur. 

İzmir - Yolhedestan 1,rumara 29 
P. 742 

Pasa orl karsısında 
• 

Cu ti iyet Salonu 
Salonumuz şimdiye kadar yalnız kıraathane iken 

muhterem müşterilerimizden gördüğümüz rağbet üze 
rine bundan böyle hem kıraathane ve hem gazino 
belinde işliyecektir. 

Her tfirlü meşrubat gayet taze, 
fiatladır. Lütfen ziyaret ederseniz 
nızdan eminiı. 

temiz ve müsait 
memnun kalacağı· 

Müdüriyet 

P.723 

terem Müşterilerime 

7 TEŞRINIEVV EL ı Ol• 

Balıkyaiı yer· e 

YAZ GÜNLER NDE 
İçeceğiniz en iyi kuvvet, i~tihaı ve gençlik iJtıC 

Kina Lütfi dir 
Bel· , eczanede bulunur 

~ .. 

İçilecek en lezzetli su 

Foça Suyu 
dur. Hazma kolaylık verir 
İçimi gayet leziz ve hafiftir 
Bu ıuya devam edenler 
vücutça çok fayda gör· 
mektedir.Bu bir hakikattır. 
Kemeraltı caruii karşınında 

No. 1 
Telefoo: 3190 

P. 763 

Dikkat 
Yanımdan ayrılan ıerikİ 
Mehmet Ali efendi bad 
'Da ticarethanem narı>•' 
para tahsiline mezun olııı1 

dığını ilan ederim. 
Abacı oğlu h nında ~ 

şal ve htanbul menba 1 

lan deposu sahibi Nail 
P. 761 

·-----P-· 1 .. 12 

güzel kaim' 
Bahçavanlara • t• 1 e 

S IA , ıs ıy~n er •' 
e 8M • • • • Keçecilerde 3 kath f 

Ege havzası balıçavanlarının binadaki Minik kadın bet 
yfiıüoü güldüren ve yalnız bu B. Şemıetti~. S~tkı o:, 
havzanın değil fakat gayreti muvaffakıyetını dıplomal 
ve fedakirlığile Türkiyenin sek bir sao'atkir ola>•' 
en fenni en inanılır tohum başka müstait bir foto 
mağazası olan ızmirde Hüse· ressam oluşuaa medyund~ 
yio Avni beyin "Meram,, mı· Sıtkı bey her çebl'eY' 
ğazasın., mevıimlik partiler raşan tuvaleti intihapta bı!" 
ve bu meyanda bır çok yeni için eşsiz bir zevke mali~ 
aletler de gtlmiştir.. Daima genç ve güzel 

Malların• mevıimlere taksim mak iıtiyenler tuvaleti' 
etmek suretile her zaman Sıtkı beye yaptırmalıdır. t 

mağazasında taze mal bulun· p. 1 

duran ve mevsimi geçı:oiı mal 
derhal imha etmeği usul edi· 
nen Avni bey ancak bu dürüst 
hareketiledirki Ege havzası 
bahçavanlaranın sarsılmaz iti · 
madını kazınmıştır. 

Bilmiyenlere değil; fakat 
müşterilerini bu yeni mallar · 
dan haberdar etmek ~aksadile 
keyfiyeti saygılarile ilan eyler. 

Hisarönü "Meram,, tohum 
mağazası Telefon "3478,, 

P. 627 

Keçeciler'do 

Ace satıJı) 
BJ.\SM AH.ANl!ı' IJ} 
Büyük ve küçükSadık ~ 

otelleri ve kahvehanesi et 
ları azimet dolaytsile de~f 
acele satılıktır. ~ 

Müracaatmah ili Sadı~~ 
oteli müdüriyeti. P . ~ 

Safa Oteli 
l{nyumcular çar~J~ 

karl'ı~ında 
' Tüccar ve esnafın işine 

kesesine elverişli çarşıy• 
Memleket.o ~u u!mİz, en yakın oteli tavsiye ederi~ 

iyi hamamıdır. P,;,-

Kadı hamamı 

Hertürlü tertibata mü· 1 -
kemmeldir. Nezafet ve ta· GÖZ T AB1BI 
baretine son derece riayet l)r. İsmail Selaheti 
olunur Fiatlar: 25 50 kuruş Fransanın Bordo tıp fi 

Kadınlar kısmı, sabahtan külteıi göz seririyatınd' 

Ö 
akşama kadar açıkttr. 730 mezun askeri hastaııel 

ffll1 tedenberi mazha11:teveccühünüz olan mağazamı t.bu kerre Müsteciri dej(İşmiştir. gö:z hastalıkları müteb• 
tevsian ... Yeni Kavaflar çarşısında 29 numaraya naklettim. h 
Gerek pbeynelmilel' 9 ro:eylül panayırında takdir ile seyrettiğiniz SiSi muayene ane: si 

• • L 1 d' ·ı h Do··rt memura lkiaci beyler s. No. ~ karyola çeşıtlerı ve teminatlı somya arı ve., ıvanları ı e er ~ 

türlü portatif eşya çeşitleri ve portatif karyolaları .bulac~ğı- ihtiyaç var Tilkilikte 
oız gibi, nikel, nikelaj, bronz üzer}ne .hertürlü m~bılye sıpa· K k v Ot' 
rişi kabul 

1
eder ve. günü gününe s1p~r1şabmı 'lteşhm eder ~e Kazancı, imlicı, ambalajcı lr 82"8Ç 

mahaJlioe i:tadar bıli arıza sevkederım. Aynı, zamanda bu- olmak üzre üç efendiye ve H 1 • • Jqe( 
· . . . ·-· d kt H l'I · b er yo cunun ışıne e J 

tün sergılerde bırıncıhgı kazanan ° or 2 1 ~ ezaı ey fabrikamızın yeniden açılacak ve Basmahaneye yakın 
fabrikasının çelik ~zeri.ne bilcüm_1e karyolaları, som yaları ve Jzmir ıatış deposunda bulun- bu otelden istifade edİ: 
çocuk karyola r.: çeşıtlerı, tel. çelık paspaslar perakende ve mak üzre maaşla bir dendiye Fi tlar 50, 40, 25 kurut 
topt n olmak •ızere satılır. Fıatlar rek~bet kabul etmez de· lüzum vardaı. MH t · ·. ALI 

h d . M h ı 'I . . h tü lü b'I us ecırı. '-recede e ven ır. u terem milşterı erımın er .r ~o ı ya Satış dtposunda bulunacak p. 1 

ve karyola ibtiyaçlar1nı temin etmek üzere yenı magazama efendi, fabrikanın direktifi 'il 
teşriflerini rica ederim. dairesinde harekd edecek O t••r 

Yeni Kavaflar çarşısı 29 numara Lüks mobilya asgari dört bin lira teminat pera O 
ve karyola salonu Hüseyin Hüınfa P · 728 verecek ve teminat nisbetiyük Dr. Cevdet Mnst~ 

sekliği nisbetinde maaşverilir. Askeri merkez baıt•11 

lzmi muhasebei 
müdürlüiünden: 

h • Bakkaliye, burdavat ve tu Operatörü. ı 
ususıye hafiye gibi ~İr İŞ H~ibi ~U· her gün öğleden tOf. 

lunması şartıle udemış, Tıre, ikinci Beyler So. N;J 
Bayındır, Kuşadası ve Bur· il 

Bedeli. durda fabrika~ızın t?~tan ıa· Manı·sa Ote' 
No. mhammeni tışlarda yaptıgı tenzılah tek 
34 Eski L. şişeler~e yapma~ . şartile ma- Müsteciri: SALıl-I ~ 

Karş13raka Nuh bey sokağı hane. 978 şalı mum~.ssıle ıhtıyacı vı :· . Iımirde en ferahli, ~e~. 
40 • yeni Ar:.u go~teren .~evata g .... it :•cuz otel Manisa otehd• 1 
ldarei hu usiyei v'liyete ait yukarıda yeri göaterilen ha- recegı. temına.ta gore ~aaş v~ıı aefa misafir kalan daio>• 

nenin bedeli dört sene ve dört müsavi • aksitte odenmek lece~b~ 1:e.mın8.b!1 mıktarı de terisi olacaktır. 
şekb bıldarılmehdır. . ,J 

üzere mülkiyeti saldığa çıkarılmışt.r. Müracaat mahalli: Fıatlar 25, 3~, 50 ku ıl' 
Taliplerin 21 -10-934 Pazar günü saat 9 dan 12 ye ka- Nazilli: Madran rakı fabrika Adres; Keçecılerde L.f',t 

dar encümeni vilayete gelmeleri. 769 4191 Müdürlüğü P.79~ naması karııııra11nda. 

1 


