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DECESl 5 Kuruıtur 

taarruz mu? 

Gelecek \JIİmpiyad Almanyada Garmiş Partenkirhen'de 
yapılacaktır. Bu iş için büyük hazırlıklara batlanmıştır. 
BilhaıAa kış sporlarından olan Ski meydanı Gudiberg kö· 

aıiştir. b ı ted ır erden : Opera civarında yünde hazırlanmalıtadır. Reımimizde dağlık arazideki Güdi-
Bu kanun, her fır· nöbat bekli)en askeri bir müfreH berg'e çıkan katırlarla ~alzeme nakleden k6ylü ameleleıi 

kaya şamil olmakla beraber bugünlerde tehlikeli nilmayİf tedbirler almıı bulunmakta görüyorsunuz. 
,,~~ ~~~,~- ve tahrikitın müfrit sığlar idi. Nümayit bu ••yede ça- ~N~'~b~~~-.~~-M~~~u~~k~~~~~,~~~~~ . apon Casusları tarafından y•p!J~··· b~yük buk ba•tırılm., ve çıkan h•· 0 e a a 1 bir ihtimal dabılınde oldugun diaeler mahdut bir daire için· 

____ .,._ .... __.._ dan, sağlar tarafıodan ancak de kalmııtır. Bununla beraber J 
tilizl • Singapor müstah kendil~rine m~tuf bir tedbir yeni hidiaeıer çıkma••nd•D Bu Sene De sveç Kıralı 

erın addedalmektedır. korkulmaktadır. T f d V ·ıd· "'b "' IA 1 ld 1 Müfrit sağlara mensup Paris 10 (A.A)- Bazı harp ara ID an erı 1 
02'8ZI p 80 arlDI Ç8 . l ar harp malüllerinia Pariste yap· maldlleri yeni batkaaluıoın 

• ' t1kları nümayiş bu teıirin bir idaresi altında . nü~•y.işler 
eseri addedilmektedir. yapmıılar ve poba ınzıbatı 

HükOı:cet bu nümayişi ev- mubafaz" İçin müdahale etti 
velden tahmin ettiği iç.in bir ğinden bir takım küçük bldi 
kaç gündenberi bazı buıuat ı•ler olmuıtur. 
/"'ttJ"tı..,~~~~ .... """""""""~ ......... ,..., ............. 

llalya. HUkQmeti 

::%Ml:lllKZS..~ 
Nobel mükafatının. müe.ssi.$i ~ 

müteveffa .4lfred JN c>bel ~ 
Bu müklf atların sahipleri 

ıunlardır: 1-
ltalyan tiyatro müellifi Lu-

igi Pirandello edebiyat}müki-

Bu resimde gördüğünüz fabrika Almaoyanın ıonuac~ altın 
madeni ocağıdır. Mevkii Şileziyen eyaletinde Rıybentıtayn 
kasabHındadır. Kasabanın adı (zengill tat) manasınadır. Al 
tınları bugün itletilmekte olan bu kasaba hakikaten ve ta
bi.ten zengindir. 

U El., ve ASIM OLKU bUyUk elbise fabrikası 
t~i llitpazarı numara 15-17 Telefon numarası 2042 yerli malı her çe~it çulakiden çift provalı, temiz masraf; mükemmel dikiş. 

lllaşı ile, masrafı ile, clilr-1si ile hirlikte on iki liradan on sekiz liraya kadar ısmarlama elbise yapılır. p. 891 
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-ı Plevne 
Bulgar kızı aşıkına Lofça'daki 

Rus'lardan bahsediyor 
Gobelik.. Demek ki Rıza - 8eni kışlaya veya siper· ıG.ıı ........ 

artık baba olacaktı. Fakat tere de beraber götüremem 1 0··ıu·· _ - 29 Teşrioisanide Yunanishuıda 20 kişinin 
şimdi ne yapsın, nasıl hare· ya .. · 
ket etsindi ' - Hayır.. Ben bura da, 

ınii ile neticelenen bir deniz faciası olmuş ve eski 
bir vapur olan Papi delinerek yan batmıştır. 

Genç topçu neferi sözü halamın yanında kalacağım, Yunan matbuatı: c Herşey gibi eski vapurlardan 
değiştirdi : sen ara ınra gelip beni gör, da kurtulmak lazımdır! » diye hiik(ı mete hücum 

Lofça, zavallı Lofça.. yeter... etınektudirler. 
- Neden zavallı oluyor! Rize. kalktı, fırsat bnlduk, 2 _ Kış hor tarafta başladı. 'Bnrsanrn tJludagı da 
- Çünkü arbk bizim eli- ça tekrar gelmek kaydile ev- tepelerinden a~ağı doğru beyaz karlarla i)rtiilmektedir. 

mizde değildir Mariya. Lof9a den ayrıldı. Yolda hem yii· Hu sene Bursada kış sporuna pek fazla bir ehemmi- ~ "' 
da Rusların eline döştü. Hoş. riiyor, hem düşiiniiycmlo: yet verileceğini Bursa muhabirimiz bildiriyor. ~ ~c..._, .... _ ....,,_ ·------
Sen Bulgarsın, bu işe sevi- . Bu kızı ne yapacaktı' O 

- Ne var'# u 1 UI • d K d nıreın... nun iaşesini nasıl temin ede· . . r a usevın e a ın 
B · R 11 B k .• D h .. h. . d - Sızı yalınız görmek - en mı ızar en ne ce th a a mn ımmı var ı: 

B J R d T .. M . 'd d d kl k isterim.. H kJ U gar, ne US, ne 6 Ur• arıya an oy U arını U• a arı f 

küm. Ben senin karınım Riza. mandana haber vermeli mi - Arkamdan gel... K il .d h 1 • k s•11' 
Bulgar kızı bu sözleri aş idi' Lofçamn vaziyeti belki l'aşa i9.eriy~ girdi, Rıza 1 ~ &rJD _ 1 &re l eyet eri Jy• Siirt, 9 ( A.A ). -·teıı>~· 

da ona takıbettı sec;imi aıııklıkları ıl~rı _JJi-' 
kının şiddetinden söyliyordu de Osman paşanın işine ya· cı·· • metıı• zatlarla takvı·y~ edı•(dı• ş .,.,, 
Hakikatte ise kendisi de her radı. Evet.. Duydultanu, bil- - Soylo oğlum, ne isti· ' ' tedir. ])efterler bitroı. ıosııf 

15 
" TJ ( ~ gireceklerin sayısı belli 

0 46'' Bulgar gibi Türklere diiaman- di&ini bizzat Osman pal",·a.va yorusunı \ rla: Hususi) -aBu gece Kütüphane'-re: teıı 
v & ı> ] f t kk H J • tur. Buna göre Siirt .ııt dı. Bir farkla ki, onun naza· bildirmeliyJi. - · aşam.. ~o ~a 18 ın· alkevinde umumi bir top Muallim Sadi, muallım ln>'ktl'°' 

rında Riza bir Türk değil, - Topçu neferi bu dü· d.~ ~aıum.at odındır_n, onları lantı yapılarak çok samimi Kuplay, muallim HasaD ı'I~ .... ~ 
bir me'ekti. şünce ile Osman Paşanın ka· soyhyeo.t>ğım. Belkı işinize "" esaslı kararlar ,·erilmiştir. Kökçen pucu Osman Algan, s• 

':--- Bu. Ruslar çok mu kuv- rargahına y<>neldi. Karargah yar~ dı~e.. Bilhassa aeağıda yazdığım ve Güzel san'atlara: mini .Zölfik~r. . ~t: 
veth Marıya9.. tan i9eriye girdi. Orada te- ırı~dc? edindin ' evvelce te~~i~ edilmiş. ol~n .. . . .. .. Dıl, tarılı, edeb1Y . ._, 

- Elbette çok kuvvetliler. sadüf ett.igi ilk zabite selam lşıe şımdı ŞRfak atmıştı. kollar daha ,·zıyade genııletıl- . . Muheııdıı B.e~rı ve hutnn Maarif memuru Rilıllı, .:.~ 
F k t L f , k d k 1 . Uıza her şeyi diisiinmiiş fakat mittir Şöyle ki· ışçıler, zabıtkatıbı Yaşar, ban- l'ıll ~ 

a a o 9a ya o a ar a a· verdı : b 1 h t • 1 ' .~ ~"'V"V"..:_""""'"'"'"""".........,.._. kaoı Hasan utçu İbrahim tü Ahmed Ora], mnal. ı 1,1_,. 
balık girmediler. - Ne var oğ!um' ~l Slll\ 

6 m~ a ap. ~ aca15ım Rıza derin bir hacalet berber Must~fa ' ri, inhisarlaı· müdürb ~0tl-
- On bin kişi yokmu idi' - Paşayı görmek iıtiyo- 8 ırıd~; ge9ırm?mıştı. içinde sustu.. müdıleinmum1 Kazıın, ıJi 
- Yok a canım. Oeneral rum efendim.. - '•ey efendı~., ~eyden.. - Peki.. Bana söyliyecek· Köyciilüğe : Ali Hiza, askerlik şnbe 

Sobatof diyorlar bir kaman· - Senin onbsşın, çavuşun - O ~ey kım 0~_1um, lerin bunlardan mı ibaretti' Kaymakam Iıütfi Aybar, Mehmed Ali. 
danları var. Onun idaresinde zabitin yok rnu! Paşa. bi>yle kor\ma, ÇtJkınme. ~çıkç." ıwyle.. - Hayır paşam .. Mariya- ,landarınf\ kumandanı Isa Spor; ... 
iki topla dört' bin kişi kadar görüli.ir mü t l ~şanın bu sozle~ı . to~çu dan Tıofça'tlaki Rusların va- Baydar, Ziraat odası nmıı R~is muallim Kubl•Y' ~; 
girdiler .. Hem Ben bo lafları - Yalnız görmek hıtiyo· neferıne cesaret vermıştı. z.&· ziyetini oğrendim. Oraya ce- Muhittin Keskin, Manastırlı t'b' 1 N h t l\lnr•b 
bırak sevgilim, kendimizi di.i· rom efendim. Kendisine mii- t~n olan olmuş, geçen ge?mış neral Sobatof girmiş, maiyeti Avni, eski belt\diye reisi Adil, 

1 1 ~~um 
1
/ a }s· •aıi, ' 

oönelim. him sUyliyeceklerim var tı. Boraya kadar geldıkten dört bin kişi imiş. İki de t(lp· Kanca Ahmet, ınalmüdörü mes n d mu& A;m 
1 ~ JJ111":' 

- Dti•üoelim Mariya fa- - Pek aiti gel . sonra doğruyu '!öylemekten ları varmııı Haklö :Mehmeil Ak Kaş. pagan a az ığına Jılr 
'" . ' ' ·· b k k • ı kt B ...... . ' . Esma, Umu mi kaptan 

kat ben aakerım ne yapabi- Nefer zabifi takibetti Za· aş 3 çı ar J 0 yo u. u - Ya.. Bu kızın doıtru yem holedıye bakanı Kemal. 
11

. H 
6 

.. k 0 ' · b ı R' ı b e maa ım asan o 9° · .dl 
lirim 9 bit paşanın odasını gösterip se ep 6 ıza an atmağa aş- söylediğine emin misin t. içtimai · A 1 t 

1
• ıf.,..~ 

ı ladr . .. · za Ar ayyaroc ,. 
- zin al.. çokildi. Riza, kapıdaki n<ibet- · - Marıya bana yalan soy· Doktor Nebil, dokto1· Oelil, belediye reisi Kemal, d•1' *; 
- Harp zamanında izin çiyle karşı karşıya idi. - Paşn baba.. Be~ Lof- lemez paşa~.. doktor Kadri, Fuat Argun, kili Mahmut özel ele~tr!.,. 

verilmez. - Ne istedin hem11eri« ça'lıyım. Orada genç hır Bol· - Pek alıi, git.. kaçıncı Hı'lmı·, dav" ı-·ı· Jlı b' d . N' det ~ , · . . . eczacı ... ve"lt ı san, ıra erı ec • C"'-._ 
- Kumandana si;yle, ka- Paşayı görocegim.. gar kızı ~le_ sevı~ıyordu.k. 8~11• bataryadasın ı:ıen '1 Baba, kazanoı oglu Enver, kacı Oevat, l!"lorinalı !l0' ıı'_ 

rım geldi, gebedir de. - Yasak... ra askerhğım çıktJ. B11• run<l· - D<>rdiincii bataryada inhisar muhaseheoisi Enver, Fırıncı Hasan usta, j.~ 
- Orduda aşağı, yukarı - Yasak ne clemeki Ben det f,ofça'da kaldıktan sonra paşam.. kooperatifçi Halıl, hakim Mustafa, şoför Mustafa,_.,( 

herkesin karısı vardır. Onlar sana paşayı gfüeceğim diyo- muharebe . b~ş~allı:. O.ra<~an Adııı na "1. Tevfik, tüccardan Esat. ran207. Mustafa, ın•t ~ 
da kocalarım köyJeriode bek- ram. ayrıldım, Vıdın e gonderıldım. - Hıza.. . . Yunus, marangoz 08 ~ 
liyorlar Mariya .. Seni burada - Hem~eri.. Yas .. sak... Daha sc.ınra .:Uai?·etintle bura· - S~ni . ~arın 9agırtırım 1:.0 ":181.1. . • gazete bayii Mehmed, 1>'

1
-'-

alıkoyamam, tekrar Lofça'ya Hu iki hecenin manasını Y8 gcldıın. ~ımdı o kız kalk· oğlum, şımdılık doğru batar· Nac~ ~zkan, sıhlıı~e ~e Ahmed, kahveci M.ehıııed, J 
dönerek muharebenin sonunu her asker gibi Riza da bili- mış, bertarafı aradıktan sonra yana iltihak et.. muru - urı, ~ontrol Alı Uıza· uifatnraoı lshak, berber 1~ 
beklemelisin. yordu. Bu sebep'6 meyus olup be.nim arkamdan buralata gel- - Başüstiine paşa lıazret- ~u~osçu .Sakı Oza~, zabı~ ka Elslkevi kahvecisi Ali, )P 

- Yapamam Rıza.. Sen dönüyorken kapı açılllı ve mış. teri... tıbı Halıd, mnalhm Sadı, aş- yegiııiu Emin, bakkal_, 
nerde isen ben de orada ola· bizzat paşa göriinerek seslendi: Defecleydin.. Hıza çıktı, Osman Paşa da ı;ı Mehmed }Jmin, telgrafçı oglu Hiiseyio, kunduraoı ,t 
cağım. Bu kararım kat'idir. - Kimdir o beni görmek Gitmiyor pa~am, gebe· bu baber iizerine diişünmeğe Seyfi, berber İRwail, ticaı·et t.afa, Saka zade Mehaıed, ,N 
Ölürsek de, kalırsak da be iatiyen' dir.. başlRıdı. odaı:n ba~katibi Oğuz, yeni zaoı kalfası H iiso~·in , teıgr 
raber... - Benim paşa hauetleri.. Gebe miL - Devam edecek - kooperatif Jllüdiirii Oewal, ta Seyfi. 

. ~ 

Belgrat Cl•nayetJ• nun yiizde birini bile giister· biiylc ~eyleri kat'iyen istemi· rak: lan gibi divandan fırladJ,J)if 
meğe cesaret edememişti. yorum ; anlıyor musunuz ' • Aman Yarabbi .. dedi.. - Net. :ro dodiıı'· · ~,~' 

' 7 aziyetten fazla korkan .Emirlerimin daimi bir şekilde Kaba bir adamın muamele- haykırdı. on alJalı ••_.,,-
Sırp Krah Aloksandr Ve Krallçası Draga yiizbaşı Lonkovi9 ve hem~ire· itaatla kabul eJilmesini isti· lerine tahammiil edtJn bir in· Sırbistan keJimesile ne 1' IJ tı 

Nasll ÖldUrUldUlar ?. lori kağıtları vo paraları top· yorum. Beni dinlemiyecek o· sanın ne kadar sabırlı olması diyor ve ne anJıyors~f-
Nakıli: F. ŞEMSETTlN ladılar, fakat Draga, yani tanların burada işi yoktur.. Uzımdır.. Se :.ıin BoJgrad'ınrn . 'tJ 

Kraliçe Krala karşı hiddet ve Kral, s<izlerinin umdogu Diye mırıldandı. ve zadeganı beni, Sırb1',1 
bı·r surahı' bulunan •

3
•· şiddet göstermeğe karar verdi neticeyi vermediğini g<irünce, Aleksandrı salonda bir a- Kral)r.esini, gözlüğü göııÖ ..Jif bir masayı uyacaktır. dedi. ~ 8"~, 

bı'r tekme ı')e devı'rdı', elı'ne v . . vo knmarcı kardeşlerine: daha ziyade hiddetlendi ve şağı, bir yukarı geziniyor ve saua faııile Ciriiyoı· ıcn aı'' 
e kralıçeye hıtab ederek: y . . h . . · · k · t· t B ı ~· -" geçen bardak 've kadehleri . , - ern.ıızde oturunuz ve Draganın em~ırelerıne: kendı kendıne homurdanıyor- me ıA .ıyor un ar, gi "' 

- Bıllıassa sız de hanım oyununuza devam ediniz! diye - Hele siz. Üçünüz de bu· dn. Draganın bu çok ağır larma medeniyetin ör~e rl-'' 
yere attı ve kırdı ·: efendi.. şeref ve haysiyetinizi haykırtlı. Krl\l, kendini hayale radan defolun uz. Sizin adilik· sözlerini duyunca durdu ve: doğam i9in beni çekeoııYtb• ! ' 

Kadı?lar .~ep. bırden : . fazlaca muhafaza mecburiye· kaptırmış ve kendi evinde terinizden, şımarıklıklarıoız· - O ... dedi. Ekeik olan hunn da bilmiyorsun ga~ ~ıf 
- Yıne ışımız var. Dedı· tindeııiniz Siz bunları bu adi b l d lt Ald d t k '1t • V b idi! Demek ki, sürdü Heın, bunlar kadın veY .,,1 

ler. İçlerinden de: hareketler·ı: m .. nedece1tı"n1··,e u un ucunu &anıyor.. a· an ar_ı ıerenıyor~m ••• e ~~ lan seııiıı koununa -rerı,t·" 
'' • ~ 1

' ' aıyor. Atı anda ~ahınma malı· sen deh kanlı ..• Haydı dı;.ıarı ... ğan bu hayat sana c~k . . . . J ot ;,ıı 
Y . d ı·ı· 1t· t tt d' .. k ı . ~ ' v ' ' • ıçın bır ışarotıno bakıY - me e 1 1el u n, ıye on oya 0 nyorsunuz. ~araya sus kısımda bulanuvor! Bu- Burada ssıl hakim kimdir si- ağır tahammiilö güç mii ge· . ı • 

ıd d I "d ı · h" l" ~ ' 1şte, seıııu namus o. b-' 
mırı an ı ar. saray a et erme urmet a- rası benimdir! Evimde hakim ze göstermek zamanı gel- liyor!.. Yiyor, içiyor, eğleni· ve kibar BeJgradhlarııı 

. Kral, etrafı ~örmez bir zımdı.r, madam l olan benden başka bir kimse miştır!. dedi. yor, bir de halinizden şikayet dsn ibarettir. j)eı' 
hıddetle devam ettı : Dıye haykırdı. olamaz! Oina, Boyka, Hırietina ediyouunnz. Yemin ederim ki _ Si)zü başka '°~d ~;· 

- Ben eize kağıt oyna· Fırtma, Draga tarafından Kralın vaziyeti, Draganın ve Nikola Longoviç bu defa Sırbi&tan'ın böyle bir kraliçe· sevketıne.. Herkes beOl .,,, 
mayınız demedim mit. Burası henüz görülmemiş dereced.e bu şiddetine ve şirretliğine dı~arı çıkmak mecburiyetini ye tahammül edomemesi garip kadar etmez. Benim eav•1,( 
ıaraydır; Viyana kabaresi de tiddetli idi. Kral, hiçbir va- ragmeıı degi~medi. Fakat lıi&Bettiler, yalnız Draga, ha ve fevkalade değildir. Iatmak istediğim bir Jtr' lif 
ğil... Saray... Hey kadınlar kit bukadar hiddetlenmemişti. Aleksandr, dogrndaıı doğruya hadiRelore ehemmiyet vermez Kralın darbesi hem ani niu ahvalidiı-. Bir J;'.r• ~· 
anlıyor muınnnz! Saray sizin Daha doğrusu herkes için bn Dragaya hitap etmeden, heniiz gibi bir vaziyet takındı ve hem de çok ağırdı. Draga çok ağır başlı, çok ,.akllt 
bildiğiniz yer değildir; sarayın hallerin dalta fevkaladesini geçmiyen bir hiddetle bağırdı: dl\yanmakta olduğa divanın bu darbe altında ezilmemek mak mecburiyetindedir. ;/ 
uıalleri vardır, herkes ona göıtermiş, fakat Draga'ya bu- - Ben diyorum ki burada ipekli yastıgından ayrılmıya- istiyormuş ve yaralı bir kap. - Devam ed• 
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Hususi Teigrat haberleri 

hududunda Tevfik Rüştü Aras H~beş Türk- Yı1nan ...... 
Ticaret anlaşması 

ltalyanlarla Habeşiler arasın· 1stanbu1 10 < Telgraf ) - Cenevreden dönüşte Atinaya 
d 1 d k 1 Evvelce imzalanmıı olan Türk- "' M • •• •• 

, •r-ıi" a Çarpışma ar an kor U UyOr Yunan ~icaret anla~ması önü U!lrayıp aksımos}a goruşecek 
~:tti . -~..r lstanbul, JO (Telgraf) - ltalya Somalisi ile Habeı budu· '.11.nzdekı Cu~Mrtesı gilnllo~en lstanbul 10 ( Telgraf ) - Cenevrede bulunmakta · olan 
~ anı tarafından çok duada her iki taraf tahıidat yapmaktadır. ıtıbaren tatbık aahasına gare• dış işleri bakanımız Tevfik Rüştü Aras oöoüıte Atiaaya 
~ttıı 8 •ri bilmecelerimiz- ltalyanJar hududa yeniden takviye kıtalart göndermekte- cektir. Takaı heyeti hazırlık- uğrıyarak Yunanistanı alikadar eden ~ea'elelcr etrafında 
~\tane de bugün cevap· dirler. Hudutta yeni ve kanlı çarpıımalardan korkulmak- lara batlamııtır. Yunan dış itleri bakanı Maksimosla g&rüıecektir. 
ldi eraber olmak tızre tadır. Bu görüşmenin, Yunanlılarla aramızdaki anlaşamamazhiı 

/Oruz: bir kumanda• lnJdıraceğı um·u·l·m·a·k·ta·d·1r··-------· 

~~·~ ~ö!!üğü t .. ,... Ağırceza Reisimiz nımız ötdü Fransız bahriye bakanı 
~~·611 biri tutmuş; çıpla- İ İ Balıkesir 10 (A.A)- K. 
'td~r;e cebine koymuş. Suad, stan bula, stan bul Ağırceza Reisi o. K. General Basri düo 

'bıı bir Y•••nduı Aziz Konyaya Tayin Edildi g•ce Y""" ani bir n••'· Piyetri Fransız-İtalvan Dost-
~ . _ 12 _ lstanbul 10 (Telgraf) Ishnbul t. Ağırc~z• hikimi Aziz, dimaği ıonunda yapılan bü· luiundan BahEettİ 
tp 2ı •uale c evet > diye Konya ağırceza reisliğine tayin edilmiı ve f Adliye bakanlı. tün tedavilere rağmen öl Cenevre 1 O (A.A) - Eıki da Roma ya y•p•caöı ziyarete 
\ •trilem ? ğından emri gelmittir. Iataabul ığırceza bilıimJiğine İzmir müştür. Balıkesir değerlı • 

DYuy ~z ? ı· ağırceza hikimi Sı.ad tayin edilmiştir. Bundan baıka Adli · ğenerı. lin ölümüne ağlo ltalyao mubariplerinin Franıa· temas etm it iki memleketin 
•, or muıun ıuı ıne. yede mühim değişiklikltr yavılmııtır. maktadır. İtalyan dostluğu için tertip ta Romalılar ve Galillar za· 

1•1 ~ •tıı - 13 - iz mir baımüddeiumumiıi Asımın lzmir agv ırceza hikimlig" i- tt.kl • t ı t d .. 1 maalarından baıhyan el birlik fe"' ıı b b b e ı en op an ı a ıoz a an 1 . . h 1 F 
" d Ilı ve ir a anın ne tayin edildiği söylenmektedir. N h t Al k F . . ennı atır atmıı ve ranıa 

'rPt ~:·:~, fakat kimsenin y G 1 . o u aca r~D~·. babrıye bakanı M Pı. Faıistliği bidayette IJir siya-
:ııf '? gı dir; ohılde bu gosl a zete erı Istanbul 10 ( Telgraf ) - etrı ıkı memle .. ket arasındakı sal formnl zannetmiıti. Hal-
dıır1 & u av Bcrlia Ticaret odamızdan bil anla1amamazlıgın ortadan kalk buki bu sızın yaradıhıınıza 
ttd

1
r 11 ebeveynin bir kızıdır. dirildiğine göre Almanya, Tür mış olduğunu ıöyJemiı Fransa uygun bir ıosyal yenilik for· 

l

=e· ~2i - 14 - Fransız Dostlug"' unun Sailam- kiyeden külliyetli mikdarda dıı bakanı M. Lavahn yakın· mulüdür demiıtir. 
• fıçılara Şaıal suyu nohut ıahn alacaktır. 

'Ş~•ınaı . lıiını Yazmakta Birliktirler Mualıı·mıere Başbakan 
llll• dolu olan fıçıla ta! Belgrad 1 O (A.A )- Cenevre konuımalanndan bahseden 

~~fi, b:-: 15 - _ Yugoslavya gazetecileri Franııı dostluğunun ne kadar sağ· kıyafet T k• d "' d Ç f G 
~ . ırı başının ustnnden l•m ve emin olduğunu yazmakta dil birliği ediyorlar. Vreme e lf 82'18 80 Or uya eçen 
l;:•roıiı . 8u kabil midir? diyor ki: htanbul 10 ( Telgraf ) - 1 t J •• •• S b* h K 

'~- ~ .köprüsü altında Yugoılavya etrafında yalnız müt efiklerini ve bu arada Muallimlerle tal~b.eye ma~sus sme nODU a a 8 arşı 
ij ~btldir. büyük Fransız ulusu değil bütün medeni memleketleri gör- kıy'lfet bulmak ıçın tetkıkler Istan bul da Beklenı·yor 
l\ ki k bn -k b. · k 'd t · ı· yapılmakta ı~ır. na l t k me e acuna artı yu ır mareyı ı; zanç e. e e mış ır. • • ~ I t b I 10 ( T I f ) k v d 60 k. ·ı·k b. k '"' r ar e - • . an u e gra - onagın a ışı 1 ır o· 

~i d. TU-RK Tu·· yu·· N FABRIKASI yeni torpıtolar Trakyada tetkikat yapmakta nuk ziyafeti verilmit ve top· 
~d b e ıyor Livono 10 ( ~ .A) - Yeniden olan. başbakan hmet lnöoü lantı Hmimi bir hava içinde 
'l 1Ptote 9 (A.A) - Sa· • .. •• •• • iki torpito muhribi tezgiha T~k~r d•ğındaa Çorluya geç· geçmiıtir. Baıbakan bu sabah 
y t~t tnabafil Macariıta · Kahırede Açılacak Turk Tutun Fabrı· konmuıtur. mışllr. Baıbakanım,z ."baba yanındaki baylarla Malltaraya 
t g~2°alavlan karşılık ol- k M

4 
k. l · G ·· d ·ı k . . . kartı hfaobulda beklenmek· giderek tetkiklerine devam 

~-~~ta Macaristandan sü- aSJlllil a ıne erı on erı ece 15 bın kılometrelık tedir. etmittir. Bııbakan öğle ye· 
,tnııe d . k h b lstanbul 10 (Telgraf) - Kahirede açılacak olan Türk Tekirdağı 10 (A.A) - Ak- m~ğini vali konağında yedik-

b
doiru aılr çdı .. •n b~ld~r- tütün fabrikasının makineleri yaL.ında Kahireye g6nderile Hava yolu şam baıbakan ıerefine vali ten ıonra Çorluya gidecektir. 
• o ma ıgını ı ır . • . 
~t, Yu si t 1 . cekbr. Vaııngton 9 ( A.A ) -Çın u maddeler lııd go av gaze e erı . · • t ti ~11 ortaya atılan bu Fabrıka yapacaiı sigaralarla yerli !arfıyatı kuıılaya· ile Kaliforniya arasında Pana yuş Uf UCU 
~tın alllsıı olduiunu caktır. merikan Erveyı kumpanyaaı 

,~~~ ~facaristaDIIl karşılığı ~~r ~:.;i~:~:':~.::;;•·to~:: Vaşingtonda bu işle uiraşan 
•"~ilrlar • me~!~~~~~land Emy kumpan 400 kişiyi DOIİS tevkif etti 
~~gluu Macarıstanın, Yu2oslav muh- yası da Kaliforniya hava yo- Vatington 9 ( A .A ) - Hii- maddeler dairesi tefi bunlarla 
, 114

11 
d•..., • luou açmk istemektedir. kiımet,bütün memlekette uyuı· uğraımanın ancak baılaogı-

'c-~ IO (A.A) - ltalya tır8SID8 ver Jgl karşılık turucu maddelere karşı i11ili canda buluaduiuau ıZ>ylemiıtır 
~lb ••tan arasında yapı· • • Tayyareler ıava1a gh·iımiıtir. Bir çok ge· Vaıington 9 (A.A).- Po.liı 
~,aı oıaçında. lt~lya Ma konseye ver1Jd1 çici ve diğer satıcılar yaka· uyuşturucu madde tıcaretıle 
'• 4-2 yenmııtır Ital ( ) k y çarpıştı uöraıan 345 erkek ve 71 ka· 

b · • Cenevre 9 A.A - Maca me te ve ugoılav delillerini 1 t B 1 d k • tt ki k anmıı ır. un ar arasın a a• dıo yakalamtf ve it t 
ti,, tnaçı güçlü e .a: ristanın Yugoslav muhtıraıına aramaktadır. Muhtıra bu de· Londra 10 (A.A)- Bir bom dın, erkek talebe de vardır. b'I ü d • ~ 1

..; :~o-
tl,t Ve Macarlar çok ıyı karşılıgı dün konıeye veril- lillerin bazıları önce halledil barduman tayyareaiyle bir ıi Bir çok ıehirlerde baıkıoJar 1 

m •h~ )ere ~tmkı!br. l a a a
~ıı. ına reğmen karar· miıtir. Macar hlikumetI bu • 1 • ... . P'I aan ze ır enmıı ımse er ser· 

L · 11tUnd b. k f t . d y f .k. mıı meaelc er~ aıt ve dıger- vıl tayyate çarpıımı,tır. ı ot yapılmıı ve kadın erkek 400 best bırakılmadan 6oce tedavi 
~.. en ırço ıraa • muhtıra a ugos av fi aye ı · · d ld • ı r o .. 1 n tli B" k .. -k z •ttın1 1 

. . . . . ersnın e esassız o uguou a muı r. 11 uçu •· kişi yakalanmıthr. Uyuşturucu edilecektir 
1 ardır. tınna sllratle tetkıkını ıste . bildirerek diyor ki: bit de ağırca yaralanmıştır. • 

h 1 d b k Yankaputaka kampında de- ristanla hiçbir vakit müna•e· Eden'ı·n verdı·g""' ı· karar qgos avya . iŞ a anı ğil, bir ciftJikte oturan otu~ batı olmadığı anlaıılmııhr, 
• kırk kadar Yugoslav göçmuu Buna mukabil auikast Yu G 1 f 

I! Ni•an ayında bu çiftlikten çı· goılavyada gizli bir zorba azefe er tara IDdaD iyi kar• 
l llrları hudut harici edilme karılmıılardır. Bunlardan Frao- kurumu tarafından anıklan- 1 t s d T .. l • sada Marailya suikastına itti· mıttır. Hırvat Irredantizminin §1 BnMIŞ lr • BB ey aymlS 
\l&ltıin bi tİrİ)meSİDİ emretti r~~ ı~çu ile . y~kalanan • ilç Marailya cinayetile hiçbir ali· bu bUSUSta ne diyor ? 
~ ~t,t 

9 
ö 

1 
kt d. B d k. d' kıtı yilıoılav ıddıaaının hıli· kaaı yoktur. Ve Macar ulusu· 

'~'" . ' (A.A) - iç iı· s 'i enme e ır. ura a ı ıp · fına olarak arkadatlarile bir- nun amacı barı sever yollarla Londra 10 ( A.A ) - Sar,kaydederek bu zorluğun uluı· 
\ lıl~ ılca?1et ~uh.satiye lomasi mahafilinde bazı büyük likte kogulmuılar ve binaenale Triyanin antlaı'maıının değit · ~l~ılar araaı polisine iıtira~ lar derneiinia k~rtıaına ~ıkan 
t L ddetı batmış olan devletleıin ve bilha11a Cenev hM t ki d • t' ·ı .d. ıçıo M. Eden tarafından ven· zorlukların en agıra oldugU;DU 'tb y acar opra arın an cına 111 meaı ır. b if b 1 b 1 . · ı 
'İtı ••sının hudut harici redeki logiliz müme11illerinin yellerini yapmak için Macar Mubtırıda, k6çllk anlaıma len kararı gazeteler iyi kar:ıı- b~ s~r:~t~ 1:,n:f ~::t1~1~! . 

l.'t•ı: hemen bir nihayet Yugoılavya hükumetine kanu- pa11portile serbestçe ayrıl· devletlerinin ıuçlamalarının da famıılardar. lar derneiioe en büyük bir 
~,.. ı emretmi"tir Ma . 1 d ld .. b·ıd· ·ı k Sandey Tay.mis gazetesi u f t v. . b·ı ~ '14 h b ... · • nen muhik olan hudut harici mıt ar ır. esa111z o uıu ı nı me te 1 1 d • . • S d köto yenme traa ı verecegıaı ı • 

~-._ ~I ut harici yapılma• yapma muamelelerioı·o Yugos Paraeviç ilk bahardanbe · ve bunların teıebbüıll siya11l b~s ard ero~gınıtn bl~kr la . d dirmektedir. 
~·ı "' • . 1 . . b • ır evrenın e ı e erın en O b t • d I . 
1 ~t tının ekıeriıinio 1 uı 1 d . k rı ge memı~ ve b•naenaley bır manevra olarak gösteril. karındmıı 0Jma11ndan 6tilrü Server gaıe eaı e ngı · 

ı t •it k ..... yanın uı ar ernegı ar· d 'k b k d. ,. r t · · A t '~l, anunuo bır ta . ora a ıuı •ıh azırhyama- me le ır. Macar hllkümeti s c: viaç gösterme•dedlr. ıı g~ıe eaınıa vus urya. ~~-
ııı,~ &'tyret ıahibi ma· ıuındakı davasını zararlı çı · ı:oıştır. Marailya cinayetinin bunun takdirini tam bir gü- Gazete Yugoslav macar aeleaınd~ ulus~ar :ernegının 

'ltltrın iti olduiu karacağlnı bildirnıit ~oldukları Macariıtanda tertip edilmedı· vençle uluslar derneği kaoıe· anl•ıamamazlığının iyi bir ıu · mTntee.s~ır doüldQugu . ~kkındalki 
be) n edilmektedir .. . ._ t 'l G' . f' M . b k aymısın f oceıını ooay a· a • gı ve .-a ı ıorgıye ın aca- yıne ıra maktadır. rette yiirümekte olduğunu Jamaktadır • ............................ 

Piyango s d t kişesinden alanız. Çünkü (SAADET) IZMIR ÇORAKKAPı KARAKOL KARŞISI numara 354 
biletler1nizi a a e geçen yılbatı piyangosunda Hasan T.ahıia. Telefon - 3497 .•. Kazanan numaraları ıllr· 

mutlaka müıterilcıini zengin eden: K i f e ı i d i r atle almak için Radyo tesisatına mahklir. 



lıatlR POSfASI 11 

ST ASI t~~;:!r!er 
:; aas Muhasebeı 

Kadınlar Toplantısı Hususiye 
. -· • •• .. Tahkikatı ft4ob~ 

Bır Kadın Heyetı Atatut'kun Dikili ve Berganı~k ti•'' .. 
C ·ı d V • V ·ı k v·t · M b • • • b. I • • ıebcibususiye tabk• • d,,.-amı er e aız erı ece ' 1 rın usa a- Valıdelerının Ka ır erını adliyeC"! ehemmiyetle ab••' 

katarı Tertip Edilecektir... IA . ı k edilmektedir. Divanı Ol çeki" Se am ıyaca • • battan istenen ~·11 bkİ~; ...... 
1 dl,.,,. . ı a tı tı' U fl B Y d Dlln akıam taat 18 de sonra cumhuriyet alanına gi· benOı ge me x1 ıç cık ' a anın . aşı arın ır şehrimiıin ışılih hanımların· dilerek bftyük kurcağa bulcct- bir müddet daha u~ ... ~ 

. dan birçokları Halkevinde ler bırakılıcakhr .. J •k• '&qı 
Beşinci yıl yerli mah ve tüne vecızeler atılacaktır. malı ve tasarruf hakkında c: bir toplanb yaparak Cuma · Damız 1 

tasar~uf bafta11010 kutlulan· 6 - Cuma gilnü bfitDn uygun ve güzel yaıanlara _ 
1 

k t h" t Sonra kadınl&rdan teşek· 
meıı için ulusla ökonomi ve camilerde hatipler tarafından kumbaralar hediye edilecektir. glln~ yapıtca.t t t~~ u~~ kül edecek bir heyet Karşı- koyunlar f4 
tulum kurumu tarafından bir ulusa yerli mala ve tssarruf - 9 Vitrin müsabakası progıa~ını eıpı e mıı er ır. yakaya giderek Soğukkuyuda S k d d mııhk JıoÇ .ıl 

t f d · • Pıograma nazaran Cuma a ız an a I oJfl .. 
Program ona11lmıştır

1 

Kısal· mevzuu e ra.ın 8 meıze.er yapılacak ve sırf yerli malile . Atatürknn saygı deaer vali· k t• t k o 1 ti 
:11 ·ı kf · güaü bınlerce hanım ıaat a oyun ge ar ece f tll 

tarak yazıyoru%: . verı7ece ~· n .... 
1 

d en güzel süslenmiş mağaza· 14 te Halkevinde bir toplantı delerinin kebirlerine çelenk- gümrük reımind:n rJJU:k'~ 
l - Haftanın ılk g'!nku -E uf ma g nlük. og e 1~~ lara takdirname ve madalya c k orada iıtiyenler söz ter bıra ·acaklar ve hitabeler lacakları ziraat bakaD b'ıl~· 

blltUa esnaf ve tüccar du - sonra .. şre paşa, ıçe,me ıar, . . yap• • . . 
1 
.... e 

.. , b k 8 b • Al k k h lar veulecekttı. ö liyeceklerdir Halkevinden irat edeceklerdır. baytar çevırg'!n ıgıo 
kin ve magualuını ayra - absma ,•n.e _velıı . sdancnh . al - 10 - Haftanın devamınca ı y • miştir. 
larla süıliyecek ve halka mil- ve ane erı on erın e atıp er . 

1 
• ____ ____..,, 

u iktisat ahi kın• alıştıracak tarafından ulusa öğütler veri- :erlı mah satan müessese erın General K a· ''l nı 
99 vecizeler caddelere asıla- lecek ve ayni günün akıamile ıakontolu sataılar yapmaları !!..J ya niıd ,,.,. \ 
cıkhr. Pazar akşamı saat 17 seanı!la- temin edilecektir. Alsancakta MesudiY~,ı •' '' 

2 Haftanın devamı müdde- rında Elhamra Tayyare, T.ta - l 1 Haftanın ıson gllaü olar. l desinde Senili zade tfı fi~ 
tine~ lokanta ve aşçılarımız 'Ve Lale sin~malarında kısa 18 a 12 . 34 salı akfa!DI ... Yaptığı işleri Ank&ra .an te g- Hasana ait kereste kot0,,tı0 
yerli pirinçten pliv pişirecek- hitabeler yapılacaktır. at 17,30 da Halkevinde ulusa rafla bı·ıdı·ı dı· rikasına sirayet edeD y ; 
fer ve üzlim hoşafı ile incir 8 - Mekteplerde müsa· bir konser ve Huene Nalin söndürülmüştür. Y aoi'1' fi ~ 
tatbaı bulunduracaklardır. mereler tertip edilecek ve yazı tarafından · kıymetli bir kon• Aokarada buluean saygı saha alınacağı, bununla mek- kinist Ali oğlu Mu9~~e~ 

3 _ Haftanın üçüncü Cuma musabakaaı yapılarak yerli ferans söylenecektir. değer valimiı gene~al Kiı~m lebin sütcülfik ve hayvancılık a~kadaşı. A.h~ed. oğlu :1ı il, 
gDnll ( Kız ve erkek muallim, T. Odaları Af wı• _ Dirikten mm taka zıraat çevır· k smının ihyasına gidileceği dıD makrneyı ışletaı '"' b' 
liseler, ıan'at, ticaret, ortn Cenup ,., genliğine bir telgrrıf gelmiş b:ld' .1 . t" yakhkları yağdan fabt• ... ı.ıı' 

ı m mış tr. d k k 11ct"'._.,.I 
mektepler ve biçk! yurtları, • k f I • tir. M . l'd k' f'd 1 k için casın an çı an ıv .0,,,~_. · · · · · Kongresı Qsı se er erı k ersm, e 1 , an 1 b. · ·k d_k .. h b• -.JI esnaf ve ııçı bar!ıklerı ) saat ~ ~ Bu telgrafta mınta a zcy· Ziraat bakanlığı gelecek yıl .ıhşı . u um ane Y"' 
11 de Cumburayet alanında Her yıl ilk liinun ayında Memleketimizden Asya, A- tiocilik miitahassıs Ferrubun _ . d "h' b' t h sırayetıoden çıkmtıtırd· ·ıi1"' 
A - '- k w .. ü d 1 k 1 ik L• A . . .1.. d'I butcesın en mu ımce ar a · t bk'k t d am e ı tatur11;Ün urcıgı on D e Ankarada top anma ta o an mer a ve cenuoı merıka yırnıaa bir muavıu ı ave e ı · . , .

1 
kt' a ı • ıoa ... e.v __ / 

k d·ı · .. t ·ı k . d 1 k · . . 1.1 kt . k b• . ıııat vereoı ece ır. __ ____ en ı erıne gos erı ece yer• umum tıcaret o a an ongresı ıçırı tayyare yo ı e me up ve diği, borsa zıraat me te ınıo il' •f 
lerde toplanmış bulunacakl~r- haklunda talimat beklenmek her türlü potta müraselih ka- yapbğı gibi ziraat bakaıılığın· ~?Y .~o-cckJ~ı k~~lk~u: 1

:· Waarı 115~ \ 
dır. Mektepliler toplantı yerıne tedir. Ege mıntakası ticaret bul edilmeğc başlanmıştır. ca takdir edilecek ucuz biı ler ıçın onurnüz e 1 

w a ar ~ ll:.tkanhğının sorg J N 
gelirken yerli malı marşını odalarını eski ökonomi bakanı Şicıpiye kad r mevcut jeplin bedelle lzıDir ziraat mektebin- zi~aat kurslnra a~ı.lacagı .va~ı- t"'~ 
s&yliyecekler ve hazırlanan Rahminin başkanlığı eltanda seferleri yerine. bu mcmle· ce de boğa ve damızlık inek mı:ı larafnıdnn mu1delenmış\ır. Maar•f bmkanlığıuda" tı' 
vecizeleri taııyacak!ardır. be~ kişilik bir murabhaa he· ketler için ıUidgard'dan uçak 4 •+&&•• :m m\ıdeki alakadarlara ge11,.-ı': 

• - Heykelin e:.trafu:ıdı ya yeti temsil edecektir. ıeferlerine baılııımııtır. Her Aydın hattı sa- Elektrik ta if e tamimde; ?1ektepliJer bot' 
pılacak toplantıda müstahkem türlü posta müraselit• brş d • her nevı sporun "e ı,it 1, 
mevki,HatkFukası Tilkilik Mab ÇefİD günde gönderilen adrese var- tın altD8Cak MI kom SYODU rado futbolüo \'erinıli . '/ 
feli ve Şark sanayi oirketi Soyadını alanlara maktadar . • Airede France se- Nafia !bakanı Aydın de- Elektrık kilovat ücretleri· rette inkişaf cdebihı>;:~bırl" 
tmuıikaları bulundurulacaktır. .. Çetin " soyadı eski· fcr.ler~ ~ış milnaıebetile tatil miryolu kumpaoy~CJını alakalı ni gözden geçirecek olan ta- alınması lazımgelen I_ 

5 - Saat 11,30 da askeıl denberi benim kullandığım edılmışbr. yapan bazı işl~ri görüşmek rife komisyonu ayın onuncu ıo .·uloıuştur. nıektetl ~ 
muıika lstiklil, ondan ıonra bir addır. Bu gez kütükçe •• • ftzere Aydın dcmiryolu şirketi Pnzartesi günü Nafia komiseri Bu sorguya Jııfl f 
da Yerli malı martlar1nı çala· de tutumunu yapbrdını. Bir kadın ku · müme11illerioden birini Anka Hilmi beyin başkanhgırıda ilk spor okuturları en 1,ı cıktır. C. H. F. valilik idare Bunun ıçın baıkalaıı d b v Jd raya davet etmiştir. Şirket toplantıyı yapacaktık. zaman zarfı~da ceva:ıerdif· 
heyeti batkanı Yozgat ıny· " Çetin .. soyadıaı kulla- YU 8 02'0 U mecliı idare azasından M. O Elektrik şirketi müdürü M. zırhyar~k ~ 
lavı Avni, Doğan halka ge· namazlar. Cumaovası 12abiytıtinip yu· dinle Lond adan gelerek An· Go:mczano dün öğleden :..onra - O 
çen ıenelerde yerli m.alı. kul: Soyadı kanununun bu kara mahallesinde .oturan 60 karaya gitmi, ve bakaoMda belediyeye giderekbaşkan dok Altay· Alf1 
)anmak hakkında ıçtıklerı maddesinin devlet ıuraıın· yaşlarında Mustafa karısı E· tamasları başlamıştır. tor Be:ı c t Uı'la elektrik işleri 
andı . ba~1rlatacaktır: S~n:a ca örUnlenen ıon biçime mine Iznıir ıoıesi ilzerinde bir Bu görüşmelerin Aydın hnkkıada görüşmüştür. Ordu ,_'f 
Kız hseıınden Pakııe ögut· göre " Çetin ,, soyadını kuyuya düşmütlür. demiryolu hatıoun hükümetçc • • • • • Cum.a ünü bu yıltO I 
lerde bulunacaktır. Ondan alanların başka bir ad al- Adliye derhal hldiıe ile aatın alınm11ina ait olduğu ç• k •• •• •• ı g · ol&Ji' -11 

k b ıçe surumu yecan 1 ve şampıyo '" ıonra:'lbllyük Atatnr e, af malarını and1r1rım. allkadar olarak hldise ma- Ankaradao akseden haberler- · l'k fJO ,,_ 
k • 1 1 - bü ilk z· t b k 1 .. d C13Slr l maçı var. ı I ba an smet nönune, Y Yazgan balliode tahkikıtt yapılmltbr. dtn anlatılmaktadır. 'raa 8 an ıgın an pay· l · b' · · 'kioci• 
1 k ı b k K • t -d- 1 .. w - 1 b' zmır ınocı ve ı ,. U us uru tayı aş •.nı azım Ag6h Çetin Eminenin cesedi kuyudan çı· .. • · ar mu uı ugune ge en ır Altay·Altınordu takı111l• 

Ôıealp ve ökonomı bakanı karılarak bmir Memleket has· • buyrukta çiçtkli hayvanlara sında yapılacaktır. /... 
Cel~l Bay~ra tel yazıları ıön· Hava gazı tanesine getirilmiştir. Zımmet dayına sürümlü çiçek aşuı lz :niı ıampiyonunull 1, 'f 
der1lecektır. Hava milıaad~ • Emine dul bir kadındı ve Paket gümrüğünde 204 li· yapılrolisı ve sürümsüz çiçek hafta Türkspor gibi o101'1 
etti~i takdirde diSnü!t~ ahskledrı KomJSYODU kendi inde son zamanlarda rayı zimmetine geçirmekle aııs ı yapılmaması bildirilmiş- barile kendisile bir ~1-,; 
muzıka önde oldugu • ~ H . k · h k " k b 'f · · . . k 11e111 'I_ • S t• t avagaZI ıar etının esap· b&%1 şllpbe bırakan hue etler suçlu ve mura a e va zı esını tır. Sürümsüz yapılan aşılnrda o1mıyan bır ta ıma ;r i'J 
Erkek mualhm, •

1
nat, 

1
1
cbarel larını tetkik ve tirketln ıtck· de görülmOıtü. Hidieeain ka- yapmamakla suçlu Nizamcltin hayvanın üzerinde kabuklar rakibi Altmorduyu 1ik11~-'i, •• orta mektep er ta e es l t b•t d k i on H" . h ki d . ~ .. il o 

Ş • arını es 1 • ~.en •• om sy. zaen cereyan ettiği anlaııl- ve unmdhn • arın • husulr. gelmekte ve buolu şın4 geçır,a:ıege am .. p"'.J 
Gnıel1ah7a dotru, ark sa bu akı•m ııını bıtuecektır. k d 1609 numaralı kaoun muci· . .. Altrnordu baleu ık• w'~ 
aayl ıuketi muzikaıile Kız Tespit edilen ıtok miktara ma ta ır. hk'ı_ 

1 
bılahare otlar arasına duşerek 

1 
Al d'w tı•·I, 

. . - biace ıon ta ı.atın açı mas w .. • a tayın ve ıgu "Itır j 
•• Erkek b1elerl ••lebui Al· 60 000 lira tahmin edılmek· ctd . Tk . t . r butaJ:gın ureroes;ne s~bep .. - d di Şayet I" ,rJ 
Hac•i• do"ru ve Fırka Genç tedir. Tecrübelidir mO eıumumı ı çe ıs enm.'ş .ır. olmaktadır. rıa onun e r. ı 1•'~ 
ı ik ~' · d f 1·ıç'ı Şirket bu malların ancak Tahkikat evrakı birinci ııtın du bu hafta ı\ltoy .

1
,, 'I 

er muz u11e e e ... a ve f l Ç 1 k t . k" ,.... . . 'k' ci devrede yenJ -ı··-bi l'kl • T'lkTk E f yüzde onunun atura arıDt amaşır annızın ço emıs tak bl ım ıgıne verilmıştır. • D 1- ı ın e' 

' 
1 ~rı 1

• 
11 

ve ıre pat• ibraz eimiıtir. Bu yüzden iki ve çok dayanıkla olmaıını, ·-- l!fll/f r'OSıOS/ şampiyonlllğu Altayuı ıtı ~ 
ya dogru bır yürtıyüı yapı· ayrı Jiıte halinde faturalı ve sa~arınızın ipek gibi yumu· Gündelik Ôkono 'llİ, Syasal alrcakttr. Moamafi A '6"1;J 
caldardır. fatur11ıı eşyalar tesbit cdi . . Y 1 Ş h•t nun bu maçtan soPr• "'" 

Tezablirat eanaaında uçak· l k . şak ve bRttakı kepeklerın a ancı a 1 gazete bir çetin maçt dab• 
f'!Ce hr. · l l · h · d'" i · h d dıf· 1 

lar1mız tarafından ıebrio üs- K · ı • "t ıza eı nı ve er i•r ıg nız yer Seferi İsar • orman me- Issı, çıkarma buyurganı o da l•mırspor maçı a.ilr. omısyon, ça ıımaıına aı u 

0
,, 

• • • h 1 lıya a'c nafıa de çamşırlara senin litif ko· muru Celili 6ldlbmekle suçlu ] rr l Bu sene geçen sell!l( I 
011 rapor ız r r & • k . d'kk . _1 H d' . h ~a~it ı~. Yı nıaz b' k 1. .. d' "iiflllJ"". Bu ge Ce 1);.ıkaıılı. ıaa g6oderecektir. kusıle her eıın . nazarı ı a- Kimıl. og . .. am IDlD mu a- 1 uvvet 1 gor ug .• i~' ;J ! tini celbetmeslnı ve havanın kemeııne Agarcezada dün d(. - izmır • Ga:i Bulvarı nordulu çocuklarıu b .. ıı"IJ. 

Açık olan eczaneler Adlıye sertliği yüzünden elde hasıl vam P.dilmiştir. Bu celsede 1'elefmı: 395~ tin ir.ntihanda da ı:ıt 1ıtf1'.J 
Kemeralhnda Ittibat, Giizel K A • J • olan çetlakhğı giderm ~k için iddia makamı, Nuri ı>amıoda- Yıllığı 12 Lira olac::klarauı ümit etıtleb'"/ 

alida Altıntaş, Tilkilikte Faik' atıp eri yegane çare Abdi zade Ah· li:i şaMt hakkında yalan yere Altı aylığı 7 " altaya gelince: Geçe"ıtıat 
iki eşmelikte Cihat. Saman Adliye bakanlığı lzmir met Saffet ' okulu ka!tal mar· şı&bitlikten takibat yapılmasını Yad iHere yıllığı 20 • wağlfıoiyc_tio acısıuı ;tıt· ~ 
ak:.esinde Abdllıselim, Al-1 mahkemeleri 25 liralık kitip kaıile itici markalı •abuoları istemiş ve mahkeme baıka ı.l"lH : Ticn~aı;agınıl.ı ıuan alm ga çahşac• ol'.'' 
sancakta Trojef Joliycn, ecza- adedini onbirden ondaıde çı· 01 kullanmak kifidir. gline bırakılmııtır. basılmıştır Bakalım sonu ue .tf. (· 
ineleri bu sıece açıktırlar. karmııtır. 
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~•ci Kinun 27 

~ l'ıtdız, sen şimdi nasıl 
O}d 
~ Uğunn bana anlatma• ,, 
: llayır !. ' g1Idıracagım r şimdi .. 

' t... Asıl ben çıldıra· 
· ~e d k a . eme oluyor bn .•. 

11 
enı gaybedecegimden 

'0ru.oı Y ld G" I" 'L • ı ız.. on ume 
lqti , llıaller doluyor. 
~~eden Semibim... Ne-
7~ ıöylivorıun .. Ne var ' . . 
~ leşke bu işe girişme· 

iıa··: ~eşke bn kötü ha 
19hk kısımlarını ç<iz-

''"• d , şmasay ım ... 
I_ ~~iti •eterden bahsediyorsun, 

fi ' tn .•• Ne biçim sözler .. .., 
ff l' 'tıldızım. beni mahvet-

\ı b·'ktın beni .. Ben evvela 
ır akt" .. . ·ı . ll or ozenışı e Aevı-

"1 s . · evgım ~·apmacıktı ... 
lbtit . . hış bu... Bu çok t· Benim sevgilim bir 
'· Sen bir katil ha !. 

- *** 
,
1

6ddeinmumi ile ba~ dok-

ltt:. kapıdan içeriye r gir-

b· •·• Miiddeiumumi Yıl
ıtap tt' , e ı: 

it Sizi kanun namına 
~e;.diyorum. 

•h sert bir harekotle 
'hınıum· · .. .. : ıoın orıune geç-

' -s•ııç 
'it llı~habir hastaneden 
l bı~ otomobile atladı. 

~'\ ırn.ır adliyesinde al
\,~t~ ıeçikdiğinden müd
\1>.lı başın uaviniııi ~·e-

\ıa11~1lıadı. Eviue giiie• 
\ll~l a görüşmek isterdi. 'l' llkla geçen bir gece· 

llitı~ lllüddeinmumi baş 

4 
-.,,~1~.e lakırdı anlatma· 
\, b lll olacağına inam· 

g, algın, dalgın Kemer
L~trek yakın •azino-

~ Qtr· ~ 
Ilı lı~ne oturdu. 

\tlo ıç birşey istemiyor• 
hi nu yanı başında gö· 

ll~ rş~y eipariş etmenin 

(:ı ~: 11landı ve eüy ledi: 
'ııç tıa bir altnnbaş getir. 

llıllbabir, hayatında 

tz:MtB POST~II 

-DeYamı var 

Hep bir ağızdan takdir ve ~alkışlar yağdaracağınız 
filimleri bugiin 5 Biriacikinun Çarfambadan itibaren 

---•[TAN ]•---·ıı 

t-
•• .....,. •• 
Sinemasında bulacaksınız 
tsugiiakil zengin program: 

Tarz an 
Dünya ıinemacalğını hayrette bırakan büyük şaheser 

2- Güneş Prensi 
Beyaz perdenin iki ıııldak yıldızı Villi Forat, Lilyan Hayt 

•ı 3-DiinyaHavadisleri ı• 

Karşıyaka LUKS Sineması 
Beyaz perdenin şen ~ve t•krak yıldızı 

FRANSIZKA GAL'ın 

Tabrika 
(Ateşin Gençlik) 

Hep bir ağızdan takdir ve alkıı~lar yağdıracağınız bu 
çok güzel filim şimdiye kadar gördüklerinizin hiç biri· 
sine benzememektedir. 

Perşembe, Cuma 13-15-17 Pazar 15-17-19 21 
Pazartesi , Salı 19 - 2 l P. 866 

Karşıyaka (EGE) Sineması 
Bugün: Bu senenin en büyük şaheseri ve sinemanın 

en ıayanı hayret hlrikasıoı takdim ediyor: 

Düşman Elinde Esir 
Tamamen Fransızca sözlü, samimi bir aşk çerçevesi 

içinde vazife, f edakirlık, vatanperverlik hislerini mü
kemmel bir temsil kudretiyle yaşatan hakiki bir san'at 
mucizesidir. 

Baırolde: DUGLAR F AIRBANKS 

ilave olarak: PARAMUNT d6nya havadiıleri 

Seanslar: Cuma 13 · 15 · 17 19 . 21 15 

Pazar 1~ " " 
Diğer günler 19 ve 21, 15 



• 
rı 1 Umumt - arb n a ihi 1 Şehir işi 

•ınıDiiiiiiSiiiiiiiimiiiiiiiiiiiMiiimii~~·ınıııııınııınınııııı No.4 ı ııınıınııııııınııııııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiilllllııı+ Izmir Belediyesi S ıhh~ t işi eri Ne Hal d edit ~J b 
Sirp ordusu bertaraf edildi en so Al Belediye ve Hıfzıssıhha ka- yenesi, esnaf muayenesi, do- liyetine rağmen afatı.: ,,, ra, man DUUU cumhuriyetimizin yarat· ğam vekıyiine yardım,yiyecek esirgenen kimyabaneJ!I g6•~ ~ 
erkanı harbiyesi imoeratorla 1 ın hissı·yatına tığı en yüksek eserlerdendir. icecek, giyecek mesailinin_sı~· tına yüklenmiştir. su ~oıtll ~ t 

Bu kanunlar bize medeni bir hat balnmından muayenesı gı- ekmek vaziyetimizİll ,,1 ~ 'l 
istinat eden emrini dinled·ıer, Fransız ve memleketin muhtıç olduğu bi maddeler de vardır. Fuka ğini iddia eden buhJO b•~ 'de 

bütün ibt:yaçları göz önünde ra muayenesi ile esn f ve do- Y. ağlarımız bakkıad~ ., 'ı, 
ln2ilizleri denize dökme müsaade- tutarak asri bir belediyenin ğum vekayii için belediye diyemiz bize ser•b•~ e ~ \' 

vazifelerjni, asri 11hhat görü kuv~etli bir_ hekim teşkilatı~• şehirde vatandaş b•b• "'~il • • 8 1 ) V d• ı .. · · · l b 1 k malık olmaga mecbur oldugu . . . ıJ utıı Sini U gar ara erme 1 er mu ıılerıoın nası aşarı ma .b. . k . k . k bulabıhr dıyemeı. 11·,. .. 

_. • • • • _ lizımgeldiğioi çok güzel ifade gı 1 yıyele. '. ~çeke"f: g~y~ct~e Yiyecek şeylerin be:ir ~ 
B 1 l S b. d k · 1 88 b' k. · ı·k b' S 3 - etmiı çerçevelemiıtir. Bur lar1 muay~kne erı ılçıb~ labı vutsva ra men hemen ayni halde , 'ı/ ı. t' u gar ar ır 11tan a o· rarsy e ın ışı ı ır ırp . .. _ .. . ve mu emme ır a ora u . 

1 
rıc -' , •ı 

!aylıkla ilerledikleri halde, ce· ordusu Sen Jan Dö Menaya Deniz ve ~Iilstemleke telkık edersek goruruz kı malik olması liumdır. Su meselesınden Y te~P' ' 
nuptan Fransız ıark ordusu ve 37 bin kişilik ikinci bir Harpları: belediye kanununda belediye Buna karşılık olmak üzre settiğimiz için burad• ~ 
karıısında bu kolaylığı ."":elde Sırp ordusu da Draç limanına Ç kk 1 d k. k h işlerini sayan maddelerden çok geniş bir şehir sahasını lüzum yoktur. ~ı,,l L"

1 

ana a e e ı ara arp- f 1 t t bh t · . . k bb' · · · b• ·" ~ı edemediler. toplandı. 
1 

. . k b d' en az a yer u an aı a ış· •şgal eden lzmırde anc:a Te ır vesaıtıoıız "0ıı· ~ 
B k b T ~ erını yazmışta ; ve a ısah 1 "d" bü k d d h'l 1 k .. .. l - ı- uııı ı J" ~ 6 uliar er inıhar iyesi ~ va- • • Ki! • 1 d b k erı ır. ro ıımı a • ı o ma soz soy emege . uı ... e~r:· 

cınuousanı son arın a ıra . . dd . · ık f k b 1 b'b. 'h . hb t P' at 
kıa Selinikten Vardar boyuna Sırp arazisi Sırp ordusun· t k B d d Ç kk . Birıncı ma enın ı ı ra- üxere eş ah ta ı ı ı tıva Zira her sene sa • be~I ~. 

mış ı . ura a a ana a . bh d k 'f b' k'I'' r b ı d" b•I ıl ~ gelmiş olan itilif kuvvetleri dan tamamiyle temizlenmişti. leye yapılan deniz taarruzlara sında bıle evveli ıı attan e en ço zarı ır teı ı a~ ye ı ve e e ıye b•'tl ·~ ~ b 
ni kolayca ezebilirdi. Çünki itilaf devletleri bu vaziyetin 01 yaz • cağız: bahsettiği .2ibi bı~zı111hba ka karıımııda bulun .. maktadır kı bu d~rdde? adeta ıdl fe•" ~, 
burada mühim addedil~cek acılığını ancak bu anda t k· Karadaki harp devam eder- nunu da yıyecek ıçecek kon· bu da her. s~n.e butç~d.en. kı.r · ve elıadekı çok yar -,J "ıi 
bir kuvvet yoktu Fakat Bul · dir edebildi. l kinunuevvelde ken itilaf deniz kuvvetleri de holünü liğım mecari mezar- pllmak tarıkı de eksıltılmışhr. çırpınır duruf. . . iıı ~ 
garlar Sırbi•tanı .almak hıraile Seliniğe lngiliz kuvvetleri de boş durmayorlardı, Zaten ka !ıklar, ıOprün~ü imhası, sari Bu eksikli.ği her n~ ~~~ar Lağım ve ~ecaruıııı I ~ 
bu cepheye layık olduğu e· gelmeğe başladı. Bu suretle radaki her taarruzu, denizd~ '<i hastahklar mücadelesi gibi yora.ima~ b!lmlyen e e '{e herkesçe .. ~alum. bbi ~·',r \-
hemmiyeti vermemiılerdi. Bu· ıark ordusu 3 fırkadan mü· dretoautlar himaye ve tukvıyt velhasıl vatandaşın doğumun· sıhlı!yeıı az!mkirane ~e k e işte but~n bu 91 00ıt• ı'f ~ı 

. . .. . d ' ı d • dakarane bır çalışma ıle en· lara beledıye kanu jeP1 • 
nura ıçın bu ıark ordusunu rekkep olmak uzere 75 buı e ıyor ar 1• dan ölümüne kadar şehrın d' h t • t' h ti d kı 1 olan bu vaz.'ıyet be ııf A B- -k k ti' hl ı ı ra a ve ıs ıra a arın an r · .,e . , 1.· 
Bulgarlar geri itemediler. kişilik bir kuvvet oldu. Bu uyub bv'el udvved 1 

Zlf 
1 

ı 1
' içinde ııhhat ve selimeti te- .. el' k k t k isti orlnr mizin sıhhi bütçesioİO b''' ~ 

K . • d h . k 65 k' geçen • ıs er e e an attı. . d k b.. .. t db' 1 . o ıyere apı ma y o•. d' .. açanıkte de Sırplar izamı or unun cep esı anca ı- _ h" • 'hk. b' mıo t: ece ulun e 11 erı ıa da eksiklik maalesef ka- kilatının ar.lıg" ından o:> ~ ,, 
b. ,_. I "d f . I t 'd' S d gımız veç ıle, ıstı amları ı· L 1 d' ü • ükl · t' tı•• :ı.M ı. ır asau1yet e mu a aa eth ome re ı ı ve ırp or usunun b' lt- t Tü ki d oe c ıye zerıne Y enmıı ır. panmamakta ve kendini gös· dir. Her bütçe sıkıD tf'J"I' ''\ 
1 b K Ik . h _ . b d d rcr, ırer a us , r er e 8 1 d' . h' b' . • kt 'ıl ~ 
er, atta Bulgarlar a an- ım ası uzerıne u or uou?ı a b J • • •• "k e e ıyenın ıç ır ııı yo ur termektedı'r Meseli 929 ve etibbanın azıltılmaııı '· "' • _ , • un arın yerıne yenııını ı ame • • . · 'b' ".i \ı 

delende ricata ~ec~ur kaldı: rıcah mecb~rı oldu, ~ k~nu: ediyorlardı . kı b~ş.la.ngıç ~~ya nebcesı ıth 30 senelerinde hasta muay?· kollarının ilgası gı• 'utıl'r ,~ 
lar. Bulg~r.ların ılerı hareketı nue~velde rıc~t emr1 ~erıl.dı. Torpil temizleme tarakları bat ışı ıle düguml~nmemlı ol · aeleri adedi senevi altmıı bı- ?1asraflar.ın ~oksaol !ııt~· L .. 
buradan ıtıbaren durmuıtur. Rıcat Demıfkapı cıbetıo· Çan kkale boğazı torpil tar· sun. Kanun koyanlar beledi- oe yak!aştığı halde bugfin on ıle lecellı edıyor. D d,ı-1 ;'tı 

20 Teşrinisanide Alman ve den Gevgiliye kadar devam lalarında büyük harp ıe- yelerin her cihetle yurttaı bini ancak geçehilmiştir. mıza irişilemiyecek ıı;i ~· 
Avuıtnrya kuvvetleri Yeni· etti, ve Fransız - logiliz as- finelerinin geçmesini temin e• sıbha.tiyle meşgul olmasını te· Bunun sebebi fakir basta- si bir mıotakanın sıb bb't~ ~~ 
pazen da iıgal ettiler. kerleri ancak · burada dura· decek yolları açmağa çahıı· min etmek istemfılerdir. nın kendine yakın belediye vermek ve buranın ~~e~' ~ 

Karadağ aıkerleri sahile bildiler. yorl rdı. Düşaıaa tahtelba Bu kadar kanun ve nizam doktoru bulamayışınd n ve ~en sen mes'ulsüu ;t~O b' 
doğru çekilirken S1rplar da Bulgarlar Gevgiliye kadar birleri faal bir rol oynıyordu. 1 ula bağlı olan bu işlerin bir doktorun da işe yetişemedi· •ı. yapmayı~~z ~eme ~ 
lşkodraya, Arnavutluğa doğru geldikleri ve bu kasabayı yak- Fakat. ~ransızların Safir tah- ~e tatbik suretini tef..kik ed~- ğiodeo başka birşey dtğildir. bır şey de~ıldır. . keotd/ 
çekiliyorlardı. Teşriniuninio tıkları h ide nedense daha te~bahm Nara burnu önünde hm. E.vveli ııh\ıa.t bu~cesi~ın Hılbnki hastalık ayni vazi· .Halbukı b~ v~ı~D g6'~ J 
ıonlarına doğru Sırp ordusu ileri geçemediler· Turkler _tarafından batı!ıldı ; Beledıye bildce11~dekı yerırı e yette, doktor ihtiyacı ise es Jedıyeye sıhhıyesı.nı 

111 
~I 

Prezrin ve Debreye varmıı lagilizler d.e Tugran isti- fakat bogaza karşı deDlzden ve sarf olunan mıkdarına ba· kisinden çok ıiddetlidir. Do· bududsuı ve bıs•P . fl~ 
b l d kametindeo geri dönmüşler yapılan büyük taarruz 25 şu· katım - bi' kaç senenin büd- ğuaı ihtiyacı hakkınd okadsr vardır. Bu gllokü ~ebır t'~ 

u uBnuyor u. d 8 1 1 M ve hatta Bulgarlara 8 top batta olmuştur. celerini tetkik edersek görü· müsbet malümata malik ola· taşkilitımız kendistP~ İ"(i 
u zaman a u gar ar a ç kk l 75 k'l t .. k' ( • b"t · 1 • b b'l k ıÇ ' d _ b b" 1500 • . 1 d' aoa a e, ı ome tt ruz ı son seneyı sene t am mamakla beraber ebelerin ış en aşara ı me ,ıı 

naı~ıra ogıu ati ır _sur.ette B ~sır lver~ış .er ~r. k ti uzunluğunda ve 1200 metre• bulmadığı için bilmiyoru~ Be- eksikliğinden şikiyct olundu- yaptığı ve nekadar Q fi 
yürurken Alman suvarılerı de •. bu gakr arklı er1h ~ re e .e· den 4 kilometreye kadar ge- lediye bütcesinio içerainde ııh v • ·rı kt d' Yiyecek katlandığı rgözilküyor, 00~ 
Üskübe varmış ve Almanya rını ıra ma • ata etmış- oişlikte ve 27 den 97 metre· hat kısmı yüzde on ili azami ~u ıkŞ\ ı mle · e ır · · •

1
• ' ves it ile bu te•kilit d&ı 

• d'· E- b I ·ı· ı · k ıçece ıey erın muayt:neıı .. e Y 'f 1 
ıle Balkanlar ve Oımanlı im ler ı , ger u ngı ız erı sa 1 ye kadar derinlimnde bir bo· on heci tutmaktadır; Sıhhat bd t h 1 hd t .~, lığı ile bunda fazla 1 

0o' 
b. 'k t b. t ı a· Y ma u •• a ara ma u "'.:y· o 

paratorluğu: arasında iıtisal ır tazyı • a 1 tu muş 0 ğazdır. kısan denilirken yalnız ıabsın I • h' t kt d' , ş h mez. Binaenaleyh k•P .... t• 
· d ı · · saydılar Fraosızl rla ittifak hb t d- - -ı · b ere ın ısar e me e ır e b' e,,.. temın e i mııtı. ' . , . ~ Bu boğaz, acele bir ş kildt ~1 ~ 1 uşunu me~ı_n, unun rio her tarafında tagşişat yaşa!ı.şımı~ln .. 1ZC i~O ~ 
Sırp ordusu, bir ordudan peyda etmelcnne ımkan kal- milmkün olduğu kadar tahkim ıçersıne lağım tatbıruıden tu· mebzuleo bulunduğu halde sıhhı ışlcrı gormek ·1•1 

beklenen her vazifeyi fazlasi- mıyacak ve logiliz kıtası esir edilmiştir. tunuzda mezaılık masrafı ve 1 ene adedi bu~& nisbetle bim bir teşkilita ibtl /. 
le yapmıştı. S!rp topraklarını düşecekti, ve diğer Bulgar• 25 Şubat sabahında lrreziı· saire dahildir. . _ . ;o~ yazdır ve çok ~7. madae· eşik rd.ır. di~ ~I 
terkederken de vazifesine de· lar Fıansız kuvvetlerini de tibl Orh niye, Kenelizabet . Hu çok dar bır. butç~ ıle tere inhisar etmektedir. Bu maksatla bel~•i"'i' I 

t • f k t b • ' t takip etselerdi Şark orduRu dd-lb h . 1251\1\ ~ d ıdare olunan beledı sıhbı teı· M Jı:t ütl . . b - den ve belediye mecl ~- _. 
vam e mıt a a u rıc a ve . . . se u n rı V\."" me,re •n kilatı bu ün şehrimizde mev· ese .. s erımız ugun . elJı , ~,.. 
tahliye hareketi eme kisiz bir denalen or~u, 0 zom -~dan ıtı ateş el tına aldılar. cııdiyetin~ bütu-n ug-raı .. Jar muntazam bir muayeneye tn- ııhhat md~~.elehlerındi'/>'etl 
f 1 ı b'I • · baren ve bır daha donmemek G l s-f ş I m.. • . - . . k oun ver ıgı e emın ,, ecaıt e yapı a ı mıştı. o vı, u ren ve arman rağmen çok az hissettirecek bı olcadıgıaı ıddıa edere d'l 'd 1 ioİ 

Obrenoviç handanının son ü~ere ~emilere ~:oece~ ve zırhlılarından mürekkep bir bir bale inlulip ettiği gibi bu hakıız ıöylemiı olmayız, es· ı derı e ~erkmte erıbbi1'LI 
k k .. 1 1 Al k d gıdecektı. Mamafıo buyük F ı ·ı d V h . . .. k k'd b. " az a mem1e e s . d'''·" er e og u o an e san rın . . . raosız ı osu a en· Slb at mesaılıne layıkı adar ı en mıntakalaıda ırer sut ve belediye uhhıy~sıll ~ 

bili vele katledilmesi üzerint hata yın~ Alman sıyasetmde yanz ve KornvDUiıle bir· ehem~iyet vermeyiş yurttaşın istasyonu vardı burada bcr bibi salabiy et agıı1•'1,i$ 
Sırp tahtına geçen Kara Yor· olmuıtur. . likte boğaza do ğ r u sıbhatı ve kauunun maksadı gün süt nümuneleri muayene lemelerini ç~lk rica e~'· 
geviçlerin ilk kralı birinci Pi· Alma~y.a ımp ratoru, Bulgar bütün kuvvetleriyle ateş ede· na aykırı olmaktadır. olunurdu. Bugün bunlar ka· suretle hem ket; diıı>tf'/ 
yer, artık ihtiyar bir adamdı; askerleran~n.Yuoan .. t.~pr~klar~ rek ilerlediler. Belediye sıhhi itleri dediği- padılmış muayeneler kalkmış olnrlar ,hemde bele 

1ot' / 
hayatının ilk kısımları menfa· aageçmesınıvcSelaoıglnışgah- Bombarduman çok müthiş- mi:ı zaman anladığımız ve ka· aiah edevatı da bir tarafa vazifesini görmekteP '91'.ıl 
)arda ve mahrumiyet içinde ni arzu buyu .. rmamıı idi.! Ve ti ve öğleden sonra saat 4 te nunun bize ıöylediği itler mc• bırakılmış bütün yükü elimiz- let bir vicdan huıı d" ~ 
geçmiştir. 10 - 12 senelik bir bu suretle gu~a Yuuanıstanın Çanakkale istihkamları adeta yanında, fukara halkın mua- de mevcut fakat bütün faa · O· 
hükilmdarhktan ıonra yine basmane vazıyet i3lmasınm susmuş idiler. ~I 
menfa ve gurbet yolunu tut- önüne ~eçH~~ş oluyo~d?~. Türk kabramanlarınan elle· 

2 feıeton: 3151 - TeJd~o: 31 

muotu. Hatta lagılızler Selanıgın de rinde kafi dereeede mühim- Tayyare Sineması Harp. harbın sebep f olduğu tahliyesine karar vermiş!er ve mat yoktu. Büyük mermiler 

f • 'ht' k I 'k' bük Fransızları bu hususta ıcbara . t•bk- 1 h h . . 
ecayı ı ıyar ıra ı ı ı · k lk 1 d . B 1 t k'b' ıs ı am arın eaıen epsını 
lüoı bir hale getirmiıti. Sırp ~ ıdşmış ar ~· .u gaSr 1~ a .k1 

,. de altüst etmişlerdi. 
topraklarını terk ricatındaıfaı D

8
10

1 
urmaıbı u~er~o.e e bnlık ti~ Bulayir istihkimlan Sardoı 

- d,__ • ~k·- u 2'111 cep eıı ıçın te ı e ı k .. f . . 
uzerln e bıle rartı tutunama- b' -s barekef kal ıştır! or eımden yan ateşı altına 
Yacak bir hale gelmiş c, lan ırl 2u K -

1 
ldm 1 lınmış ve torpil tarak duba· aounuevve e ceneıa 

birinci Piyer. vatanını bir çift K t 1 Seı· 'kt b' t ft' hırı da büyük sefinc:lere yol _ . . .. aı e no anı e ır e ış . . 
oküzle. çekılen bır ~o~ araba· yapmış, fakst bu ay sonuod çmakta ıdı . . _ 
ıı üzerınde terke~mıştı. bir Alman hava filosu Selani 1 Martt Kon Ehzabet ?a· 

Sırbistanın ihtiyar diplomatı ği tehlikeli suretlo bombardı· ~e olmak üzere boğaza dogıu 
Paşiç bir katır üz.erinde ve man etmiştir. ılerlemeğe baılamıştı. 
voyvoda (kumandan) .Pütink te Bunun üzerine itilaf kuvvet- Bugün, Türklerin meşhur 
bir koltuk üzerinde askerleri leri kumandanı, Alman, Avus- 18 mart zaferenin arefesi idi. 
tarafından naklediliyordu!. turya, Osmanlı ve Bulgarların Çanakkale boğazında iıtih 

Sırp erkinıbarbiyei umumi Seıanik ,konsoloslarını tevkif kam, top, torpil değil fakat 
yeıi Iıkodrada merkez kurdu; etmiş ve yerlilerden de bir çok 1 ürk kalbi tarihinin en bub· 
Fransa ve ltalyanın'yardımıyle casusu kurşuna dizdirmiştir. ra;ılı gününü yaııyarak düş
Sırp ordusunun bekayaıı Ar· Bu hadisede Yunan bükümc· manı eımeğe hazırlanmış bek· 
navutluk sahillerine toplandı, tinin de bitaraf · kalmadığı liyordu. 
sonra Fransız kabinesinin ka- meydana çıkmıştır. -Devam edecek-

Bllgüa • Hllk Giicıi.idıir. Fı.tler: 25 3o 40 Kuruştur. 
yakın tuihin mühim bir ficıaıı. senenin en büyük filmi 

BUGÜN 

Rasputin ve Ça 
JOHN, ETEL, LIONEL BARR \'MORE 

"ça 
kardetler tarafından harikulade bi" surette canlandırılmıştır. 

AYRICA 

ı~ı O Diinya havadisleri (en sou) 

önümüzdeki hafta= Bitmemiş Senfoni fiıııı1 
Bir seneden beri Parist.; gösterilmekte olan dünyanın en meşhur ve en buyii1' ıı> 
Filimde, Viyana Flarmonik orkestrası Köy Çıgan orkestrası, Viyana Operıs•P 
korosu ve çocuklar korosu teganni etmektedir. 

Büyük musiki dahisi Franz Şaubert'in hayatı ve aşkı 

Seanı saatleri: Hergün 15 • 17 • 19 .. 21,15. Perşembe 13 - 15 • 17 
Cuma 13 ilave ıeanıı .. 



IZMIR POST ASI il KANUNUEVVEL 1934 

ARUF ViYANA KONGRESi 
•• ~ Qiitün Avrupayı Uzun Müddet Hükmü ve Tesiri Altında Tutan Bir Muahede Klasik 
0;~ Siyasetin Hafif Meşreoliğinin Bir Eseridir ••. 
el~1 ~~reoa De Ligne, misafiri Hatta bir sabah, .sarayın kıpı Birinci alek~~~dr, büttin ka- le~rand idi. Hiç bir za?1an cevher tethir etmiye güzel bir prenı ve diplomatların da 

,ııı• ~ d ~e la Gardea "'Siz, ali muhafızlarının ellı üç kere ıe- dınların sevgılııı, hem de kon- ıoguk kanhhğını kaybetmıyen fırsat olurdu. Bazan da Uyat ıahnedeki aktörlere aldırmı • 
bel1 'ı. ı t2er şeyler görmek üze· lima durmıya mecbur olduk grenin en mükemmel danıö- b" harikulade adam bakikatı ro temsilleri verip imparatori· yarak birbirlerine doğru iğUip 
~ •nı zamanında geliyorsa· luı rivayet edilir. rü idi, O kadar ki bir kerre halde elin Vlll inci asır ada- ça Ludovica'nın salonlarında kulaktan ~kulağa esrareugiz 
1' i BGtün Avrupa Viyanada O devri tasvir eden Baron- kırk g•ce arka erkaya çarın mıydı. mtistesna eğlenceler tertip e· aöıler teati ettikleri göırülü-

~t•llllııo: siyasa alemi de oir ne Du Montet töyle söyler: " .... dansettiği görülmüıtü. Sabahleyin btitiln saray derlerdi. yordu. 
i ~( \, ~e ve zevk muhiti olmut· Prensler aıtistle'e bot görünme Kongrenin ciddi ve ~skeri dalkavukları ·eıkiden .. Lever Bu toplan talar esnasında Nihayet b6yük haber öğre• 
t· ~ ~••en insan. ıizin yaşı· isterlerken, artistler de buua merkezisıkletini, çarın 11yaHI du roi.., kıHlın yataktan kal· Rusya kralının hayranhğını nildi: Napoleon lElbe ' ada1ın· 
b't \ ~~~•ken baloları; dansları mnkabil ehemmiyetli ~ir t~v.ır müttefiki olan P~uıya. kıralı kıtı zamanında olduğu gibi· celb~~~iş olan kontes ~~!i~ dan kaçmıt ve Fransa veya 

~rff' \ •tıçh toplantıları sever, takınıp asılzadelerle laübalıhk 3 ftncü Frederıc· Guıllaume yatak odasına dolarlardı. Prens Zıhcı nın veya Leh güzellıgını it al yaya kartı yol almıştı. 
~ ~ıd~ ıize burada asla sı etmiye kalkıyorlar. Esasen bu idi. Kıral o zaman k11k beı te yatağın kaha perdeleri ar· temsil ettiği ıöylenen ıarışın Varnhagen Von Enıe, bu 

~1' "ıd Y•cağınızı temin ederim; esDada öyle tatafatlı toplantı elli yaşları ara11nda bulunu- kasından ıabahhğı ile çıkar kontes Zamoyıko'nun, yahut hadiseyi anlatırken töyle ya· 
o~tl '~1 ki kongremiz, yalnız lar, öyle kıymetli süsler, pir· yordu. oa;ma ciddi duran yil- ve batını tarattırmıya kepdini cazibesi. ölen kız kardeıi kra· zıyor: 
o~~ ~0:Yor ~ degil, batta danıe· l~nta_lar, çiçekler, ö~le şık g~- zünde .. ~ıraliçenin va~tinde.n tıraı ettirip ~udral~ttırmıya liçe Marie - Luiıe'iokini ha- .. ~ğleye doğru hadise bü· 
l~~ ltt dıyor . Avusturyarjın yınm• ş kadınlar ve oyle zarıf evvel olum6oe atfedilen bır koyulurdu. Bu ışler bıf taraf- tırlatan prenses de Thrun et tnn Vıyanaya yayılmııta; şöyl" 

t•I~~ ~ btt'l.in.i bir zevk ve eğlen· erkekler gördük kf. bu halin hüzün manası •.eziliyordu. ~ı- tan gör~lüıken prensin en Tak~'in ve . H~ayl~rın. ~ kon· ki yıldırım ıüratiyle dağılan 
e•' b ltaı kaplamıştı. Kougre· her halde pek na<..11 ve müs· ralın hemen daıma beraberın· boşlandıgı mefgale, kadın er- grenın kralıçesı., ıımını tak·. bu havadis bütün ahali üzerin
~~~ •tlangıcı olan 1814 se teına olduğuna inanmak li de buluna., kioııeler araıında kek bütün muhatapluile zeld mıı oldukları. k~ntes Fucbı~in de tarif edilmez bir teıir yap· 

h tylülüodenberi umumi zımdır. > en ziy,.de göze rçarpan gü• ve oynaklı ıu•ette muhavere zarafet ~e. ıhhıamlarıaı gor· tı. Herkes bu darbenin meş· 
~ "- •nı kutlulayan bir tek Hükümdarlar mecliıi arasın· müş saçlı pre11s de Harden- etmekti. Bu merasim Valedö mek kabıldı. um bir .uukaddderatıa eliyle 

~·~l ,01ttııvordu. Bütüo halk o da tıpkı kıymetli bir taş aibi berg bOtOn ,abıiyetindeD, ye· fambrının elinde kravat oldu- Bu parlak devrin meıum indirildiğine kanidi. Mamafi 
• dif ~lt ıı, kadar tanımadığı bir gö71ere çarpan ve oradaki bü rinde bir vekar ve itidal ak~n ğu halde gelip serbest bir ta• gilnü 1 mut 1815 gfioil oldu. bazı kimselerin de, hiçte so-
te ttf A ".t taşkınlık içindeydi. tür.ı simaları bafifçe"exotique"e Guillaume de Humbold ve vırla boynuna kravatı zarif O akıam sarayda bir balet ğukkanlılıklarını kaybetmiye· 
"eblw !111 balk son havadisleri kaçan caziİ>eıiyle gölgede bı· kısa boyu. ç6kilk gözleri, ke- bir tekilde bağlayıncaya ka- pantomia oyunu veriliyordu ki rek puıulayı şaıırmadıkları da 
0~ıd' -ıt,b t~el öğrenebilmek için rakan bir şahıs herkesin dik merli burnu ve iradeli alnıyla dar silrerdi. bu oyunda çıkacak olan "0 muhakkak .. 
eb'I '\

1
tt1 e üşüşürken, burçlar katini üzerinde tophyordu. keskin bir enerji sa bibi oldu- Viyana o tarihte tahit ol- lympe" ilihlarını saray aris· l latti imparator Alekaan· 

1 i' , :d• da ferahça v~ kol· 'Bu .. ki~se genç Ru~y~ ğunu ifşa eden Baron de duğu ~n yükse.k • Avrupa aria· tökrasisioi tnmıil edecekti. O- dra nazaran herkesi altüst 

1f1 \ti olaş n kırallarıo, ımpa- çarı bırıncı Alekıandr ıdı, Stein idi. tokra11"1in bu ıhhşamını o za· yun başlamış ve aşk ilihı ile eden bu vakanın hemen ma
florl•' ı~ •rın ve ecnebi diplomat loce, uzun boylu olan çar, Maksadı Lebistanı bir kral· mana kadar asla görmemitti. Psycbe'yi temsil eden genç na1ız telikki olunmamak ıar-
t r ~· ~~ Rczindikleri görülürdü. daima öne doğru meylederek lık yapmak ve Pruıyanın za· Kongrenin devam ettiği dokuz kont Tolıtoi ile kontes Leo tile pek te mühim addedil
~· lf~, i~ •lhiıeli arabac~lar~n sür- y~~ürdü. o~~D burnunun ~İZ· rarını Pruıy~ya ~·~•onyayı ay esnaıında, kadın)ar hiç bot Strab~mbergin mes'ut . birleş miyebilinen bir bidise olduğu 
bb't~V ~l~J beı:rabeyaz " L1ppııaner ,, gısı, menşeının Mogol oldugu· vermek ıuretıle telafı etmek oturmadılar. Bazı eski asırlar· oıelerı alkıılauıyordu in o eı· ııikarmıt·· Prenı De Metter-

1 e~ t ıı Yetil saray arabaları nu ifta ederken, l güzül yüzü· olan müttehit Ruıya·Pruıya dan kalma kıyafetleri giyerek nada bütün sarayı bir endite uicbe gelince, onun metaneti 
ı1J b'~ 'ıl~l2ı,diyen Viyana sokakla· nün sanki ta içine çekilmiı fırkııının düşmanları ara11nda danıederlerdi ki bu toplantı· ve veıveıe havaıı kapladı. biç sarsılmamışh. Humboldt 
11 ~ ,;" geçip ?1isafirleri bir g?deri de z~man zaman ıeıt !üpbe yok ki en. dikkate de lar, kendil~ri için meaeli ge· Her tarafta bir fıııltı gidiyor. ise: (l~te bu mükemmel bir 
ııtde; d1.ıı ötckıne taıırlardı. bır paraltı ıle canlanıyordu. ger ıim•, bat dıplomat Tal· cede 30 mılyon franklık mü- yaldızlı koltuklarda oturan - Devamı 9 uncu sahifede -
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YOZ a IZMlll POSTA.il 

her Türk SoyAdı Alıyor 
•••••• 

lzmir ve Mülhakatta Alınan Yeni So~ Adlarını Aıağıda Gö$teriyoruz ....... 
1 Posta ve Telgrafta: heup memura [ M. Ali ~Bay Alspolat, Sabri 241 Dotaa, Sllleymaa' Yllcet odacı ' Murad ••• Avukat Sakıııh ~ ! Bankalarda : 

Poıta harici mevrude me· K•J 189 Mabanem Akkaı. Umuç, mllrakip JRaıit Bavan, Enverin day111 Fahri' ~ 'l 
Ziraat bankuı lamlr mldll murlan1ld•n 11ilmi Alt dabllt * • * Mllddeiamumlllk kiti• 185 Oımaa Şiımu, 197 Muı· Maniıa Emllki milliye baı ıoy adını almııtır. ı•' ~ ~~t 

rlyeti imzaya ıallblyettar me• ve harici mevrude m'emurl•· bi Hilıeyin Hiiınll Tekla IOJ tafa Kaya, 240 Ziya Gllarör, memuru Sabri Ôztekia, san· Ödemiı mal aıüdO~ ~ ~ 
murları tarafınd•n atanan ıoy• randan Şahin, Paket poıtaha· adlar1nı almıılardır. 277 Fu~t Ünll, I~ Kadri Erol dıkemini Menemen, Aydın, fik Öklü, Oumaovaıı ~ \ı, 
adlannı yazıyoruz: ııe1i harici kfıeıinde Ali Salçe: Torbalıda: 3o Avnı Ôzdemır, 31 Kadri ııbhat kitibi Ali Alhnay, Naz· Agih Güaıenç, Berb;~ ~ ~ t 

Şube çevlrgeni aıkı Eren Merkez dıt telgraf alma Tahrirat katibi Rauf Çetla Şabia, 89 lbrabim Yılmas, 91 mi Ôzkan. Ziraat fen memur· Hamdi Salar, Ser ~ \, 
ikinci çevirgen Naci Ortaç: memuru 'Aaılum Or, iç telgraf a6fuı memuru Yaıar Ôıer, Ali Doi••· 151 Şikr6 Kaya, larından Hüdayi Ôrtek, Ce- Gtıneri, Klllttlr aıeclll~ ~y 
muhaıebeci Adil Erek, baı alma memuru Mnbahat Tabay varidat tahakkok memura Ha· 295 Aawai Ayaur, vat Nurko mlllıaıebei h ıuıi· dizen Ki~m Turh•• b ~ '~ 

Hilku t t t · l'I Ak il of kitlb. H ' u Hafız Alı matba•1111 
' "• 

veznedar Enver Akçe, muba· Ş ~~ Ş:~ •
0 

~;z•il me· ~ Tgk~, n tuı 1

6 
d•r Oçilncü komiser 21 Ömer ye kitibi Riza Imer, Hiiseyin cellit Haıan Iııldak t1afl•, ~ 

ıebeci muavini Kemal Em- muru p. ırt r t ı Df ç.b dar e Mn, h·l~ moa m ca .de et Dizmen, Utku, baıkitibi Ali Akman, matbaaıııda baıaıtırett1.t , ~lı 
. f• O ... oı a ve e gra •ı o acısı u ıa zen, van a * 8o 1 d 1 y 1 ~ ~ re ' serva. ~e 1 ıman mBdiirlOğil veznedarı Ali Ke- kitibi L6tfi Çabucak iıimle· • • atan 1 •. zzet ~t- Slirur Aljan, e~rak kitibi mazan Ônüt, . Daaı 1 ri ~ 

Tarhua , Halık Ünal, ı A t l • · ı ı d kin, Hiıeyin Cahıt Elteber, Silleyman Akta Alay 1"•ndar- numarada Hayrı ôoalı -,; lı. ·• A k ma y u un, rını a mıı ar ır. * * YeDİ maliye bat me , 8'I ·"" 
dil Alpov, Behçet Baı• ' Emniyet Miidürliiğü· * Abd il h 1 B k' . ma baıçavuıu Oıman Aytekin hneai {ticarethanesi 111 ~ 

•e:ıaedarlar Liitfü Sayaa, Ali . Adli k• .k. . k . ·• •*• Slileyman paşa ojla Ma ~u~u ~ .... • v~I ofa 
6 

e ~ Evkaf mlldDrll Muıtaf~ li Salih Snmer. ~ ~I 
O.yan. M h t Aılı.ımAkı ıacı Eomı~ertı rad, ıoy adı olarak "ıoy adı,, at ~ ve lıger dog u Gg mrfü Eren, kitibi Keşfi Köse, Emniyet müdürlOiO 1~A1 , . 

e me ı man, mnıye komııyoncu •nn an azan er k 1 d ~., L 

dn. 1 ... k k ı · ·k· i nı kabul etmit ve nlfUı ıici· . . • ııım memur arın an " Maliyede: mtl ur iİfiİ evra a emı ı ınc Zorlu ıMDtDI almııtar. M . hk k.. 1 1 M h t N dilll,. 1' 
komiıer Ahmet Ôzkan, ıine ele bu ıuretle kaydedil· . anııa ma eme atıp e· mara ı a mu e 'J 

Baıtarak tabakkak baıme· Ô mittir. M . d . rıaden Hayri Kara Coıgun Giimrilk m"1bafaza k0.°' I'... ~~ 
mara Turgut Görke•. tabak 251 numaralı Mustafa z· anısa a. . ımiai almııhr. lığı deniz iıletme a111ırf Jtf \ 
k--•- C 1 Akb can, 179 numaralı Muzaffer G t . Ah t Ki i labiArlar milıtekil müdllrü K ı E · Halkın sv ~ ~. 

va memuru ema ay, A k 157 1 S i •*• aze ecı me ID • • ema ngın, .,,. r. ,111 

vl i K 1 Yn.k 1 t b k f n, numara 1 a m Oral iımini almıttır. Mustafa Nun Er, Muhaaıbi •** M.anisada fabrilırator re memuru Ramiz Diri~ 1 
maa D emı u ıe, a a y 1 az z· Atal ' z- t k l f' 1 . 8'r.. 
kak memuru Kadri Deyer, ı m* 'Mn.t k •t . d bi Karııyakada: s'tyka K ay ıraa o u ıe ı ıdmet Hiiıeyın Turhan soy ta baımemuru Cafer ' 

. . . • • u e aı ıan arma • Birinci komiser Saim Taı· 1 1 atçu, a ını alm•ıtır. t 
kitabı Şerafettın, rinci miilizimi Seyı·t Ali Ak- '- .k. . k 1 o memuru Kemal Olgar memu- Nacı•t sar . "ın, ı ıncı om ıer sman ır' ~ 
Gönen, kitabi Tabir Ayaı, gln. Çetin, ra Lütfi Ôk. 1ata1 kolu me· Mektubcu TeJit Bayıal , ad 

d Ş f k S ı. ı d' f Merkez poıta oı , 
teblii memuru lbrahim Er em •*• Avukat Şefkati oğlu mora e i aaız ı, ığer ıa- nü uı müdürll Tabıin Akgün, Naıit "Bozkurt,, 10y bİ 
odacııı Mehmet Ôzdemir. Fethi ve Nuri lıık; tıçlhıcli komiıer Sabri Öze•, tıı memura Mecit Eke, ekı- orta mektep müdllrü Cenap almııtı. Bu ad başka 

•*• Doğum ve cerrahi ka- poliı memurlarından 75 Faik per Ahmed Sefer Puıat, mu Aksilr, daimi encümen başka· tarafından d•ha öac• 
dın baıtabkları mütehaııssı Oğuz, 68 Mustafa Yalçıa. 165 haıebeden Salih . Ağaoğlu, tibi Akıit, mAlmüdürü Agih mış ve nüfusça .. "'~;f 
doktor Ali Riza Ünal, Naşit Alphan, 7 Neı•t Ôıde- muhaıeben lbrabım Güler, Koç, doktor Atimcan Ural, yaptırmış olduğu ıçıo(SJ 

M 1 d l k ı 1 amcamız bl! sefer aayene memur arın •• •.• Kimyager AbdiisaeJim mir, 49 Cenan Cömert, • 49 iraat o u memur arından doktor Ismail Hakkı Erdem il 
Mubitdin Savaı, F•yzullah Akglin, Enver Tengiz, 99 Sıtkı Erol, N•fiz Boysan, takip memur· ıoyadlarını almıılardır. oy adını almıı ve ''\~ 
Arak, Şevket Ergun. *•* lzmir aıkerlik şube1i 257 Eıat Alkan, 122 Nazım lanudan Zeynel Akıncı ve da k:!ydını yaptıraı•! 

ihracat Gümrüğü: 

Osmanlıcadan dile •• oz 

N 

i 
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~ek epli er Likl Borsa 
-ekt hh ı u Hareketleri ep mura as arı lus ... ·---

Jaoon 
Casusları 

YOZ ı 

Soiı Dakika: 
t . . 

' ~ :- ·' ' - ,. ·:it~.~ .. . . . . '. ·_ ·• . . • ~\'İnde ikinci toplantıyı yautı Üzüm -B•ıt•••f• ;-::; ••hifede-

1( 
Çuval Alıcı K .S. K.S l a~ını uzun ksenelekr idare et- --- -

s • ıd • - - mış ve uza şar ın en ma hir 
~.~ ~ om 1 e eçı 1 321 Milııki. inhiı. 7,50 IO 25 bir casusudur. 
v t 136 H. z. Ahmet il 25 : 11 25 Loudra 9 (A.A) - Dün 

RADYO 
lacaristan'a Yardım ~'•elki gece Halkevinde 20·12·34 86 Ce .. ahirci z. b .10 13 25 akşam çıkan bir tebligde Sin-

tf•' ~ ~~'Plttin mur hhasları ikin- .\lsaucakta: 73 Esnaf bank. 14 14 75 gapurda açığa çıkarıldığı söy· 
~ \~ toplantı yaparak Per· Muallim _ Buca orta mek· 72 Ş. Remxi 13 13 75 lenen Japon casuıluk çaJış· 

~ e günleri yapılacak mek· tebi. 52 Ş. R•za halef.12 50 12 75 ması hakkında Londrada biç 
uf \:'b lik maçlarının progra· Halk sahası uda: 36M.veH.Cemal 13 25 13 37 bir rapor alınmadığı bildiril · 

Baron Aloisi, Nııtkunda Ma· 
car'lara Yardım Ediyor ~. •~ırlamıştır. Halkevinio Karııyaka _ Ziraat 28 istiklal ıirketi 13 13 mektedir Tebligde Siogapur 

~Yeıuıde olan bu maçların 
27

_ 1
2 34 

15 T. Debbas 13 13 25 deniz ve hava manevralarının Roma 10 (Radyo) - Baron suretiyle Macaristan'ı açıktan 
/.I 'Aı.lialk sahrısında, digw eri Al kt 8 S z. Tahsin 13 50 13 75 gizli idare edileceği hakkında Aloisi Milletler Cemiyeti'nde açığa müdafaa ctmiıtir. 

" sauca ·a· , ~ •ııcak sshaaında iyapıl • . 5 Alyoti b. 12:15 12 75 oir şey:ıöylenmemaktedir. söylediği bir nutukta : Marail· Baron Alois, Marailya ficı-
, ı..... •ureliyle haftada iki"maç Karataı - L11e 832 dünkü satışın yekunu • • 1 . 'k' . . ya facıasının tesirlerini izah asından bir ay evvd Brük .. 
; 
~~ ı_ H Jk } d zmır ı ıncı ıcra memurlu· , . "'tal[ ve müsabakalar 14 a sa ıasııı a; z. y &il ğundan: ettikten sonra Yugoslav nota sel de yapılan bır toplantıda 

pi - devam edecektir. San'atlar - Ticaret 
27300 

kilo Muh. alıcı 
22 23 

Cemile hanıma ipotekli Meh. sın~ temas ederek Yugoslav- kıral Aleksandr'ın öldürülece· 
-,; ''ç~•rı idare edecek komi· 3·1 ·35 med efendinin uhdei tesarı u . ya ıle Macaristan araıında ği kararlaıtarıldığını ve bunu 

~ls~~.eden Kiıım, Ticaret· Alsaııcakta: Jncİr funda bulunan Karşıyakanın aktedilen 21 Temmuz 934 ta· o zamab bütün gazetelerin de 
~lk ı, Karşıyakadan Alp, Karşıyak• - Buca 158 muhtelif Tarika birader· alaybey mahalesinde tasvir r~hli ~ulaşmadan ıonr,a Maca· yazmış olduğunu söylemiıtir. 

1 ,,,tttı rnektebinden Enver, Halk salıaı:nııda: ler 4 25 10 ıokağındt evvelce dükkin, rıstan ın Yugoslavya nın her Bu nutkundan sonra Alois 

~"~~:~~dndAli, Kalrl~taş 
5
or: Ziraat - MuaJJim mektebi 67 ,, Zeki Şükrü 6.50 16 şimdi bir numaralı: 31,20 met · istediğini yaptığını aöyle'::! .Piyer Laval ile görütmütlür. 

'J ~ı en mua m a 10·1 ·35 5 elleme Rahmim Fianko 10 re mürabbaı miktarında 39 s· H ft 1 k 
I'.".. ~~t lı.' Bucadıuı Hasan ve 1 ... . soo_·burda A.R. Barki 4 12 4 25 lira kıymetli bir parça sarsa· ır a a 1 Lavai Takdir f \ \'1 rıamına spor şubesi A sancakta. 
,; ~,~~katibi Ahmed Hamdi Muallim mektebi-San'atlar Bug"' day nıoTta~hal~1:1 .. d . ' b 3 Tatbikat Edildi 

'4.llflerdir. Bu komite her Halk sn hasında: arı 1 1 
an an >tı aren O }> 90 ton Fethiye Ahmet Muh- gün müddetle açık arhmay"' Roma 10 (Radyo) - ltal Paris lC ( Radyo ) - Ba-

'~ •zartesi günleri topla· Karşıyaka - Liıa tar 4 15 ç•karılmışhr. Talip olanları: yada haftada 40 saat çalış · k~Dlar. h.:~eti bugfin FJaode· 
t tır. 17-1-35 1 vagon Yıldırımkemal M . • - mak iyi neticeler vermiştir.\nın reıslıgı ~ltında toplanarak 
'0~tenin hu.uladığı prog A.lsancakta: · Ak'f kıy~eh m~bamm.ene~ın yuzde Bir hafta tatbik edilen bu Lavalın Cenevredeki muvaf 't Rore maçlar her hafta Buca · T' t 

1 
« M Ak'f ~ 9~ yadı buçugu nııbetınde pey usul neticesinde 5425 işsize fakiyetiui takdir dıniı ve ay· 

~,ıs te yapıl caktır. Mii H ll .··
1 

. ıcare . . " b ·k 
1 

4 37 
•kçesi veya milli bankanın iş bulunmuştur. ni zamanda Amerika l-orç-

~l(ll a { sa ıasıııda 165 Ç. Z1raat an ası 5 t · t kt b ı · l ·· .. k b ..._ arın proğr mı ve ya. · · 
3
6

6
-U-;kG-f;ei';-

3 
SS 4 62 5 emına me u u verme en ve T • • arı.ot ~O iUf~e_r~ u pnramn 

~,t•.k g balar şöyle tespit Karataş • Ziraat ~ Ü artırma .16 ·1·35 tarihine mü aymısın verılemıyeceg tDl kaırarlaıtır · 
"'•ıtir. 24·1 35 19 muhtelif trıkişaf 4 d'f ç b n - mııtır. 

1 1
.,, 12-~4 AJP,'tllüakta.· ııo Uşak Akseld,bankası 4 10 sl•l 'd arşdam. a g ~u saat Teessürü 
" " ., 568 B d J T h' e aırede ıcra olu· Romada 

'l~llcakta: Ziraat - Lise " ur uı u a ır 4 20 nacaktır. Milşterilere i ait 3046 T Lo~dra IOt ~ Radydo) b-: 
11 

A . aymıs gaze esı yaz ıgı ır H kel 
e - Ticaret mektehi ha- Balk sahasında: rpa 34 numarala dosya ırae oluna· makalede Yugoslavyanın Ma- ey 
Hnkkı mualfön mck Kerataş • Mu•llim 4 tnkiıaf 3 50 bileceği gibi fazla izabab lizi carları Yugoslavyadan çıkar Roma 10 (Radyo) - S•· 

a)k 31 1 ·35 18 Gülmez zade 3 31 25 me verilir. Talipler DU husu· maları işinden teeHürle bah· gün Şatoburyonun beykdiDİD 
"" Sahasında: sun daireye talik olunan açık setmektedir. kurum merasimi yapılmıştır. 
~ A ı~ancakta: Pa k B • d F Al ' •rataş San'atlar h kem mu artırma ıartnamesini 24 12 934 K b. 'T u 1;11er~ıım a . ransız, m•n 
tyi

11 
il' k b Buca - San'atlar taru~ı d 'fb k b'I' am 15 O dıt ış1erı komısyon baş~aıu 

~~-~~'""·"~~'~"i Ualk ;~ aJıasıuda: 10000 kilo birinci Ben Mayor h ki .n en ı ı aren o uya ı ır Pariı 10 (Radyo) - lngiliı. Hanyi Beraje ile Bo•du nutuk 
:ı.•uf ıyana 47 a ıtrı .tapu siciJ.Je sabit ol· 75,20 dolar 15,17- 1-2 dır. söylemiştir. 
't~ Karşıyaka - ~ Ticaret 15 Prete Ben Mayor 48 mıyan ıpotekli alacaklılar ile --· - • -

~on. ,,..2. resi ,\Jsaucakt:: 
35 ·: : t:~:!,~:bri :: ~~~·.:~~~,:~:~··~: v~!~~!~.~ irg·iinde toplanan para 

q - ..,,. • Ticaret - Kara taı 7 h M h b h J f · f Ş\ f " A met u tar 46 ve u USUi a aız ve masra a it 1 d Saıı·bı.,ahmer • • b. 
) •ra ı 7 inci sahifede- Halk salıasıııda·, 15 d · ı d 8 ya 8 IÇID ır Old ,, Ali Ramiz 46 aır o an i dialarını evrak 
)et' u: Zira bizi hiç olmaz· Use ~ San'atlar 10 ,. Şeker zade 47 müıbitelerileyirmi gün içinde •• d 5 676 529 ı• t t 1 d 
. ıınııden kımıldabr,, de 14 • 12 - 35 ıoo " K. Kizım 47 50 icra dairesine bildirmeleri aksi 2'UD e t t ıre OD an 1 
· 8•ıı çok itimada Jayık Alsaııcakta~ B 

1 
d · 

47 
halde hakları tapu siciliıe sa· Roma 10 ( Radyo ) - ita! yellerin bir senelik pul hasıla 

dtllere göre de Telley· K k M ll' 150 " 1 cı za e bit olmadıkta satış bedelinin yada salibiahmerle verem mü· iıe 7,041 357 lirete baliğolmoı 
1 b arşıya a - ua ım mek· 50 " " ,, 48 1 d ı · t' · · b' - B - d 65 · d •vadisi ilk işitirker. bir tebi. pay atmasından hariç kalacak· ca e e cemıye ı ıçın ır guo u paranın yuı: e şı ve• 

\
11 
~t sakit kalarak dili iu· 4 " M. Arditi 47 ları ve tayin edilen zamac da de toplanan paranın yekunu rem mücadele cemiyetine yüz· 

~ t \>e gözleri bir yere di· H a.lk sahasında: 19 " KarabUber 47 artırma bedeli gayri menkulün 5,676,529 lirettir. Bu cemi· de 3) şi Salibiahmere aittir. 

~i\~:::~=~d~~P~!;~: ::::: Ziraa ;,B~c;. 35 3~ : ~~dı~l:m~:et :~ r:ı::~ı:ı:~'.::ı:,~.~:!:•d;t ~~"e''"''h''''d~ı-ı'~m·~,. ed~yor""""'"?"' 
~" k AI a kt 50 ,. Tarifonidiı 48 ahiidü baki kalmak ünre er- 1 

•,ı ~ 1 .... " e kalbi kuvvetli a ~ uea a; 
tt o K k K 30 M. Akif 48 50 tırmanın on beş gün daha A . • • • 

lit ~otunmllştür . ,. arşıya a - arataş 
5 

" M. Arditi 
48 00 

temdit e~i.lmek suretile 2 - 2 rfi&VU.t gazeteSIDID neşrıya• 
ft,e bu hi iseden birkaç Baık l')alıasıuda: " 935 tarıhıne müsadif eden f y t • • b 

'ltf• Sonra, kongre dağıldı: San'atlar - Ziraat 75 " Ahali .., Bankası Cumartesi günü srıat 11 de ına unan gaze esının ceva 1 
\ •kler arafında yeni bir 28 - 2 _ 35 . 48 50 gayri menkul en çok artırana Atina 10 (A.A) - Arnavut g a zetesi Selinikte bulunan 
~~~ tkarmak tehlikesioi gös· .A.lsancak ta: 9 " Ah Haydar 45 50 ıhale edilecektir. Satış peşin ikl yüz Arnavutun ikamet teı.kereleri yenilenmediği takdirde 

1~.a,. 1''.rııescleler esasen hal 12 " A. R. Barki 46 para~iledir mal bedeli alınma· Arnavut tabiiyetine geçen Yunanlıların Arnavatluktan çıka· 
~ ttı b Buca · Lise ) k d ~ ış ulunuyordu. 16 ,, Ali Haydar 46 dan teılı' d'I 1 b d 1. rı acağını yazma ta ır. 

'llJb . . . H l] h m e ı mcz ma e c ı . . . . ~.il Uıu }enı Avıupa ha · a { sa asında: M d verilmez iıe ihale ka rarı R~oıa gazet~sı dıyorkı: 
1 ," dair yapı l rr.!IŞ bütün Mu2llim - Ticaret ısır arı f h d'l' k "d . d ' lkı yüz değıl aucak yüz Arnavut aile~ioin ikamet teıke-
~ "e eı e ı ır ve eoı sın en ev· . . k . V k . . . ~ ~ .reler ancek Par 

1 
mu 7 . 3 _ 35 40 Gülmez zade 3 37 5 l . . .. relerı yenılcnece tır. e bu uşılık tehdıtlerı üzerınde de-

~ s~il~111den aonra netice ve· A.lsaııcakta: lO Tatari zade 3 50 ::n enkrüksek tctkl~fde lbdul~- ğil ancak Atinadaki Arnavut sefirine verilen söz iherln• 
~ • B mıe arze mış o ugu yapılmaktadır . 

. ~ te •. u suretle Viyana Karataı - Baca Kum d bedel ile almağa razı olursa - - - -------- - - --------- - - -
~ ~ "'!! s. çok büyük bir iş arı .b ı H z· ~ ~ \.~11, ol ki b b Halk sahasında· ona ı a e edilir oda razı ol aya postası 1 ınna) 
~ .\ . aıa a era er ta· ' 17 Tatari 5 25 maı. veya bulunmazsa icra da Jl'ii 

\..·\/11le de muvakkatin bir Saa'atlar - Karşıyaka ireıince heman 00 beı gün A löt 
1
Bruje

1 
9 'l~ Ah.A ) - Türk 2nooim şirketinin 

~ ı cıı' oluıaktau kurtulama 14 - 3 • 35 eo··rüJ· ce tidd t' k VU8 raya ogı az ava pos- Ayanc1kta tesis eylediği son 
~ \ lh, m e le artırmaya çı arılır tasını yapacak olan ilk tay-~ ~~ .ror. Alsaucakta: sistem makinelerle müceh· 
~ ~ \ k 7 Tatariizade 5 5 25 bu artırmayı alikadarlara teb- ya re saat 10,5 te buradan hez f bıikalarnıda fenni ıe-

1 

~t ongreyi Napoleonin Lise - fuallim maktebi 9 Tütünclller bankaıı 5 50 liğe hacet olmayıp .valoız ihale Marsilya, N. ap.oli·y.olu He Avus-• <Ce t j - ·· I t killerde bazırl•dıgw ı parkeleri 
.J. ~ •\it n ours ·yuz g un,, H Ik . l d Ç • ~~ • ıktifa olunaı·ak en ,.ok artıra· sra yaya gıtmış_.,_. ~ r t, lttıat fasılası takip e · a . • ı ıa ın a: p k d ... 1" - - dünya piyasalannda töhrd 

1. 1o l\ 
1

. t z· • e lr egı aa ihale eQilerek her iki hal· Hikmet 'ftnhaıı kazandıg·ını memnuniyt:tle 
:.,: ~ 11 ~ 0 ngreoin tek bir ci· ıcare · 11aat "' '" '-· M 

1 
b' . . d 400 Yahya Kerim 2 35 de birinci ihale edilen kimse t b 1 Şaık ese J• ı' mü· ögw rendik. Hem sıhhi hem ~ P lı. ~• o da, her zama n aç arm ıhmın e ıon çı- ı s an u r d 

e;'D ' ,ı. "'\a p 1 iki ihale araıuıc!aki iarktan :zed Sa:ni lisanlar mutahassısı iktisadi olan bu döşeme usu· 
~ ~ ~ Yyülü bile aşan bir kncak mektep takımına Halk· 8 &mUt d•w , ~ r' ')'ili 

0 
• • .. • • ·ıe ıger zarar)aadan mes ul muullim Hikmet Turban, terfi- lü:ıü bütün mühendis vo in-

:~ \ 1)ttitıin zamanla Avru~a evı .tarafı~dan ~uıel bır 7ılt Kental o~duğu ve tapu harçıoın bele· en Ankara Erleloji mftzeıi şaa t sahiplerine t a niye ede· 
1 '-tıt kı~as k~bul et~ı · h~d ıye cdılccekhr. 137 .muhtelif R. Ko:ıen 210 422 dıye ve vakıf karının ve yüz· müdürlüğüne tayin edilmiştir. riı . 

"!-~ '•ın1n _en yuks~k zır- Musabakaların tahilittGı 186 kaba Müftü zade 220 de iki buçuk dellaliyenin müş- G enç arkadaşımıza yeni vazi- Satış yeri: H ilal 
~ı~:sı} oluşuau göst~r- her Cuma nüshamızda okurla· 111 muhtelif Palambo 195 370 teıiye ait olduğu ilin olunuı esind e rn;ıuffakiyet dHe riz . fabrikası T lefon: 3776 

lctır 1 O ~ 1 l { ı : : l ~ 5340 p. 93ti 



YOZ 10 IZMlR POST ASI 

HASANK VVET SURUB 
ZAAFI UMUMi, KANSIZLiK ve KEMiK Hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. Çocukl•'' 

Gençler, Genç kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. Her eczanede bu)uoııt 
........................................................................................................................... .-......-

Daima Yenilik 
Her yıl kartpostal işjnden ötiirfi yenilik ustası 

olan ETEM RUHi kartpostal deposu bu yıl baın 
başka bir şekilde herkesin sevebileceği şık, zarif 
ve ucuz 30,000 çeşit yeni yıl ve bayram kutluJa
ma kartları hazırlaınıştır. 

Ah bap1arınızın yeni yılı uğurlu gidebilmesi 
için bu yeni kartlardan alıp gönderiniz. 

Dı~ardan ısmarlamalar <;abuk gönderilir. 
1'. olbedestaıı N o. 3 

LEZZETiNi 

Yiyenler bilir 
iri burma gibi ıalamura, sert ve sağlam zeyli Dl~ 

nemleketimizde birdanecik olan BayınJır mahsulü ve 
Golot ayarı zeytin, panayırlarda birinciliği kaunarı 
resmi ve buıuıi müesseselerde beyeoilib mütemadi
yen .alınan bu gUzeJ ıofra zineti, agız lezzeti, yemek 
çeıniai, gıdanın kuvvetlisi, yüksek ragbetli etıiz neı· 
aeyi her yemekte eksik etmeyiniz. 

Bilumum bakkallarda bulunur. 
Toptan ve perakende taht yeri: Sandıkcılarda nu· 

mara 3 de 
DEDEAGAÇLI ZADE MEHMED NURi BiRA 

DERLER 11CARETHANESI 
Ta,raden da ıiparıı k•bul eder. Telefon 3224 P.1001_ 

- - ·- --- ,• -

Bir tıraş bıçağile yüz defa tıraş olduğuna andedenler çoktur 

Hasan Tıraş Bıçağı 

Şimdiye kadar icat olunan bfttün tıraı bıçakları araıında en mükemmel ve en fev· 
kalide olduğu tahakkuk etmiıtir. Piyaıada mevcut brat bıçaklarını şaıırtmııtır. Hasan 
hraı bıçağının 1 2 3 4 numaralı gayet keskin v" baaaaı tarafları vardır ki her bir ta
rafile 1iakal on defa braf olmak kabildir. Bu hesapla bet kuruşluk bir adet Hasan 
taraş bıçağı ile kırk defa ve ıslak bardak ile bilendikte yOı defa tirat yapılmak mllm• 
kündiir ki dünyanın hiçbir bıçağında bu meziyet yoktur. tıasanJbıçığı iıtedığiniz baldo 
başka marka verirlerse aldanmayınız. Taklitlerinden aakınıoız Fiatı 1 adedi 5 kurur 
tur. 10 adedi 45 kuruştur. Her yerden arayınız 

ŞARIL PRIMUS 
Bu I ·mi Izmir Ve Ege 

mıntakaaınd~ tanımıyftn yoktur. 
Son sistem buhıulı Amerikan makinele· 

rile boya yapan biricik müessesedir. Tesiıa • 
tının lımikde eşi yoktur. 

Kostümlerinizi , roplarınııı foter ıapkalart 

oızı bilumum ipekli kumaşlarınızı bozmamak 

u: masrafla ve yenileıtirmek için san'atıoda· 
~i ihtisası Alman yada en mcthur 1. G f ab· 
rikalarında sıtaj gören 

ŞARL PRllVJUS 
Müessesesine veriniz 

BAYRAM MÜN ASEBETILE 
Fiyatlada F evkalide Tenzilat 

ADRES• Samaniskelesinde it 
• Bankası · karıııında 

KARDICALI lbrabim Hanında 

Muğla vilayetinden: .,.~ 
Nafia dairesi içia b'li,. 

köy 701 tipi em~eraıe• 'g; 
bezden olmak nzere 25·• t· ·' 
tarihinde ;bale olunac.ı~·~ 
çadıra talip zuhur etme ~lıf' 
den_eksiltme 16 ·12 934 ~ 
hine müsadif Pazar gBaB -,Jt 
on beşe kadar teındit 
mittir. ,J 

Şartnamelerini ıolt it 
istiyen isteklilerin Moil••.,r 

1 
mir ve lstanbul Nafıa bd~; 
bendisliklerine mürıc•'ğ8' 

l ilin olunur. 5252 ~ 

.Aydın Demiryoltl : 
mum müdürlüğfindeıı; 

Umurlu istaayonuad•• f. 
sancağa taıınacak preıeP 1 
muklar 1006 numarala ~ 
arifenin ikinci fıkr• , 
zikredilen reddiyattao d• ~ 
tifade edebilecektir. 8~ 
13 10 1934 taribindeD ~ 
1935 tarihine kadar 111° 
olacaktır. 

_1035 numaralı 
tarifesi 

6 - 11 - 934 tarib 
den i~'arı ahire 1' .. oa r zmirden Kule _o ti 
taşınacak ValeksıP f. 
her tounndan 2580 ~f 
iicretinakliye alı!la<>' 

/ 
2 8-1934 tarihinden~ 

rioievvel 1934 sonuna 
Dinardan Denizliye t•fl' '1 
üzümün beher tonundall 

kuruş ücret ahnır. r· 
3 10 934 tarihinde• 3 

934 tarihine kadar udedl 

Telefon: 3449 P. 1005 1 
---------------------im!~~-------• ruş ücret alınacakter. 

lll!!lll l lll l lll lll lll lll lll l il il lll lll lll il il il 1il111111111il111111111111111111111il111111111 ıdııu 

t3ol ışık az sarfiT·at uzun ömür 
lşte (Metallüm) lamba1aı·ını tercih 

ettiren iiç evsaf 
Depoıu: MEHMET TEVFiK elektrik mdzeme de 

posu. Pettemalcılar. Telefon 3332 P .919 .... 
Hcçen sene de 

500,000 liralık 
Büyük ikramiye ile 10 vatanda~ı sevindiren 

lkiçeımelik Tan ıinema11 karıısında 

Üç kardeşler 

UÖURLU klŞESI 
nden bir bilet alıp tecrllbe ediniz Ç•hımadan elde 
edeceğiniz ıerveti bu UCULU KIŞEN N uğurlu biieti 
ile elde edebilirıiaiz. Bu kiıeden zeogia olanların 
reıimlerini de bilet alırken görebilirsiniz. Hayatta 
zeogin olmak yalnız çalışmakla değil, UuURLU yerin 
u;runa çarpmakla mllmkDndür. P 987 

Aydın Demiryolundan: 

= 

= ----= .;f(()Z 
;;; Tıraı-; bıçakları = , = en son eseıidir ---

~,ennin ve sanatın 

-- Cildinizi bozmamak 
::: için kullanacagınız reg8ne b1çak MOZAR bıçagıdıı. 1 
;;;; Tra~ biçaklaranda arananhusuıiyet bilba11a kılı, =: = cilde en yakın yerinden ve ekmedenkesmektir. Bazı S 
_ bıçaklar fenni ıurette yapılmamıı olduklarından,lnlların=: 

kısmını dipten, bir kısmını yarıdan keserek, bir &nı· 
_ mıoı da kıvırıp geçerler, bu suretle traı bıç•fının 
E geçtiği yere bıçağı baıbrarak tatbik lizım gelir ve 
- cilt berbat olur. 
~ l\ılozar bıçakları cildin üzerinden geçti-
5 ği yerd0 bir t.ane bile kıl bırakmaz. Yüz, 
= genç bir çocuk yüzü gibi olur. 
~ Bir tecrübe, iddiamızı isbat edecektir. 

5 - 10 - 1934: Tarihinden itibaren iş' arı ahire l o· Tıraş için garantidir Her yerden 
kadar Aydın demiryolu şirketinin .Alsancak de- arayınız. = Uaıumi sahı deposu: Sulu ban civarında P. 909 
polarından yine ~irketin iskeledeki deniz kena- _ 

rından vapurlara verilmek üzere taşınacak buğ·

Payın beher tonundan30 kuru~ iskele ücretialınır ~ 
Sadakat tlcarethanesldlr 

1111111111111111111 

5Mühendislere,Müteahhitlere Müj e 
~ Hakikat Askeriye Çadırcısı 
~ YUDA CAVES 
~ 1 zmirde Şekerciler Çar~1sı N o. 30 / § M•ğazamzıda daima yeni ve eski çader ve te11te1, 
§ mevcut olup, mllşterilerimize rekabet lıabul etmeS ~' 
§rec!de sattı ederiz, hariçten getirile o eski çı iırlar ·ıit 
§ tenteler gayet güzel ve ucuz bir fiatle tamir ed1 

§ istifade için bir defa buyurunuz. d' 
§ Mağazamız rekabet kat'iyyen kabul etmer derece 
~ ucuz muamele eder. P. so1 

• 
ıs ar Güzel 

Mefruşat mağazası 
kavukçu zade MEHMET 

lzmir Yolbede!lteni No 19 
Etamin, keten, fıle perdelerin envaı, perdelik fj)eı 

cibinlik, ve karyoJa tülleri. Krem, yeşil, estor ve 
perdeler, perdelik ve kanapelik kadıfe kreton, mo''a,tf 
fantazi kumaşlar. Perde saçaklan ve bağları, maıa 
leri ve sofra takımları, karyola örtül eri, pamuk ve 
battaniyeler • 

Taban, kanape, sofra muşambalarının envaı. Br0~ 
ceviz kornizeler vıugel vastor ağaçları, yolluklar L 
paspasların muhtelif boyları. Şezlong ıandaliye beJl1~ 
canepeciliğe ait malzeme ve mefruşata müte•llik ef ~' 
rekabet kabul etmez fi a.tlarla mağazamJzda satıldl1 
tadır. P. 820 
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~oktor • iDoktor A. Riza ünaJ~ j Fah~1t0i ık 
4s Zekai lbrabım ~ Doğum ve oerraht Kadın Hastalıkları § 11 Ş 
l~~~RI HASTAHANESi DAHiLiYE MUTEHASSISI ~ Mütehassısı Telefon 2987 := 

9 
lzmir Memleket Hastanesi ~Roatken MtHehaıuıı ·~ 

dt •ıacı Beyler sokak numara 45 Beyler hamamı karııın· ~ • • .. E§ = Her nevi RontkeD muayeneleri 
6ileden sonra 3-8 ya kadar baıtalannı kabul eder. =: Kestellı caddesınde 62 num~rada hergun = = ültra - Viole ve Elektrik tedavileri yürByemlyen ve 

P. 899 Telefon 3806 'ij saat 3 den "sonra hastalarını kabul eder. = ~b"lb R •t•k ki t tb"k" tk il 
~ ~ = 1 .... aşı 1 ~ocu ara a 1 1 ve roa en t 

nıııınmnııuıınu111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mmınU111H~ iiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUHruımınnımn1111111•m1111111111111111p864= =Kel tedavileri yapıbr. P. 863 

BİRİNCl SINI~, MUTAHASSIS 

Doktor Operatör 

lTahsin bey ha~tanesi 
qöz Tabibi 

İzmirin 
bilhassa 

en liiks ve sıhhi ve emsalsiz htısusl hastanesi olup 
kibar ailelerin Amellyal için yegane tercih 

eyledikleri hastanedir 

TAHSiN BEY t~!sınail Selahettin 
ba. ~aın Bordo bp fa-
~ göıaeririyabndan Bizzat aıneliyatını yaptığı hastalarıudan yevmi yatak ücretlerini bir 
~ •ıkeri baıtanesi liraya, keza ameliyat ücretlerinde de fevkalade tenzilat yapmıştır. I 
~ b•ıtalıldan mütehaı- Adres: lımir Çivici hamamı civarında Müftn sokağında Yemitçi Beylerin 
~ llı'llayenehane: ı• muazzam binasında P. t20 

ti beyler ı. No. 81 1 1 1 

==========~·~-------------Doktor 
Ekrem A . • 

ı. 
c. Nörolojist ve Pisihiyatr 
'"l•i asabiye ha1tahkla11na müptela olan baıtalarsnı 
,~ •e ibtimamlariyle mefguldür. 

it Gtındoğdu operatör Esat 
n .. bulunur. 

bey aparbmanındal 
P. 926 

~ .............................. . 
-

Göz Tabibi 
Lütfi Kırdar 

~lb~eket bastaneıi Göz baıtabkları mütehaas111: 
)~ 111cıbeyler sokağı No. 65 

'011 : 3055 P. 884 

,11(1 arkada~ arasında 
, E:lbiseyi yeni mi aldnuz? 

liayır eıki elbisemi yeni yaptırdım. 
~ Nıııl olur, eıkiden yeni olur mu? 

'4.
111 

Elbette olur, fennin terakkisi ve o fenni tatl.ik 
, "•talar olduktan ıonral. 

8rıvo!. Demekki ıen, bu ıekilde hem kazancın 
, buldun ve hem de eskiciliğe paydoı ettin. 
• lıbii bakınız size anlatayım: Geçen ay bizim 

· · · · Bey arkadaınn gazetede 

~el'altında İstanbul İstim Boyahanesinin 
1''•ı ·garmüı ve oraya bir elbiıe ile bit ıapka 
~Ot pazarlıia ne hacet Boyahane mUdDr&nnn 
~ i cllz'i paraya hıyret etmiı. Uç glln ıonra da 

'ıılcirli elbiıe •• ıaplraıını mnkemmel boyanmıı 
t •llaıit olarak almıı v• memnuniyetind~n evdeki 
, •lcıaılarını , muıambaları, perdeleri bile 1•nilet• 

t8tllrmn1. 
a.. nıuvaffakıyeti nasal elde etti acaba! 
~•11i onu da ıöyliyeyim. makineleri son ıiıtem 
•' llllUeharrik, Avrupa görmtıı bir boya mllte· 

Çahımaktadır. Boyalan gayet aabit, ipek ve 
t,, roptarı iıteııileo reaıe boyamakta mahirdir. 

••Yanı tavıiye bir yerdir P. - 931 

' •~r ve şürekası Limitet 
~ VAPUR ACENTESi 

iadeli ban Birinci Kordon Tel. 1443 
The Ellerman Lines Lt. 

Gençliiin VE Güzelliiin 
Muhafazası 

Neş'eli VE Sıhhatlı Olmanın 
Sırrı .Arcak 

Ki na Lutfi 
Kuvvet ilacını içmekle kabildir. 

Hf'r· Eczanede Bulunur. P. 907 

~111111111111mıı1111ıımııınnıınııı-wwwMMU1um m1 

il Akşehir bankası 
&rmayesi: 1,000,000 Türk Lirası 

IZMIR ŞUBESi 
tlriaci kordonda Borsa Civarında Ke•di Binasında 

Telefon: 2363 
Her tıiirlii Banka Muamelitı ve EmOOaı 

Komüsyonculuğu .. 

I Müsait şeraitle mevduat kabul edili 
= Hububat, Oznm, incir, Pamuk, Yapak, Zeytinyaj'ı 
3E Afyon Ye ıair emtia komOsyonculuju yapılar. Mallann 
~ vlirudunda ıahiplerine en mtlıait ıeraitle avanı 
§ verilir P. 914 
oıınıuuıımı•ıınınnnnıınınııınnıını 11111111111111111111111111ıı111111111111111111111111111111111111m ı 

naliı Çeıme anaıonuadaa yapılan, Bllrl mabıulü 

Babacan Rakısı 
Mideyi yormadan, rubu yDkseltir, yorulan dimağları 

dialendirir,tiıtiba açar .. 

BABACAN Rakısı 
Giren yerde kederj yoktur; zevk •eı'e vardır. 
BABACAN rakııı: T emizliti aevea, ııbhabnı dtitll · 

nen ve gıda· arayanların biricik rakısıdır... P. 913 

Hayırll haber 
Milbarek hayramım11 ıeliyor fakat bayramda biJha11a zarif 

kıyafetli, cazip ve ıık olmak için elbiıe ve kundura model
lerioizi Hlimaia çarıııı ada: 

sı Tabliye için beklene"I vapurlar Ruhen Katan Kütüpanesinden 
~~ vapuru 15 Birinci Klaunda Llverpol ve . • 

S 'd Almak herhalde llıımdır. Zıra en ıyi ve en ı&zel kundu· 
vvaasea an k k od • • . ra, Tayur, Manto, tuvalet ve er e m elleri orada bulunur. 

V•puru 25 .Bırınc~ Klnuada Londra ye Bayramdan evfel elbiıelerini kendileri yapmak iıtiyen ha-
Anversten gelıp tabbyede bulunacak ve aynı 1 d • d"d t "ıpariıleriai •erm l"d" ı 

H 1 
• • k k · nım ar a ı•m ı en pa roa s ... e ı u er. 

zamanda Loodra ve .uı. ıçın ytl alaca br. RUBENKATAN K"(jTÜPANESİNDE 
Deutsche Levante l.ınıe 

••p11ru Hamburg Bremen veAaveraten ıelip Her tDrln ve her liıanda gazete, mecmua, kitap, nakıı· 
tıbJi ed b 1 m ' tur ıve inıaat alb&mleri vudır. 

'lıarut Y e. u •110 Uf • Her taraftan her ttlrl& ıipariı kabul edilir ve ı&r'atle g&a· 
•- , tarıblerı ve vapurların isimleri &zerine deriUr. Satıcılara ayrıca teazillt yapılır. Telefon: 2819 P. 05 
-.. •diyet kabul edilmez. 

- lkinci""Beyler ıokak fınn --ka~•11•No.""25 Telefoa 2542 
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DAiMA TERCİH EDlNlZ 
MERKEZ DEPOSU 

Ferit Şifa Ec~anesi 

kış Geldi 
~imdiden uc11ı: fiyatla k&mDr ibtiyacaaıa temin ediniz 

büyük Fırsat 
Touan Halis Zonv:uldak 
Sobalar için en dayanıklı ve en ucuı k&mtird&r. 
Birinci kalite mala bmirde yalnız Franıuva Parpin-

yani ı icaretbant'ainde bulacakıınır.. 
SILfNDJ R iÇiN: Spesiyal Zonıuldak kalitesi dtO 

gelmhtir. 
J NGILIZ ANTRASiT: Ve kok kBmnrn ihtiyacınısı 

da bu m6e11eaedea temin edebihraioir.. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzi 

Jlt vardır. SA 1 IŞ.MAHAı...Ll:Keıtane pazarında No.10 
P. 900 T elefoa 3937 1-------------·· 

Zingal 
Türk Anonim Şirketi 

4yancık fabrikasının ıon ıiıtem fenni vaııtalarla hızar· 

'Jadığı kaynatılmıı ve baharlaamıı ıtırıenleriai ıanal 

ve m6ble iıleriade tercih ediniı. 

Çatlamaz, çekmez kurtlanmaz •• budakıır.dır her 

çeıit 61çtıde olduğundan zayiat vermez iktiıathdır. 

1 Taıra marangozlarıaa tavsiye ederiz. 
Sataı Yeri : 1 

Hllil Kereste Fabrikası 
Keresteciler Telefon : 377& P. 935 



lımir"v~:havaliıinde teoııile muvaffak olduğum Türkiye· 
mlzia medarı iftiharı ve yegane karyola velmadeni eşya 
fabrikası ve bilumum ıergil~rde birinciliği lcazanan ve lstan 
bulda DOKTORHALIL SEZAi BEY fabrikasının çelik boru 
&zerine muhtelif ve müntebap baliı Nitrotbanca boyasile yapıl 
mış ve en müşkülpesent kimıeleri memnun edebilecek ve Av 

rupa karyolalarını biç bir veçhile aratmıyacak derecede mü 
kemmel olan iki, bir buçuk ve bir kişilik karyolalar ile 
muhtelif ve müt"nevvi renklerde nikel ve sarı takımlı bebe ı 

Komi.syon Evi 
- Tütün üzüm incir zeyli yağı sade yağı yıpağı ba

dem ve bunlar gibi topra\c meyvelerini, lzmir lıtaobul ve 
Avrupa piyasalerioe iyi fiatlarla satmak. 2 - Emlik arazi
lerini deger fiatla satmak veya icara vermek veya teminat 
mukabili ııde para alup vermek ve matlup devir ve temlik 
etmek. 3 - Yugoslavya ve Yuaanııtanda emlikları ve di
ğ ı:! r işleri olupta takip ettirmek ve zayi olmuı bpularının 
suretlerini çıkarmak. 4 · Ankara ve lstanbulda olan diger 
işlerini t kip ve intaç ettirmek istiyenler •çin iyi namuslu 
müesseselerle avukat ve tüccarlar ve fabrikatörlerle anlaı

mamız olduğundan bu işler hakkında yazıhanemize müra
e at vukuunda memnun kalacağını ilin ederim. 
Halimağa çarşısında 3üncü noter karşısıbda 9 numarada 

lı omisyoncu llyau Arditi Telefon 3668 P. 959 - SEFERiHiSAR 
Şarap Ye Konyakları J)eposu 

Aımalımescit N. 173 

Hasan Talısin ve Şsı. 

Türkiyede nefasetile meşhur bılis Y•f üzmden 
mamul Sefeı ihisar Şarap ve Konyaklarını bu depoda 
bu!ııcaksıoız Halis ve nefis sirkelerde vardır. 

P. 953 

Oilumun Kütüphanesi 
Oğullarım, kızlarım 
Tarihi umumi 
Hürriyet vicdan 
Hilrriyet 
Psilı:oloji 

Tarihi cevri 
Lütfi paıa tarihi 
Silihtar tarihi 
Fransa ihtllili kebiri 
Tanihi siyasi 
Aydın viliyeti salnamesi 
Liigatlar: Vaııgolo 
Kamusu Türki 

(iki cilt) 
(Sekiz cilt) 
(Bir cilt) 
( « " ) 

(iki cilt) 
( " .. ) 
(Bi, cilt) 
(iki cilt) 
( « .. ) 

(Üç cilt) 
(Bir cilt) 
(iki cilt) 

Tebaülvukuat] ( 4 cilt ) 
Liigat Coğr.fiyA (Üç cilt) Ali Cavat beY 
Kanunlarımız (Altıcilt) Ed ıp 'Kemal" 

Kntüphanemizde, bütün dünya haritaları ve bu ııe• 
ı.;itaplar, divanlar ve daha pek çok kıymetli eserler 

1>ulu1tduğu gibi, güzel lzmirimiıin manzaraları ve bil 
ıklerimiz.in resimleri bulunur. Muamelemiz toptnn \'C 

perakendedir. P .939 
UMU.» f SATIŞ YERi: IZMIR HiSAR ÖNÜNDE 

.F~ge ki.itüphanesi sahihi: HÜSE YIN A VNl 

karyolaları gelmiıtir. Ayrıca hali• çelik tel örgülü demir 
pııpaılar on ıcne için garantidir. Fiatlar y~nız b~ navlon ~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
farkı nazarı itibara alınarak toptan ve perakende Istanbul M h • 
fiatına ıablmaktadır. Teırif edecek kıymetli müşterilerin U 8SİD iŞ 
baıka yerlerde karyola vesaire aramak için külfete düşmi-
yeceğini tim diden~ temin ederim. Ara yor 

lzmir yetıi kavaflar çarıısı No. 29 LÜKS MOBiL YE VE 
KARYOLA SALONU - HÜSEYiN HÜSI\Ü -

• 
hilal 

Mobilye 
Mağazası 

bmir: Şekerciler· 

de No. 26 

Fı11nh kereatelerle imal edilmiş koltuk takımları, 
ıandaliyelcrimiz ve ıureti mahsusada getirtilmiş Pirinç 
ve Nikel karyolalarımız mağazamızda sablmaktadır. 

Mtiracaat edecek müıterilerimiz memnun kalacaktır 

1 1 HÜSEYiN SADIK 
P. 961 

----------~ .. . . .. . ' . ' ~ .. . ..., "' :. .,_,..,~ 

B SARDA Elbise Boyah n sı 
lzmirin en iyi boya anes· dir 

42 .. senelik tecrübe ve ameliyat ile oihayet Avrupamn 
D btıyllk boyahaneleriode sekiz ıene tahsil görüp ı aha 

detnameler almıt olan boyahanemiz mutahasıısı mubte· 

rem mOtterilerimiı için teminattır. 
Bilt,mnm tesisatımız asrt Ye mibaniktdiı
Temizlenmif, boyanmıt ve ütülenmiı elbiseler, derin 

bir ibtisaı)a ve son sistem makinelerle fenni şekilde 
yapılmaktadır. 

Muhterem mlittcrilerimizi istifade ettirmek maksadiJe 
kıı için ayrıca tenzillt yapscağımızıda bildiririz. 
AJ)RES: Barda boyahanesi Samttu iskelesi. 
Telefon şirketi karşısında ..ı? .. o. 21 P. 945 

. - • ; .. .. ,o;,. .. 

Sahhatını düıünen zevkini bilen güzelliği sevenler 

bilecik akısın . 
Neı'e ve tetaret kaynaiı olarak tavaif ederler 

BiLECiK Rakısı 
Üzüntüleri kaçıran fikre cili, ruha itila veren, halis 

ilzilmden mamut en birinci ve leziz rakıdır. 

BiLECiK Rakısı . 
SeYgililer mabudunun, semalar iliheainin, yıldızlar me .. 1 
tike.inin iradelerine teb'an yarablmııtır. 

BiLECİK Rakısı 
Hakikat ehlinin biricik rakısı dır. 
Ne der gllzelliii taıvir ederken EfJitun c Güzel 

hakikatın enmBzeçi letafetidir> 

Bu Söz Hakikatların Hakikatıdır ... 
P. 912 T. F. 

Usul defteri planço yap· 

mıağa bilir, bir muhaıip daim) 
veya günde İ>irkaç saat için 
iş ahr. Başturak Hamidiyc 

[Oğurlu han] da (Sebri) adre 
sine müracaat. 

Kecec:Ierde 
Kadı hamamı 

lzmirin en temiz ve en 
kibar h m mlarındandır. Çok 
tecrüdeli bir hamamcı olan 
yeni n üateciri tarafından mü· 
kemmel bir hale getirilen ve 
müşterilerinin sıbhatlarını dü
şünerek ona göre tertibat ve· 
ren bu hamamda .. yikanan vü 
cutca daistifade görür. Fiatlar 
25·50 kuruştur· 

Kadmlar tar fı da ıabab
tan akş rna kadar açıktır. 

P. 

H anıam. hamamcılık 
tecrti beli ve iktidarn 
o]masile dai!Da yaşar 
ve kendisini memnun 
eder. 
Sıhhat hizmet, yalnız ye

m k ve içmelrle değil aynı 
zamanda temiz yıkanmakla 
da kaimdir. 

Lüka qe her türlü tertiba
tı haiz. olan biryer mükem· 
meliyetini kazanmıı oldu
ğuDdan 

KEÇECiLERDE 

Tevfik Pasa 
amamı Da 

aynı tekamülü göstermiı ve 

memleketin en temiz ve 11h· 
bi bir hamamı olmuttur. 
Diğer hamamlardan ucuz

dur. 
Bir defa tecrüEe ediniz. 

=Müstedri Alı RİZA P. 898 

7İralık De110 
ikinci Kordonda eski güm

rük sokağında (6) numaralı 
depo ıatıhktır. 

iki kattan ibaret olup bi
rine~ kah gayet geniı ve ikin
ci katı ise depo olarak kul· 
lanılmağa elverişH bOyük bir 
salon ve iki büroyu muhtevi

dir. Taliplerin ikinci Kordon
da Kardiçalı Hüseyin bey ha
nında Umum gazeteler bayi 
Hamdi Bekir beye müracaat 
arı. 

ingiliz 

Kok Kömürü 
Antrasit Frene Nats, 

Krible Zon,uldak kömüriİ 
En 111 nevi ve en ucuz tiat 

İkiuei kordon No. 88 TiCARET ODASI K A RŞISIND.A Telefoıı;SS 

Edvar Conson Halefi 

"----------------11--~·------.,,.,. 
~ ................................................ ~ 

Sarda elbise boyahanesi 
Bayram münasebetiyle takımlarınızı, ro 
farınızı, ıapkalarınızı ve ioekli kumaşla 
nızı ve en eski elbiseleı:inizi yenileştirec 
ve yenisinden tefrik edemiyeceksiniz. 
SARDA elbise boyahanesi en meshur ~ 
rupa bovahanelerinde (Puvan, Keler ve Gi 

eibi 8 senelik staj 2ören ) 
Paris temizlemek ve boyamak oda~ının 

J 927 s~nesinde Beynelmilel boyacı hk 
federasyonu azasından 

tasdiknaınesiııi b~' 
ve temizleyicilik 

SARDA ELBiSE BOY AHANESIDIR 
İzmire büyük yenilik getiren san'atçı Sar<la bov!ılıane i siyah reo1'

1 
~ L 

başka açık renk yapar. · 

bayram münasebetiyle 
Inanılmıyacak derecede fiat:lar1mız 

tenzil edilmiştir 
Adres : Sarda Elbise Boyahanesi 

Saman iskelesi Mimar 
Telefon 

Kenıalettin Bey Caddesi 
Şirketi Karşısında 

ı o. 21 


