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DE~ESl 8 Kuruttu 

Ülusal ökonomi haftası bugjin başladı 
Lord Rotmer'in Fikri ........ 

C· ·uz Gazeteleri Kı1'allarından Olan Bu ~Zat 
ilaan Sulhu için Tek Bir Çare Vardır Diyor 

~lnıan Hava Kuvvetleri itşa Edildi 
~ 

Iranda 
Yenilik 

Bu kaya koca 
bir paytahtı tehdit 
ediyor! 

Norveç h&kGmetintn 
idare merkezi olan Oı 
lo ıebriade muazzam 
bir kaya heyeliıa et
mektedir. 

Milhendiıler alçm&ı · 
Jer ve yaptaklan tet
kikatta ıebria bu lua
mında oturan aekeaeyl 
tehlikede balduldarın· 
dan bütlla evleri tah· 
li ıe ederek ıebrin eli· 
ier bir k11mıada lakla 
et mitlerdir. 

Bu muazzam kaya· 
Berlin 10 ( A.A ) - Gaze aın bir parçaaam reı· 

lelerin Tahrandan aldıiı bir mimizde ı&rlyoraunaL 

habere g6re lraa parlemento- ''''·~T ~~p • 
su Alman doktora ha11ia fi · ayyare ıyaugosu 

Lord Roımer loloji profeı6ı8 olarak TahraD 

Lord Rutomu, AJma ... ha· tınlveraiteaine tayini laallkıa- 25000 Lı•ra 54 48 Numaralı 
va kavvetleriala ba tahmin daki kaaana onaylamııtar. 

Soıı ıUıem bir Almaıı bombardımaıı ıayyareai den de fazla oldaia kanaatin- C d k• Bilete Rastladı ·L-· ( . dedir. Ve, ba muazzam kav enevre e 1 
.-...... 11. Huaaıt.) - ç~k fazla ve aakerı kıymet f k F •••• gerek leailte lstaabal il (Telrraf) - Tayyar~ piyaapa baılln çekil· 
~tremenn kendı ga· abbarUede çok yllkaekoldapaa ve ~gere 1 'k •· K . . .a.. D li M ld Al • t t i b 'h Al re ıçaa blyllk bir \ehli e addet· arar dı Kasaaaa aamaralua ltUdıriyorum. 

ey ey e : ııare em f ve acı dtea mektedir. 25000 t• 6381 8882 7159 7558 
laava ~unetlen ~an yanın laıilte.reye mltef~v Lor~. makaleılaia aoaaad•, Yugoslavvavi Memnun )f8 85 9 97 10'8> 
aqrettiiı makale vık olduğuna iddıa eylemlıbr. Almaoyaaıa tehlikeli olmali ., <J 8 11 9756 

.. , •• , malaafiliade de· Ba ba~ikat ••H itiltarilc vad1euac1 •• çıkaralmaaanJ• , •. n TatminBdelrueoek Mi! . 12681 16379 17867 17J73 
Japmaktadar. M. Baldvıa tarafında~ ava_m reaia.a ancak ve uca.k biı Cenevre 10 (~.A) - Son 5448 18609 20641 22713 242S3 

Rotremer makalesin· kamaraaıada da taadık edil· laı•liz _ Almaa ittifakı ol· ılalerin betbialiii ve oradaki b L 1 t ti br 100 llra kaza• . · Al b L _ ı·k b. 1 1 numara vı e e raa amıı . •1aaıa habhazırda mıı ve .maayaaıa ava aav dota•a ileri aDrmekte, ba aa ı•rr•• ı ıraz zai o maıtar. • 
.:::::.~ aıkeri tayyare- veti aaıarı 60(', •&•mi 1100 retle c)ltaa ıullıaaaa temiD duaa da M. Bene•, Laval ve 2000 Lıra nanlar 

ve taHvwurdaa olarak 6.terilmittir. edilee•tfai temin etmektedir. Eclea araııada yapılan 16rB1· 400 863 841 1215 

U~""""-" .. """."'""'1~-p { k 1 """""'~~ aeler . .. ybep olmuıtar. M. L~ ~ı~ft 2823 3130 3336 6102 

Cuz U ro O O M. Henderson vatan uıo•l••y•ya tatm•n ~ ~7 
edebilecek olan karar aureti 6426 6755 7341 8099 
proje•ini• &ç •• a.,, nokt ... D. 1000 Lı·ra 8807 9245 9955 9974 

tllıısız - Rus - Çekoslovak 
llnlaıması demektir 

Sulh MükAfatını 

Alıyor Mu! 
kabul etmiı olduta zannolun- 12056 12161 12420 · 13122 
caaktaclır. 

1 - Tethiıçiliiln amaml 3143 4053 :~!:~ :::~: :~~~ :: 
tedbirlerle takbih edilme1I. ~ 

2 - Uluılar derneği an· Numarala baletlere çıkb 18431 20381 203Q9 20794 
lafm&llDID 10 DCQ maddeaiDİD 5o0 llra kaza• 22190 22669 22752 23239 
batarlablma11. a la 2.503 DHamı 3 llncll yllzd• 

3 - Macarhtanın Marail· nnanum ra r 
,a ıailraahna ait me1uliyetler 3iıs 4415 4645 4680 iz mir' deki 
bakkında yeniden tahkikat 4744 6808 8684 15448 
yapm•i• davet edilmeai. 21896 2~161 2t704 Ta)İIİler 

Daa gec~. Fraaaa, loıiltere 150 Lira kaza• 500 lira kaza••• 4e.t5 ••· 
ve Kllçlk ıtıllf de•letleri ara · 1 marala biletin bir parçaaı Ka· 
11nda bir azlatma haaıl olmuı n 8 n 8 r bMla11 akı fabrlkaiıada Saf· 
olduia alylenmektedir. Şimdi _ ~~ 6217 vet refilcaaa Emine ve ıerikl 
ltalya ile Macariatanıa mava- ~ımlt ve ıoara M. La· Mehtned Haaan'da ve 4980 
fakabnı almak kalmııtır. Bu vali ıarmlttllr. M. Laval he· aumarab bilet de J•icı Ker• 

M. Henderson caaks•tla M. Eden bu aabab men KOçilk ltillf maralahatla· rar'dadar. 
1>a iki memlelret marahhHları r1aı toplanma a davet etmiıtir Tal )ileri katlulanz. 

Oılo 10 (A.A) - 1933 ıe· ~~ _ _._,__... 
ne1i Nobel mDkltınıa Sir Tarihi bir hatıra 
Normaa AaıUJie, 1934 mlkl· · Yarnalavya Ma• 
fatıaıa da M. Headerioaa ve c~r mleaeleaiaihhbal 

ıçıa ge ea mara aa• 
'-'• IO (A.A) _ Çe Pari• 10 (A.A) Piti r~leceii laaberl teey1lt etmiı larla birlikte Fraaaa 
~ ' 5 Kiaanuıanl 934 Pariziyen gazeteaiain doira tar. Hariciye nazırı M. 
~- • Lava) Ceaevrede mll· 
M. •ıı • Raı protoko· bar kayaaktaa aldıtı babelere zakerelerde bulun . 

lllııtır. Ba proto- g6re, Çekoılovakya, Raı-Fran· dalar. Reamimizde 
' lataaa imza etmit 11z protokoluna katılacaktır. HERG ON sıra ile aoldan ••i• 

'it -•tler Şark miıa · Bu ıuretle Çekoalovakya doıa 12 doira Çeklerin Paria 
llllaakereler icra aotl•ımaaı ve bu antlaımaya murabbası Oıuıki; 

L 'na.dl bir devletle kartı eaki y6nlll hiçbir teahl YOZ Lfra••
1
z Rdıı bakanı 

-._. l.a . • . ava ; omanya Daı 'i• •ri bır ıtallf de ılrmemeyi ona1lamıt ol· bakanı Titaleaku; Yuıoılavya D4 bakaaa Yettiç Ye ea iade YaroılavyaaıD mlataki& mi• 
taabh&t eyle· maktadır. me11ili Fotiç'i ılıDyorauau. 

4UME1~ve ASIM OLKO bOyUk elbise fabrikası 
&itpazarı numara 15-17 Telefon numarası 2042 yerli malı her Qe~it çulakiden çüt provalı, temiz ma8raf; mükemmel dikiş. 

1 ile, masrafı ile, dilr;si ile birlikte on iki liradan on sekiz liraya kadar ısmarlama elbise yapılır. P. 891 

• 
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7 ariht Büyak Tefrika 
'"'""""'~"'"~""''""'""""........,...,,.~ 

1 

-, Plevne 
i - 78 - .-

Lof ça şehri düşmandan ansı· 
zın istirdad edilmiıti 

Lofça. Plevneye 35 kilo- gibi ilerliyordu. Zabitler ikide, 
metre mesafede idi. Şthir hirde taburları yavaşlatmak ı _ Vatmansız tramvaylar dlLvası son haftalarda 
Osma çRyı ilo ikiye ayrılmış ve bu suretle aakeri yorgun yenidtm ba~ladı. Şikagoda vatmamıız bir tramvay 
olup 12000 nüfusu Yardı. düşürmemek için çalışıyor- tecrübesi daha yapılmıştır. 
~elvi-Plevne-Niğbolu yoln lardı. Fakat aaker durmıyor, Resimde görülen tramvayda vatman yoktur, kendi 
Lofçadan gf'çerdi. dinlemiyor, mütemadiyen yü- kendisine hareket eder. 

Gerek Pkvne kolordusu· rüyordu. 2 - Jtplin seferleri posta işlerinde mühim bir rol 
nun harekatını kolaylaştırmak Bu yürüyüşle sabaha karşı oynamaga başlıyor. Cihanın on iyi kabili Revk bAlon-
gerek Sofya yolunu açık tut· ortalık ağarırken Rifat paş.a )arını yapan Almanlar Amerika ile hu hususta esaslı 
mak j~\İD I.1ofçanın behemehal kuvvetleri Lofça önüne vbıl bir anlaşma yapmak iizere dirlAr. Resmimiz Kont 
elde bulunması lazımdı. olmuş bulunuyorlardı. .Jeplinin bir kabili sevk balonla Yaşington giiklerinde ~.,,. ../ 

üçtüğü gfüülmektedir. ~ 
Topçu nef6rinin sözleri çok Gün doğmn~, Rifat paşa • b ' 

mühimdi. General Sobatof'on aoi bir hücumla baskına kalk- Tı·c· aret Od ası Vur Bir Tavzı ' 
kuvveti fazla bir şey d.-gildi. mıştı. Zafer neş'esile akşam• f~ıı 

Ah 1 23 il - 934 gtiııJeJ1l ) 
Osman Paşa beş, on taburla dan kafaları çekerek ancak 8 JYB zetenizdeki (Vur absll)'.ıı 
Lofçayı istirdat edebilirdi. sabaha karşı uyuyabilen diiş· UrJada • • b• d• t te\' 

iyi lr mevcu iye lıklı ,.azı lıakk111da 
Bir gün evvel PJevne'ye man kuvvetleri neye nğradık· Evve 1 ki .1 

Sofya'dan 6 tabur askerle bir larını şaşırmışlar, müthiş bir ~o·•sterdı• a. k ş a m yaptırıldı. ııet1 Bedeni yol ıui.ike '"..J 
batarya top ve iki bin kadar korku içinde sil&ha sarılmış· Karşıya· ,~ 
göıdillü Çer kes ~üvarisi gel- lardı. Yerli BnJgarlar Rnı Urla ( Hususi ) - Bazı Bir pl. evveline ge!in?eye kada Ra· rini yavmıyan bazı ~ u• 

k k d k k l k b t ların at.Harı yazılı mişt:. Osman paşa derakap kazaklarına yardıma koş· kazalar ticaret odalarının al· .• _ar, ı ı ra am 1 . 1~ ıs a yegan so- ~ ~ 
Mirli va Rifat paşayı çağırdı. tular. İki taraflı kanlı bogoş· dırıldıgı ve baZ'l kaza oda.la- tıs tık meydaua getıremıyecek kagı n da karakollara yollanA~l,-

d. L f ' . · · k ld ı d I""' kadar Atıl olan bn odanın . ların çalışmf'ya yo - Paşa; de ı; o çanın wa uzun etlrmedı. Sıper ma• rınm a ırı ma ığı ma um- bır yan-
. · k · . d B' · k t' • ne odası no masallı ne san- emreuilmiştir. Ruslardan ıstırdadı gere tır. harebesı çarçabuk sokak kav· nr. ızım azamızın ıcarı 

1 
. ' l kk ' .. gııı çıktı. 

. . . 1. . 'k . d' . . d 1 · ·ı da yesı, ne ıo ası, ne mu Karakollara 
Bunun içm de sızın , ıraye- gasına inoırar 11ttı. Türk ve ı tısa ı vazıyetı 0 ayısı e kk b' 1 lı • b' - Çıktı halde gelmeını'ıı ,,6 ıı• ' s· 6 t' t d k Jd }mam A re 6 1 0 mıyan mt'r Um ır 'f 
tinize güvenıyo~um. ıze askerleri dayanılma21 bir eav- ıcare o _ası 8 ırı . ı.,. od" ikon, şimdi müstekil bir ise ne o· arkendou ovlorincleıı 
tabur askerle hır batarya top letle hiicuma kalkmışlar , ve batta tıcaret mektebınden odRaı mefruşatı ve bir ticaret lur, Kar~ıyada itfaiye var. 

1 1 1 'k' b' Ç k .. . . d" k d k d .. l k n 'bı'r gen"· baA ' n· . . H ·ı· vuştuk arı an ~ı au ı~' ve ı ı ın er es suvarısı nşmanı a 61lle, a eme su• mezun ça ış a ı Y "' odasına iktiza eden bütün ıyeceksmız. akkı a ı- . b çtıı" 
. k h . . 1 d' k~t· 1 k g··nderilmi11 ve . 't l' d . r a· sanları ballı bu or Qt( vorıyorum. rere ~e re gırmış er ı. K ıp o ara 0 v defatir ve levazımatı tamamen oızı es ıme erıme en ım amma 

1 
. d k k ~" 

- Başüstüne paşam.. A Ruılar bu ıavlet karşıaında oda muamelatı tamamen ilıya temin edilmiş ve bir de odacı bu itfıaivenin hortumu 769 ye· orın on ~ı ~r en ıııı ıdt 
ceba Lofçada'ki düşman kuv· dayanamadılar ve tehri terke edilmiştir.. tayin edilmiştir. Şimdi, Türk rinden deliktir. Suyu alıyor, çalı~wa yoknue yo 

9
, ııı 

. . ~"'-..... "'-"'-"'-""'" ..... "'-"'-"'" r· l .. t ve usul ,.o ·nnuna . ' 
vetı nekadardır,, dıp firara ba.ladılar. Fakat kın intizar ediyordu o ıaten ıer guu mun azaınan dörtte üçünü deliklorden so• h k k b 

1 
J1ll~" 

B t1 •• d.k · Q k 1 bütü d" · · 'a ı .. aro ot va u u ııııı 4' - onu a oğren ı pa· pf'şlerı boş kalmıyor. er ea Filhakika iki taraf arasın· ge 6JJ .. n . un)~ pıyasa r kağa fışkırttık tan soura dortte b 1 •• b. tancltı~ 
şam.. General Sobatof kn· ıtüvari gönüllüleri kendilerini d k' t k ·1 · d ,..ld' lıalkm gorebılecogı mahallere birim - veremli bir adamın 8~ 0~ ıı9 . ır v~ . 

. . . a ı emae esı mış e"ı ı. 1 b Ik · d ı d1rgJn odılmomıRtır. 
manc.lasında A 4, beş bm kışı mütemadiyen takip ederek Hergün miitemadiyen ve mun- ası dıyor dv~1 . 3 pıyasa an ıa· ıt.dale kuvveti tazyikile - K •f . t ' ' ·oi ıı 
k d d A .. b' b k ı 1 il 1 d . ber ar e ı ıyor.. 1 .. fı OJ •J e rn a) 

a ar ır. ıu ır as ın a pa a sa ıyor ar ı. tazaman top~u muharebeeı o· B .. b 
1 

d" b 1 ut en yangına doğra savurur ta"z,ı'lıı" ııı· . t . 
1 1 k k k Ö . u ıtı ar a, uzen az arın . . • ıs erı w. _ır 

hak arından ge me ço O· .. ğlede~ sonra Rıfat pa~a lnyor, fakat bu toııçu diiellosu menfıt.at kaadile orta.ya sa,·nr· gıbı oluyor. Vali 'V~ 
lal·dır. yuz ıuvarıden mttrekkeb hır geniııliyerek piyade hareket- d ki · d .. t·· d .... or Nitekim övle oldu Bir ev ~.._,.r/" · I . .. . . .. . ,. . . n arı pıyasa nş u, u~uy .1 • 41 

- nayeb bakla başarırız mufreze tahrık ettı. Bu mut- lerı ııetıcesıne kadar aıamı gibi hezeyanlarına. inanılmı yandı, ikincisi de yanarken CumaovaSI" 
paşam.. Asker hazır mıt. reze; Oıtman paşaya Lofçanın yordu. yarak hakiki f iatler· bn bül- lzmirden i1faiye yetişti '"'' 181] 

H d 23 • J • • d d ··~d · · ··t·· ·· DüNman Metropol istika- ' ' Oumuovası [Bu81 ~ - azır ır. ,numara ı ıstır a ı mo.1 eeını go uru· "' , tenlerden ö~reniJiyor.. vaziyete hAkim oldu. . &b• 
noktada toplanmaları için tiİZ· yordu... metınde bulunan vo Plevne- Halkımız odanın faaJiye· K l kt b' .. d' . maovası muhıtınder·'ıı~ * .. ~ 1 1 '• aran ı a ırısı ıgerıno wm~far tıaglara ,, 
den evvel Jazımgeleu emirleri * * ye uç saa~t mesaı&l e o an tinden çok memnuniyet getir- d . ' . ıer 
verdim. Ruslar Plevneae ve Lof ( Tristink ) köyünü karar- moktedir Oda başkatibi Ogu- sornyorYuh. 1 s· . lı t 1 Yelrme~.tedkır. (:tlent~lJi J~ 

. l' k . . . . r· . • - a u ızın 01· um ar cı ar sure avı er 10 Rıfat aşa 91 tı. ç.ada uğradıkları ag1r maglft· gah ıttıbaz etmıştı. 'ıd çayı· zo tebrık etmek borcumuzdur. 
1 0 t bb'" .. d bil 

"L,"Jlı k'k d b' 1 · k b I · b k l ·ı · d" b k'" ne oldu ır < eıa eşe usuıı e J)lıı .cı a ı a gece yarısın an ıyet erı mu a e eıız ıra a nın so cı ıetıne uşen u oy larsada bir türlii 
biraz sonra Sabri Paşa km•veti uak de~illerdi. Vaziyet ciddi düşman i~in lıer türlii istik· Berberler - Bizim lıo.ıtumlar mı~ olawamı~laruır. t 
Plevneyi terketmi~, Lofçaya leşmiş, Roıların Tana cephesi Şllfata müsaitti. Rahova ile Bizde bundan başka hortum Nehıye merkezinde bl 

doğru yola dü7.ülmiiştii. fena vaziyete düşmüştü. Döş- Plevne arasındaki muvasala Kooueratifi yoktur ki.... ler Biıliği vardır. e~ 
Paşa Plevnoden çıkar, çık· man başkumandanlığı bu va hututonu tehdit eden ve bu Berberler aralarında bir İşte vazıye~ bodur. . kiiliik 9 azası olJ])~-' 

maz askeri topladı. Onlara ziyetin islihı i9in elbette la- ıuretlo Sofya- Plevne muva· c Berber htihlak Koopera- Amma vazıyet bodur dıye men son günlerde toP 
sade bir lisanla nereye gidil· zım gelen tedabiri ittihaz ede· salasını kesmek vaziyetini tifi » teşkiline karar vermiş- ev yanıyor, ortalık allak bul- pılarnanıaktadır. i~ı 
digini, ne yspılmak icap etti· celtti. göıtteren bu vaziyeti -beklanen elrdir. Bugün aaat 20 de ber- lak oluy.o~muş~ . . Onmaovıısı g~ıı9\111 
ğini anlattı. Osman pa~a bonn yakinen büyük düşman harekAtından borlor araııında Halkevinde Olabıhr.. İmkln alemıdır bir te~ ıkküle şıddc 

Asker; ddeta koşar adıD!Ja biliyor ve şu birkaç gün için· evvel· ıslA.h etmek •Azımdı bir i~tima yapılarak koopera· bu deyip kemali lAkaydi ile: ta9clıl'. llilliğin ft\ıal• 
yürüyor, Lofçıı'ya doğru uçar, de mühim taarruzlara bihak· - Devam edecek - tif işleri gfüüşülecektir. Vur Abahya 1 gotit ilaıesi boklanllle 

B 1 t C • ı• Kardoşioi, o güzel za· Drnga sordu : cevap bekliyorum. sokmak için bütün t"· e gra ınaye 1 biti Belgrattan uzaklaşmış - Yoksa... Sana karde- Draga, krala azamet, şid- nı, dirayetini topladı~ 
göreceği vakit de böyle a<•.r- şiuıle sovişdiğimide mi t1öyle· det ve hiddetle dolu bir göz1e Krr.J, hiddet ' 6 

Sırp KrahJ Aleksandr Ve Krallçaaı Draga lemeni isterdim .. Dedi. diler~ baktı ve arkaeını döndü. deyam etti : 11 
Nasll ÖldUrUldUler ?. Kraliçe, kendi kendine : Kra.l bu Roale cevap ver- Kral Al~ksandr kendini - Bu vazi) et 

11 
d" 

Nakdi: F. ŞBM.SETTIN :- Anladım, maksadı bul• medi, fakat hiddet ve aaabi· hiddete kaı,tırdıA'i zaman çok şadığım çatı aıtııı,; 
dedı ve a9ıktan: yetinden ayağını halılar . üze- fcma, Adeta bir deli olnrdu. bir adnın10 . aş"o> -:a:a- it - Ya dedi Kardeşim rine mütemadiyen vnıuyordn. Draganın bu hali Aleksaıı- bul edersem, ço ,.11 Herkes için kusur olmıyanldaha a9ık ıöyle, dedi, . d' : ' · Kı·aıı·çe·. drı büsbı"~tu··n ~ıldırttı·. a·ıam olacııl'i'ım. :B .. 

0 
.. 

bti "k k" ük h b' y şım ı senı sıkıyor, ıurna ağır• > u b ., yu ve u9 er 'ey ır _ Anlamıyor muıun7. ap· 
1 

k . 
1 

. d ı ıe e 
kraliçe için büyük bir kusur tığın fevkalAde murafları U· ı Kverılyo~ demek , - Oevaıl venen ya . . . - Şn Anda, doyuyor wo· hır a amını, ıo .• q 

. . ra hıddetıe : Haydi, cevap versen ya .. dedi suo,., Çok sevgili kardtşine bir zevceye nı9Jı1' 1 
demektı1~· Sa_nb~ hgelıknoe: Se.n ~~ttun d

1
emek t. ~ah ut adlay - Beni ba adam her . va- Kral: - Pekili ... c.ledi. yirmi dört saat müsaade veri tıonra, bodbabtJığı~r· 

bir kra ı9e gı 1 are et etu:ıı· ı~ın .yapı an maa~a lar.n~re en kıt sıkmış ve bana agır gel· Ya bana böyle bir ~*'Y ~öy.le· yorum, bu müddet içinde ~ır d.ıracesini bu}mu~t ıcrı 
yorsan. Ne kadar hafiflık, geldı. Acaba lııç dö,iindtin miştir. diye bag1rdı. Bu adam diler!!eL bi'itan hu<lntları haricine de- hakkıma, hiçbir r~.~ 
laübalilik varsa yapıyorsun •. mü!. Almak istediğin yatın bana hizmet ettikçe beni kız Draga, Kralın yüzüne dik· tolup gidecektil'. Sana galiııoe, metin ~ok, hor b~0 .. ~ 
Bn çılgınlıkların ayni za· paraıını kim ve nasıl verecek, dırmıştır. katle baktı ve: _ Bana gelincet. hattı\ alay oder!ll. t 

d b. t ' IA • b'l' ' 1>1' m~n. a C3ır ıs anın ~a 1 ııya ı ıyor musun • Beıı bu adamdan nefret - Ve bnkadar biiyök bir - Onu takip edip etme· senin yüzündtlll 
1 
~o 

aetını de berbat edıyor! Ve - Allah, Allah.. BUtiin ediyorum. Bu adam bütün shlılksızlıgı yapanların şu an mekte tamamen aerbesteiu !. lık, bir cansJkınt•~ jJ 
·~~l .. bu no~t~ Sırp halkının hayatımda sen hep bunları mı BeJgrad halkının, daha doğ• da hayatta kalmalarına bay· Draga, kraliçe olduğu za• - Ya ger.eIElfl ·;ı,ı 
gozunde buyuyor!. benim ·yüzüme çarpao:ıksın'-. rnsu süfli ve edepsJz kısım· ret ederim. Fakat asıl hayret mandanberi böyle esaslı bir saba katm1yorsuP• ı;ı' 

Bn sözlerden, Draga kra· Bu alay ve yat ile beni artık dan gayri bütün Sırplıların ve teessür buydağum ışndur ki hAdise ile karşılaşmamıştı, Hu aoaip su ı, ~<' 
lın bazı sözler işittiğınj, bu bir öldürmen kaldı. t&temem. nufretini kazanmı.tır. Sarhoş, resınen kocam olan zatın böyle kralı, her zaman oynatmış v~ benliğini a.rstı, , 
sebeple hiddetlenerek yanına Hepaıini de geri al !, kumarbaz, dolandırıcı bir ada- bir ithamı dinlemiş ve inana· anlaşmıştı. Fakat bütün vn· yüzüne, Hı <' k ' pf 
geldiğini ve bu sahneyi ihdas Kr•I, hAlA kendine \"e ira mı kim sevebilir kit Bu ada· rak bana sormuş olmasıdır. ziyetin umduğun pek ciddi mamış, şaşu 011~ 
ettiğini anladı. desine ıahip idi, ve yarı alaylı mın arkadaşlığı herkes için - İznh ve tarif istemi· ve tehlikeli olduğunu anladı. gibi baktı. IS' 

- Ne demek istiyoraun, bir eda ile : tehlikelidir. yorum, Fakat mantıki bir Vaziyetini iyi bir mecraya - De~• 



ri 
kUoıeceler Hususi Teıgrat haberleri 

italyanın .. endişesi ilalyada heyecan ........ 
Türkiyeoin kat'i bir adımla Yugoslavyaya 
yaklaşmış olması ltalyayı iş2-al eden sebeu

Habeşlilerin yeniden hücuma 
geçecekleri zannediliyor 

lerden biri imiş 1 
Istanbul 11 (Telgraf) - Habeıistandaki hidise Italyada 

büyük heyecan uyandarmıştar. Habeşlilerin yeniden hucuma 
geçecekleri ı<Sylenmektedir. Netice henüz anlaşdamamııbr. 

it. 16 -

~~~ç.ı:~:t ~=~:ı.rıd;:ı .. z Sebepsiz T3iikimatın Sonu G~neral BasrJ- Pauanastasyo-
''•ll meıharTokatıehril p . . ı DID CeD&ZeSI DUO beyanatı 

A _ 
17 

_ · arıı il ( A.A) - Anadolu aJanıının ita yanların Franıa ve Rusya a • aıında • 
~\Jt l'Q le boıusi muhabiri bildiriyor:i çok 11kı bir ıamimiyet doğmasına meydan lstanbul il (Telgnf)- Bır Ankara il ( Telgraf ) -
[ ••rıı' çe olmıyan. _(aran>] Eko Dö Pari gazetesinin Londra muba· vermemek ve Italyayı pek çok itğal eden denbire ölen Balıkesir kolor- Papanastasyonun papHlar1n 

~'' la ] !ekTıa~er~aı~ !e~- biri, M. Lavalın Roma ıeyabatı dolayııile B .. lkan ittifakını tesirsiz bırakmak istemit du kumandanı general Basri· kıyafetine d.tiı Atinadaki be· 
,,,;nıı kÜJ'? enızının gazetelerde dolaşan bazı ı•yialar1 ileri . ü olmHı oldukçe ihtimal dahilindedir. ltalyayı nin cenazesi general Ceva yanatı burada müsait bir ıu· 

' a. •oa çı aı k b 1 d • • . l d .. h. d b. • dın reiıliği altındaki heyet rette karıılanmııhr. "'•rmara rere un arın arasın a seyahat nebcesı a ışga e en mu ım sebepler en ınde, Tür f d 1 b 1 •• 1 
11 

_ • 
18 

_ kim bırakmak gayesini takib eden ıiyasi bir kiyenin kat'i bir adımla Yugoılavyaya yak- ta.ra, 1° aCn ıtan bu a d getuı 
w'._'ltç., ç ki k t manevrayı ortaya çıkarmak lizım geldiğini laımıt olmaaıdır. ltalya ıiya111İı bugün geç- mııtır. eknıze ura. a yar~n 
""' d-.-,

1 
oc

7
a ar ne va 1 bildirmekte ve M. Mu11oliainin aıra11 geldiği mitteki hatalannı ödemektedir, Eg· er ltalya (b~lgü k) t~ı eri merasımle go· 

, ... ar •DU ece ır. 

Deiişen 
Unvanlar 

ll11tuda iken f vakıt biitlin Avtupaya t•mil bir mbak akti meydan okuyucu bir lisan kulJanmamıı ve 
il) kı _ 

19 
_ ta1avvurunda bulunduğuna dair olan ıayiayı Akdenl.ıdeki adaları ıebepıiz olarak tahlsi- PaketJ~rJe htanbul 11 ( Telgraf ) 

~t~1~ f~. blr liıanı tahıil etmedi· kaydett!kten soara ıözüne şöyle devam d · me kalkıf~am.'ı olaaydı Türkiyenin bu· Elçilik müsteıaflarına D•nıt· 
l ~de -&ke 1 k mektedır: günkii vezıyetıne meydan vermemiı olurdu. Satılacak man, l_,aı konsoloslara General 

ti" ~? - mme ODUfaD 
Medfi , f lstanbd il ( Telgraf ) - konsolos, elçi kitiplerine 

t~ıı ~.ı ıada. 791 MeVkU Tayyare Buğday koruma kanundaki Bitzen denilecektir. 
Jı••;.( ~t _ 20 _ değişikliğe göre makarna. N l 

.. Jı , !• içmekten ne oıur? Piyangosu ıcbriye, biıknvi vaketıe.ıe orveç e 
,, 1\ satılacaktır. Açık ıatanlardan U l 

ı•11 aı oıu,ı U M dd 1 K k 1 " d - . - . • b k . ı k z acma () • 8 e er 8Ça ÇI ıgın an - Bııtarafı birinci yiizde - eı at vergı a ınaca tır. 'C' 

'h·rt~klarda Amerika'da 791 Mevkuf Var 3o Lira Un Vergisi Aaaar• ıo (A.A) - Tar-
0 ltn hır hırsızlık oldu . Kazananlar btanbul 11 (Telgraf) - kiye ile Norvç ar~ıında adli 
,._lcl .. Vaııngton 10 (A.A) Uyuş · kümet tarafından uyuıturuc Nufusu 10,000 den az olan teniye hakem ve uılııma 
~1ltl •r 11 ( Huıaıı ) - turucu maddeler Z1b1taıı yedi maddeler ticaretine açılan mil· 370 396 401 758 yerlerde ua vergisi alınmıya aolaımasının tasdiknameleri 
ld )'et Halk fııkall aa· yıl sUren engin bir arattırma cadele &zerine ıimdiye kadar 1399 1576 3035 3132 c•khr. ayın altısında teati edilmittir. 

''ti •re heyeti reiıi Muıtafa ve taLkik•tt•n sonra ülkenin tevkif edilenlerin ~dedi 971 e 3920 4002 4048 4278 ,'VVVVVV"""'""-"-"'"'""'""'""'""'"'"""'""'" 
lit' e••n• hırıız girmiı ve ber yerinde ayni zamanda ge yükıelmiıtir. Bunların yüzde 4630 4642 4917 5789 Son dakika • Rady_o 
t • luymetindeki mGcev .. nel bir basknı yıparak kaçak· dokıan beıinin mahkQm ola 6136 6774 7334 7529 

•e kıymetli rt-yayı çal· çı kurumunun tumuou y•ka caklan anlaıılmaktadır. Zan· 7561 7645 8217 8485 Italyan Mı·ıı·s'lerı· 
lamııtır. YakalanaDlar 178 i d'ld'· · ö b dd 94 ı 

.. • • kadın olmıık 6zere '750 kiti ne. ı ıgıne g re u ma e- 66 99 .. 9 0416 10720 • 
ı11~ ~ d. 2 b t d w • • • d'J"'- lerı baılıca g6aderen memle- 10965 11138 11256 11706 ff b • t HA d• • d K b uı·· r ti ar. a 1 • egerını ıım 1 •• • ıı b mu U oranlamıya imkin olmayan ket Bulgarııtandır. ihracat. 12061 12140 12185 12697 8 eŞIS an a JSeSıD e 8 8• 

~l'e .. l . k pek çok kaçak mal ele ge· zeytinyağı fıçıları, kadın ayak 13128 13831 h H b ı•'J d 8 J J 
ak

11 gure' erı ço çirmiıtir. kapları ve paçavta tomarları 14323 15384 16509 17273 atı a eş 1 er e u uyor ar 
,,,. ~"lal güzel oldu Vaıington ıo (A.A) - Hn- içinde yapılmaktadır. 17726 17854 17979 1808.. Roma 11 ( Radyo ) - Habefistan hadiıesi hakkında 

() 11tlu (Hususi) - Bn 20772 20795 2l087 21400 burada ıiyasal mahafılde ıöylendiğioe gare; büUln kabahat· 
i ~nıa günü ;Armntlnda K 1 1 1 • 22859 23264 23291 2(834 lar Habetlileıe yüklenmektedir. 

1 
'-lın ilk deve güreşi ya· a p a z a n a r ç 1 n 24375 ltalyaalar, 5 Birinci kinunda ıaat 7 30 da Valbvalda Ha· 
~ Ve etraftan gelen bir • • • betlilerio taarruz~na tığra~ıtlar ve feri çekilmeio me~bar 

hlivan develerin yap· ·-, -• S • olmuşlar ve takvıyo kıt•ah etanklar ve tayyarel c: r gelınce 
,t6re,ıer binlerce seyirci B A d M.. kk b UI I ensınod mukabil tauru•• geçmi,ıermiı 
1tıd,n h t h 1 ec za an ure e us ar T 1 HabeıliJer Valvalda bulunan bir kuyunun kendilerine alt 

. ayre ve eyecan a '.r" d k • 
... •lrni•t' B .. b tl A r o· K ld . OD an 1 olduğunu ıöyleme te ıseler de ltAlyaolar bu kuyunun 1908 
·141ııtıtı -.tır.. 11 munase 6 .6 raSI '-'eza IV8DI UrU U lsta b l 11 ( T f f ) de yapılan bir muahede ile ltaJya Somaliıine bırakıldıtını 
' h .•kır çocukla~ ~ı: Cenevre 10 (A.A) - Kal· •lacak ve nihayet mukavele· F dok~ . e gra - iddıa etmektedirler. \L 6Yetı ve gençler bırlığı . ener e ı patrıkhanede Sea· --------~._. ... ______ _ 
·~ııe . . , 1. t pazanhk hakkında geçenlerde ye ımzalaranı koymuı olaD sınod tonla k k F o B k t, rınıo 1.88 ıye ve d ) J • r nara papH ıya• ransız 1 ş a anı 
lleri neticesinde bütün y•pılan mukavel~ye • karı•. y~- ev e

1 
t ekrı ec.!1ebi tohp.-ak

1
1arda fetlerini görüımüş ve henilz 

'tı, palacak her türlu rıayetaızlık yapı ma uzere azar anan bir ka • r 
·~,il rd 9•k•r1.ıdık~•n • ve bet aıadaa mürekkeb oıacak her tnrın hareketlere ait ma- y·:ar veremem••"· Macar Dış bakanına FransızYu 
tt e"e sahıplerıne hah · • h'.i t w b U k dJ 
a.. l'eri}Jikten sonra altmıt fe böyle bır bal vukuunda mkat ı v8erdege bmeck ur 1tu~:; r çe 8 ar 
~fi kt.r bırakmış bu P" toplanacak olan ufuılar arası eda ır:. ~D ;.n ., • u .u•d. Dev •• t•ırı·ı.· or 2'0Slav do~tlueundan bahsetti 
~ Ot • ceza divaıuna havale ediJe· ernegı en 1 • aza1.ına .ıım !" g Ş y 
~i tıı liraaı fakar çocuk kt• B k 

1 
b d ye kadar mllcramlerın ıadeaı· ht buJ Pariı 11 (Radyo) - Dün akeam Cenevrede nutuk ıöy· 

il~'Ye heyetine otnz }j. ce 11• u mu ave e un an h ı · ) · an. 11 ( Telıraf ) - liyeo Franıız baıiciye bakanı Lava} nutkunu bitirdikten 
"' b k 0 . 1 • • d . ne ma a vermemıı o an 11y•- 8 1 t d Jd k 1 
i,tirgen~ıer blrlı" ,ttı'ne •e· af • m crım erın ıa uı re· .. · ti •t dd 1 d u garıı an • eve en a ma sonra Mecar hariciye bakanı Dokanye ile görOıerek ona 

~ 19 y • • • • • sı cıaaye ere ıı ma e er e Tü k • · ı· 1 
Jımını de taDzım edecek pa· mücrimlerin iadesi muahede· ~. ç~ _ısım ı yer erin iıimleri aemiıtir ki: "Nasıl Yugoılavya ile .J!ranıanua dostluğu 

~\> .:_ __ saportluın, hü~iyet varakı;Ja· sine koymalarsnı tavıiye ede degııtırdmekte ve Bulgar isim· yidir değil mi? Bizimle doıt olanları tutarız, ıiz de bizimle 
erpoJda pamuk ranın emniyetini zaman altına cektir. eri Verilmektedir. . dostluk tesis ederaeniz IİIİ de Öyle tutar1z.,, 

~-. fiatları 8 b ~ • .. Ik• • S f H A 

tpoı 11 < Telgraf > M ~ l F h• d aş akan ıncı e er ususı " ug a ve et ıye e Pariı il {Radyo) - Santoı k • ~~ ... teslimi bazır mal· I • Anka raya ni tti Dömond büyük deniz tayymre· omısyon 
d· er libteal 6 pena ,3 I ~ si ikinci •~ferini y•pmak 0%e• Tokyo il ( Radyo ) - J•· 

~~ ır K t k it ) ıtanbul il (Telgraf)- Trak re düo aabah Dakardao Ame· ponyanın deniz iti hakkında 
"Yoı·kta pamuk eD UlU 8J arı peçe Ve yada tetkik seyahatinde bu· rikaya hareket etmittir. Amerikaya vereceği cevabı 

~ r· tı . f • ". · k • ıuamakta oıan baıbakan ıs Macarlar para hazırlamak nue hu•u•t bir 
~)Otlc ıa arı çarşa gıyme21 yasa ettı met Iaantı Hğhk bakaoı Re T 1 1 komiıyon teıekknl etmiıtir. 

1 ı ( Telgraf ) - w F • • . fik ve general Salible birlikte op ıyor ar F 
I~ '"" tealimi hazır mal· Mugla 11 (A.A)-Bordrum j etbıyenın yenı kent kurul I t b l d R il (R d ) M raDS'fZ 
h1aı _.o t• , kent kurultayı kadınJaran 935 tayı da peçe ve çarfaflarJD Is an u

5
a Önmfitlür. ismet I omya I a dyo -k a1· f 

....... -.o •en•"· . ı ·ık· d f f t • nöon irkecide çok kaıab•· c•r .,, ugos avya an Ç• ara. Meb usanında 
!\
-....___ 4 • • yı ı ı ın en sonra çarı• ı ı • kaldlrılmaaına ıöı keamiıtıP. Ik b. mak~a olan Macarlarlara yar· 

• peçe giymelerini bir ıöz ke· . ba ı ır halk tarafından kar· ~ am bıyo Peçelenn kaldırılmaıı için OD 1 t A . . dım etmek üzere halktan pa · P.rıı il (Radyo) - Fran• 
1ıt"'• 11 (Rad o) _ in İ · ıi~i~e kaldırmıı ve yasak et· bet rün ve çartafların kaldı ~=~:~ı ~· .kıam trenı ıle ra toplamığa baılamıılardır. ıız meb'uıan kamara11 bugnn 
'tt 

15 
'I g aııttır. Bugünden ıonra bun· 

1 
• . d I Ik b. Y gıden Bııbakan il" olarak M•carların en bü· sabahtan akıama kadar top .. 

' ,13 dolar 15.16 1 ·2 ları giyenler Belediye cezaıına rı mail ıçın. ~ atı ay 1 ır Trakyanıa blltün kazalarını yük ruhanisi 1000 penko ver lantı yaparak buğday ko. 
çarpılacaklardır. kurun vermııtır. geımiıtir. mittir. ruaıa kanununu görüfmDıtllr. 

~ .......................................................................... ~ ......................... ... 
Piyango s d t kiıeıinden afınız. ÇünkO (SAADET) IZMIR ÇORAKKAP, KARA.KOL KARŞISI numara 354 

biletlerinizi a a e geçen yılbatı piyanroıunda Hasan Tahsin. Telefon - 3497 .•. Kazanan numaraları ıür· 
mutlaka müıterilerini zengin edea: K i f e ı i d i r atle almak için Radyo tesiıatıaa malıkıir. 



SEHIR PO TASI ... 
Küçük 

' Haberıer ______ ._.._._...... __ ..._.~ 
Ur lada 

Tutum Haftası Cumhurıyet zabıtasının bir muvaffakiyetl Bir Hadise ,,d• 

Y• • 1 ki h Urlanın Hal~~ . ~ar0 1•· 
Bu2ün Başladı, Büyük Şen

likler Yaoılacaktır 
lrml Ya a 1 lrslz evvelki akşam ık• kı110 bit 

ralanmasile neticeleo~0 'i•• 

1 • k 1 d bidise oJmuıtur. lbrab~ıP ;d• Çe esi Ya a an 1 minde biri Ali ve Kerıııt.ıı• 
larmda ild kişiyi kadl ~·~· Uluıal ökonomi ve tutum nasebetil\: merasim yapılacak • • • ...... • • •. ağır smette yarahyarak le~•t 

haftası bugün memleketin ve talebeye ulusal ökonomi •• •• k b I. •ı d J • k m şhr. Yaralı lzmir IDeıı> ,d,•' 
diSıt tarafında bıılamı, bulu· ve tutum mevzuu hakkında onuoe çı an ea.çı ere ateş e en erın yata - hastanesinde tedavi .ıtı,Jdı, 
nacaktır. Tutum haftası ru- sözler söylenecektir. CulDa farı da yakalanmak u••zeredı•r dır. Dün öğleden ıo~r• ... ~ 
lıunu bütün öıile benimseyen günü saat onbirde cumhuri- ğımız tamamlayıcı bır bl•' 
ulusumuz daha dünden iliba yet alanında Atatürkün kur· Muhtelif zamanlardır, memleketin muhtc- Şimdilik hırsızlarla birlikte iki yatak da ya· yaralayanın yakalandığıo• 
reu yerli mahsullerimize düş · cağı önünde büyük şenlikler lif yerlerindeV.hıuJZhk ve soygunculuk eana· kalanmıştır. anlatmıştır. 
küalnk göstermeğe başlamıf, yapılacaktır. Şenlikler esna- sında kanuna karşı gelerek vatandaı yara· Daima beraber dolaşan, evleri soyan, en Rozet 
yemiş çaroısında fiıüm badem sında C .H.F. idare heyeti lıyan ve öldüren yaman bir bırıız çetesi, zoılu yerlerde fesntlı iş!er gören bu iki 1, 
incir satışları dün bereketli başkanı Avni Doğanla bele· Cümburiyet zabıtas1nın yüksek gayret ve adam iki defa Ödemiş ve Burnova zabıtası· Daiıtı)&Cıt,. 
olmuştur. diye başkanı doktor Behçet faaliyeti sayesinde yakalanmıştır. aın elinden kaçmağa muvaffak olmuştu. Ta· H'I 

1
. b . eti &'~ 

Yerli malı ıotan meğazalaı Uz birer söylev söyliy cekler Bu yman hırııılar ldanbulda bir bekçiyi barri memurları bu eski yaman h1rsızı Ala dı a ıa mer c~mıtyıııek 8•, 
b. d ki d k b" ram a rozet tevıı e ·'• hafta mDnasebetile fiatlarda dir. öldilrdükleri gibr, Ödemişte de iki belıçiyi şe ır e 18 an ı lan ır yerde yakalamış- • d'd h J ki a b•~r 

1 d B H f · • d h · h 1 d şım ı en azır ı ar il tenzilat yapmıı ar ır. ugün a ta ıçın e şe rın m\J • yaralamıı:l~r, bundan bir ay evvel de Pazar ar ır. ıo 
f J d h · ı .,. . mışbr. Bayramda ca d•' ıehrimizdeki bütün mektep teli yer erin e atıp er ıöz yeri mahallesinde bir b~kçiyi tabaDca kurşu Ozerlerınde mavzer tabancalara, kıpı açan Bayram namazı başlatıı•_,,. 

lerde yerli malı haftası mü- söyliyeceklerdir. nile ağtr yarılamışlardı. Zabıta için bir mu maymuncuklar ve anahtarlar bulunmuştur. 1 .. üt verebler söı fi 

Katil aklı mı? 
) b k 1 bid. · · B 1 d ··ıd · " k evve og • vaffakıyet sayı an u ya a anma ısesıoın uo arın a anı o ürece"\ ve cana este· d H"l '"liahmerin saf'' ~ 

f k i d'k d k k d ·ı . . 1 . b .. sın a ı a . t' aillerini yazma · ster ı . ece R ar 1 en gıtme erı, za ıtanıa ııı t ptlg .. ı iyi işler• .. ,. 
k b bk"k t •- k 'dd' b' l '1 t k'b · b b" yauş a ya bO' Anca za ıtannı ta ı a ını çıamaza ıo cı . ı ır e ı e a ı etmP.sıne se e ıyet rarlıyacaklar ve ulusun rd'' 

..,..~ mamak için yarına kadar bunların adlarını vermiştir. yır cemiyetine daima y•~1,r Cinayetin nj üdaf aainefis Uğ- gizliyeceğiı . . Geçenlerde K'!malpaşa r 6<.ldeiumumisioin I' . uz~tmasını dileyecf 
• • "' • •• • Y akafananlar ibi kişidir. BuoJara yirmi l.d- evindtn bir durbin çalao, bir çok yerlerden ~.101 

runda ışlendıırı Soylenıyor şinin muhtelif zamanlarda yatakhk ettiği ve gümüı çatallar ve bıçaklar elde eden ve ır. A • et 
E'velki gün küçük Kardi · Tevfik, Feyzullah ve Hüse· kaçmalarını kolaylaşhrdığı teshil edilmiştir. tebdili kıyafet ederek gezenler de bunlardır. 1\llahkumıY Jttf 

çalı hanında Hasan isminde yin isimlerindeki fiç kardeş, • •-H • • Bornova Meuinfiıiode "-1 
genç bir gazete müvezzii, mü Hasanı dövmek üzere hidise K<)rkt.lf)P Yaııg·ııı ı·ngslmz dar isminde birinin babç'~o· 
dafaainefiı uğrunda Kürt Tcv- gllnü yolunu beklemişler, ken· V selesine girmekten suçh\,~' 
f 'k • . d b' k d b d' . t 1 k n k- t-efa oğlu Ahmedia pıU ,ti"' ı ısmı n e ar at a aıına ı· •91 gaze e a ma zere u· -- • - • - - .. ·-- . d.. A.. da 11 

çaklıyarak öldür~ü~tü. Katil çük Kardiç~lı h~nına. gidince Yangın Esnasında Süeda ·Pen- Sefiı·i ~::iş uv: k!;::;z:erilıoitti~ 
düo adliyeye veı ılmış, üçüncü başına demar parçasıyle vur· \ • • Suçlu un• kulede bıJld 
istintak hildmliği maznunun mu~lardır. işte hidiseyi doğu çereden Atlı yarak kurtuldu. Şehrımızde bazı kadınlan almak b~~I 
ifadesini. alarak hakkın.da. uıu ran k~vg• böyle .. başlamıştır. Evvelki gece 23 sularında ıuretile kur~u!abilmiş ; hafifçe lngiltere hüki'ıaıelinin An· si.le kuleye cebren glr~J ·ıı. 
len tevkıf kararı vermışbr. Adhye doktorlugu maznuna K• k d R yegan soka· yaralandığı ıçıo Memleket has- kara büyük elçisi dün skşam bıt olnrak altı ay ııı ,,rr 

Aldığımıı malümata nazaran bet günlük rapor vermiştir. w rdşıya25° a. a 1 d k tahanesinde tedavi altına a · be be a' .:ı • ka 
1 

ldugw 
0 

kodese atılma ına karat 
d

. . . k . k gau a numera ı ev e or· ra r noe r sı o . 
hi ısenıo ıçyüıü ço dık ate tahkikata bugfin devam edi k b' ld E d lınmıştır. halde Af on olu ·ıe h · 

1
• miştır. 

. unç ır yangın o u. v, a· . Y Y 1 şe rım A ı•J 
ıayandır. lecektır. k'k l .. d kül h 1• t Ev ve eşyaları ıaıgortasızdı. 1 . t' El . · b h e zr 

---------... --• ı a ar ıçıı:ı e ı ıı:ıe gc • Z 3500 1_ d 1 . h. ıe ge mış ır. çı .. asma an 

O di. d~f . 1
[• 'ı!' · J' " ~e· de şekr\miz ceneral konsolos Haber ald,uıoıızo g61~t•-

JçÜJer Dinamitle Eviaı sabihiısi ıiı de tanı· •ba u esf'rıl o ara ' ta~an h'a V( kon oloshJtnesi erkanı ta- lal T. s. vurdu yarın ·~-6' 
K anın ıeue erce yap ıgı ız· f k l C H F T:ıı.·ı·k biyt ; Ya asını tatbik Balık avlaııınıy:lcak yacaksınız .. .' Se.n~le~ce e?1e:r· mete mukabil aldığı 1800 lira ra ıada.n . rşı a11r:ıışhr _ : . ı Kı ı - r ae" "'·I 

et,miveıı ler iktisat bakanlığından valili· alhada pohı ıkıncı komıser· hk ikramiye parası yanm&· Şehrınıızdc bır kaç gun hı~ mUs1nı;re v?rec ı•' 
J ı· · · H B b t k k 1 k b d musamerecıe Sıneın• A. B . r · I . k ı i ğe gelen bir buyrukta körfez ıgı yapan asan a ayı aa mışhr. OlJU o aca ve u ara a . . r ;JI 

k azı ım ~ya .. 1 
file et er n içinde ve dıtında b.a:zı balık· nımıyan hmirli var mıdır? - - - Bcrg.ıma ve Efeze g-iderek karı V~da.t l!rfıoın il ed 

anun ve nııaoıname ere uy . . . . y .. _ d . . . .., .. adtndakı p1yesı teın• ._. 
1 k h "l'" k' çuarm dinamitle balık avla- Yangını lımarhlerm çok sev· 8D"ID olu me entyet eserler ınt go· k . . ,. 

gunıuı o ara a a eı ı ayar h. • 1'. . ce tır. . i!' 
ve ölçüleri kullandıkları vali ~ı~l~n, bu ıuretle. ~alık. ne.ı dıgı bu utan evınden çıkmış· Evvelki !gtc: saat ikide recek~ır. Hilôlliler bu piyesi ~ ti 
lik makımının nazarı dikka lını ımhı yoluna gıtbklerı bil- tır. lk' l'k dd . d ı. •• ~dır cenapları Perşembe '-"ld l .1 debilOle 1.'( . . ıçeşme ı ca e.110 e as o . . . şeNJ e emsı e $'~' 
tini celbetmiştir. Dairelere ve dirdm~ş.tir. Vakit malu n Ramazan: .. mürcü Mehmet oğlu Hüseyioin günü . ş:hrımızde~t kız ruek· b.ılkımı:ıa hoş bir ge.ce d' 
müe11cselere aşağıda yazıh Vahlık bakablığın buyrultu· Hasan baba her hece teravıb 590 oumc J k- - - dük'- .. _ teplerını geıecektır. tcbilmek maksadıle bır '~l 

. b'ld' ı. 'd k k S nı ı omurcu KB ·-·-- 111 I ehemmiyetli bir tamim gön suau 'Cap edenlere ı ırerea namazına gı er eo ızı ile· nıoda yangın çıkmıştır Yan· T f c beri mütemadiyen "'~ r1 
derilmiıtir. Bu tamimi kısal ·bu fena iliyadın önüne geçil· dayı evinde yalnız bırakır... kö 1 . 1' e? i zaman provalcnına de•• 

k . . . 'b 1 t gıo y ereen Y ' Dı a anan ve " W 
tara yazıyoruz: mesı ıçıo to~~ı .8! .a mı, ır. Süeda babasının geç gelece· dükkana konan kömürlerin Gümrük ziraat mücadele mekt~dirler. IJ"',; 

- Kullanılmaları yuak e· gvini bildiği için gaz ıamba· • "d'" ·· s h. A 'f' .. t Bu müsamereye •' ı.ir..1 
dil "I il · k t tb'._ K ••t•• v tamamen ı5nmemıt olmasın- tou uru up 1 rı :n gos er· ff•" 71' 

en O Ç erlD allUDUD a 111 U uge sını yilkar merdiven blŞlDda d k d"•' J k J '· t .1 ) z· lerinde büyük muV8 4.1" 'b' d b · b" .. ' an çı m'thr. ıgı ça ış on•~ an uo ayı t · •• , N" 
tarı ın en erı on ır ayı mu K d d J bırakarak •uyumağa çı \tar E f . b k 1 • •• • ı~r gos eren Bayan . ~" 
tecaviı bir zaman geçtiği hal- ay e İfeD er Evv n/ ece-.de bô le ... ol· tra takı dükkanlar~ bulaş- r.aat a an ı~ıoca uc.rctın.e on da i tiraki temin edil"'''tf/ 
de bili kullanıldığı, mahalli .. e_ ı g Y _ masına meydan veralmeden ltra zammedılerek IJO hraya den lerimize ıııu"' 
beledi e reislerince berldtil- Dun akşama kadar nüfuı muş, Sueda zamanında yat 9Öndürülmüştür. çıkarılın şhr. ~ . 

. 
6
1 . I 1 l kütüğüne soy dlarını yazdır- aııştı. . Akıj teudüf lamba yetler dılerız. "',. 

meaı ıerıne an atı mıı ır. . . .. d 1 • E b' d Z • d iJJ ıi 
Nizamnameye uygun oJmı· mak ,'ÇI~ ~us:_acaat .c .en erın Ate~ aldı .. . v ır aa • ateş· ANK.ARA'DA eytın 8z, ,r., 

öl ül ~ 1 k sayısı dortyuıu geçmıştır. · ler ıçınde kaldıJ Komıular bu ,fy" ~, 
yan ç e~.n z~r.ura 0 ara Niifus i•leri çevirgeninin vazı·yetı' go"rüDce: •e •wıı;raa H ergaınanın Reşa .' b•~ il 
mGsaderelerıne gıdılerek uıu ü .,. • · • • 1 e siniu adı, iç işleri . ~''· 
d . . d b "L' n soyadı yasasını tatbık busu- - Yangın vat! 1 s ; o a· n y z ·tıO ~~( 
aıreıın e u gı ı m essese· d 1 • d'". g·ı•Hn karan ite " e) . ~ 

ler hakkında kanuni takibatta sun • yurttaı ara göster ıgı Diye bag" rtşblar Fakat 1· B h tsk1 
ı. 1 1 k f l d B .. il . . • o muş'ur. u usus 

bulunulacaktır. l\O ay 1 aza u. unu ov ne· çok geç kahnmışh. Karşıya • ...... . . - · fr 
• • . . rek yauyoruz A k t k d h t rultu valılıge gelm1Ş 1 

Cumhurıyet ıdaresinın ınkı . itfaiyesi biç te hoıa giimiyecek D ara y 8 a ar za me 
ıap rejimibde çok mühim ve § uad Güral bir ıekilde yangın sahasında 
hayali bir mevkii bulunan öl .. . f ı· t .. t d. ve masucaf etmeyı· ~z '· nt · k lib d d .. Agırceza mabkeme11 baş aa ıye gos er ı. . ~ ._ 11 
ç er ın 1 ının ayan ıgı ------·· .... ------
kanun ve n•zamnamenin bllk· kaDı Suad, Güral soy adı Ev kül haline geldikten son· Ankara'da Maliye, iktisat. Gümrükler veya diğer 
mll ve icapları ekıiksiz ola aı almıı ve dün n6fuı kütü- ra yangın muvaffakiyetle •Ön· bH'umum vckalctleılc Devlet Şurasınd~ takip've iotaç 
rak tratbik edilecektir. ğüoe yazdırmıştır. dürülebildi. edileeel{ işler için bire müracaat ediniz. Aokara'da • • B Suad Gürahn lıtanbul Yangın esnasında Süeda husu!i büromu:ı. vardır. 

U g~ce Ağtrcıo za mahkemesi reisliği- kendisini pençereden atmak Tekaüt işleri, gümriik <frpo"L.itu mıwmıılriıı ıa(Jİİ) ı't, 
Ac.nk olan eczaneler ne tayi.ni ha~kında he· huMm her türlü idari işler kal111l olıınrır. ı\'t111111 .,krirnm·1 

nüz Iımıre teblıgJlt yapılma Musı· k•ı dahı·s·ı Kemeraltuıda ittihat, Ka· mıthr. açık, dürüst lıarekcı, ucıızluk .. 
ranlinada Ahmet Eşref, Ke. Al• · Fraaz Sehinbertin bayatı A<lrrs : İzınir - ~fey,·ef er gi1ıuı·üg·ii sokağ·ı 
merde Hayrettin, Eırefpaıada 1ye ve ana ilham veren büyük N 7 o ·r l t" ,., J 8L! 

k T •. d l o. - ,, .. e e 011 : ·> ,, •• 
Eıref pafa, Al•ancak A bmed Cumhuriyet Kız enıtitüsll ış ı ayyare memHın 1 • 

göriln6z P 981 

ızmir Postası 
· Sf Gii ·delikÔ<o;ıo 01• 

gaz"te 1 
b Yari 

h ,, çıkarma " f, 
r l ttl~l 

Ha.~it; H. ) 1 ,r• 
İzmir • Gazi 8" 1~ 

1'clefon: ,q9S2 1)'' 
Yıllığı 12 
Altı •ylığı 1 

Yad illere yıllığı 20 4' 
- --- 9P~ıtl 1 /,~I İ H : Ticorel JJ~ 
L.ıeıJ ınıştır 

Litfi eczaneleri bu rece açık· biçki dikit ıte,liyerliğine Aliye Bitmemiş Senfoni filmini Tel_g·raf : .i\l c1yveter - 1znıi1' 1 
t~-~~~-~~~~~~t~a~yi~n~e~d~ilm~iı~t~ir~·~~~~~_!._~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~!!:!~·~~ 

En dayanıklı, en temiz ve en latif kok ulu sabun KAR ,AL ve 1 Ci mat~ 
sa bunlardır 
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' ~ti KiDUD 

!. ~~-~.. -~· ,. Uthiş şey bu ... 
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~b, gözleri önünde yük
'tbr~ra hayaleti boğmak 

1 nefis edh·or.. ve ga
lerkediyor. · 

"b *.* \ık 1 ertesi sabah erken-
i( ~rak adliye daire8ine 
b ti.ddeiumnmi başmn· 
'kll& makamına glme

u aksi tesadüf canını 
· 4.gır ceza kalemine 

af lıaşkatipten M.. lıaeta -
11'Yetinin ne saf hada 

~hnu Hğrenmek istedi. 
il kenıe, müdafaa için 
\ "1ere bırakılmıştı l Ü 9 
:ra suçlu miidafaa ve
-.ıtidafaasını yapacaktı. 

llbabir bu habere se· 
~Heniş bir nefes ala· 

an c.:ıktı ve ni.ifns 

~Uğradı. 
. .müdürii ile genç 
it b· •rRsında ötedenberi 
lr hususiyet yardı. Ay 

ait niifae oiizdaııını 

"iidürüne uzattı • 
ltiidiir be,·, dedi. •• size 

·~· · beni~ cliğer arka
llbi takib işlerilo uğ -
~nıı bilirsiniz •.• Şah

lltık eden bir i"' i\)in 'le ., to. 
ız etmek istemezdim. 

ll htından büyiik bir 
l!ltıyornm ve belki de 
~ltında birinin hayatı 

his ..• 
~hir Semihin bu muğ
•tne1o1i nufos müdiirU
birşoy ögretmemişti. 

\. llltıhabirin ciddiytjtin:cli. Gizli, kapaklı i~ 
l. 'k i ~temiyeceğine.de 
lllt . 
it •nanı vardı. Daha 
~~.at istedi: 

ı. 11dür be'\· Yıldız ha 1111' .J , 

. 1'atildir. M. hasta-
~:•tıayeti onun eli ile 
~,· Bu dakikada Ad
' lla vakıftır. Ancak 
't lcurtulmak ilıtimali 
'~;· ){endisi ileri bir 

... ... '7 .. k k .. h -
~i)' •. .a. u se cum urı-

'-ının Yıldızm hüvi· , .. , 
4~ lllası muhtemeldir. 

\,,~Yada başka anadan 
ll"ek: kardeşi varmış ... 
ii U.fns kütüğiinde bu
~ r iınkauı var mıdır,. 
'l(j• 

~-k ltra"ııu 1 .,r •• , 

""6 zile basarak bu 
~ı~6rnnra haYsle etti. 
~,~dı~ işini dllha geniş 
~ .... ~ını6 ile görüşl1yor
~I) ıh an latıyot'du : 
't d.dli,ın kütii bir nıalı · 
'lld'ıngasile bahtını ka-
t. an korkuyorum. 
lllt • 

~ti tnanyaktır. M.an-
ir esnasında .,cinayeti 

lıt,' Onu şimdi hatırlı· 
'4, ~iiplıesi~ mahkeme 
t,~,1nkar oılecektir. 

. rın faydası . 

--.. , .. t ki faydasından zi· 
ı l'a :.ı. -

t..ı tii r.. A<ı ıye ın· 
~ i/he eder. Halbuki 
'tı i 

1
1 kaniim ki, Yıldız 

' etken iradesine hl -

Mahke'lnelerde 

Ucuz Arsa ... 
Yerine Raifin 10-tS Lirası 

Deve Oldu 

Hi11i, Atk Romanı 

Aıliye birinci ceza bakimi bir ~erit çıkarmış; boş bir ar
Kema.I, garip bir dolandırıcı sanm önünü, arkasını mçmiiş; 
hk d&vaeına bakmaktadır. Ha elindeki kiğıda bir şeyler yaz 1 

diae şudur: mış [ve ücret olarak istediği\ 
kim değildi. ~imdi hatırlıya- Oafür Tayyar adında bir üç' buçuk lirayı da a'mıştır .. 
mıyor, batırJamıyor. muakkip, hiikfımet avlusunda lşin buraya kadar olan saf-

Bu sırada içeriye ~İren rastladıgı Rnif adındaki bir haları 9<1k iyi gibi görünü
memur, Yıldıza ait nufzs kay· adama: yorsa da, hRltikat bunun ta
dını g-etirmişti. Nufns kay• - Ben senin eRki nufos- mameo akRincdir. Çünkü: l-Os 
dmda .'Ulvi > adlı bir de er- }arını şip şap yeniye çevirti- ki nufıısları, yeniye çevirmek 
kek kardeşin i~mi ya,.;ılı idi. rim. Başkatıuina kapılma! şöyle dursun; nufos dairesinin 

~ubabir nufos dairesinde Demiş. Zavallı Raif hu öoi\nden bile geçilmemiştir .. 
daha t'azla kalmadı. Doğru Ad Hi.fa kanarak e&ki nufusları Nufos, yine eski nufus ... 
liyeye gitti. Müddeiumumi vermiş ve pıuıarlık ettikleri Arsaya gelince, milli em
B·tşmuavini makamında idi. 750 kuru~a mahsuben derhal l&kin ~rMaları çoktur. }fakat 
Müddeiumumilik kapıcısı .Kaş 500 kuruş teslim etmiştir. iddia edilen kehıpir arsa ııe 
muavinin mühim bir tahkikat Eskiler, yeniye çevriledor- rededir~ Oemil de kondoktör 
ile meşgul bulundngonn, lıiç'sun ! Cafer Tayyar, Raif in jleğildir.. Oafer 1.'ayyarm bu 
kimseyi içeriye kabul odemi- hulüs ve saffetinden daLR çok gibi işlerdo işine yarıyım bir 
yeceğioi ~<iyliyordu. Semih istif!lde edeceğine kanaat ge: arkad11~1dır. Ve tmbte bir kon
bu şan88ızhğa {adeta kızıyor- tirmiş ve kendisine hitaben : dok tür sıfıltilo mevlı um biı 
du. Halboki Başmuavini vakit - Milli emlake ait elimde arsayı <Hçüp biçerek Raifi 
kaybetmeden giirmek onn için ucuz bir arsa var. Bu kelepiri hataya clüşürmiişl~rdir. Ncdoı~ ' 
kuvvetli bir ihtiyaçtı. Oeza ka- kaçırma ! mnra. Raif işin farkına 
leminden Ba~muavinu telefon Domiş ve Raif buna da ka- varmış ve tahkikat yapı 
etti ve görüşmek istediğini söy narak şimdilik :llO kuruş luak Cafer Tay,rsrın, Raif iıı 
ledi. vermiştir. Aradan birkaç gün huhlR ve Hffetiııden istifade 

İki dakika soura ba~ mu- geçmiş ye tekrar Raife müra· ederek ı>ara~ını alması ve 

aviniu oda&ına giri) ordu. Baş caat ederek arsayı <Hçmege her ikiıinin de hile vo sania· 
muavin ayakta onu karşılı- gidet•eklerini siiylemiş, yanına lar yaparak Raif'i hataya dü
yordu : Oemil adında bir adamı ala- şiiriip müştekiyi kaııdırmaları 

- Ben do seni aratacak· rak ve Raif de :beraber bulu- ımçundan mahkemeye voril 
tıın.. muvaffakıyotini tebrik narak ananın olduğu yere mişlerdir. 
ederim, Somilı... gidilmiştir. Oemil, cebinden Oaför 1.'ayyar, evvıa uufus-

- Hangi muvaffakı.vet ... ·"· .. "'-"-~~-v J ld · k" 

T f 
arı a ığını m ar ehııi~ ise 

MMlı\•oldnm ben.. asarru do bili\haro bizzat kendisi 
- Aolıyama.dıın ... Nıtsıl 

111'\11\•olmak hu'1 Haftası 
mahkemeye verm1~ vo Ueıııil 
de hadiseyi tamamen reddet . 

- Maln·oldum .. M. Has- IJazırhkları Ba~ladı 
tanesi ciııa.yt-t.i beni mab'fetti. ' miştir. 
Hayatım, lın~urum altüst SalihJi : [Hususi] - Kay- Fakat şahitler; bu adam-
(Jl·' ıı • makam bay Kamilin başkan· 

u 
1 

k . k larıo arsayı ö19üp biçtiklerini 

~, k l"'k S ·h lığı atında, bir omıte te~e -
- o - ınug a Rm emı k d ·· ·· ld k kiil etmiş, ve Çarşamba günü arşı au gormuş o u larını 

anlat bakalım.. .. l · ı d. M · ı 
u 'h 

1 
k t ... 

1 
başlıyacak olan iikonomi ve soy emı~ er ır. anuıa da hu· 

oemı , ınes e ece&Busı 6 

ı> - • •• • d biriktirme haftasının proğra• lunan müdafaa şahidine tali 
>a~muavırıırı ma..cası nzerın e 
açık duran tahkikat dosyasına mını yapmıştır. mat yazılmak iizcre muhako· 
bir göz attı. Dosya. Yıldızın B~ prog~amR nazaran, Hi- me geri bırakılmıştır. 
Manisa Müddeium"Dmisi tan• mayeıetfal sınema~ında gece- ·""""~------"'""""""'-"'-"' .. ' 

f d t 
"t d•t b t leri, Oumhuriyet meydanında K E D 1 ve 

ın an espı e ı en za ı va· 

k 
""tt" S 'h b'tk' da Ouma günü Giirbüzler 

ra asına aı ı. emı ı ın KEMAN 
bir tavırla verine oturdu ve yurdu ve Gençler birliğine 

l tt 
• mensub müteaddit arkadaşlar 

ana . ı: 

l J l 
· 

0 1 
b K .. k. tarKfından konferanslar ve nu-

- vı ema ey.. aş ı . 
1ll lı t · · ı· - ld 1t taklar stiylenecektir. Onma 
JU.. as anesı cınaye ını o uf; u 

·b· b k d k k. b . günii öğleden evvel de bir 
gı ı ıra say ım eş ı u ışe . 
k d 

alay tertıp edilecektir. 
arı~ma.say ım.. * . . 

- Semih çıplak konuş- • • Tayyare cemıyetı Sa 
sana.. ben seni tebrik ede· lilıti şubesi başkanlıgından, 
cektim. Dogrnsu adliyenin işlerinin çokluğundan <>türü 
yapamadıgı bir işi yapmakla çekilmiş olan Ortaki»ylü Mus· 
bilhassa beni hatadan kurtar· tafanın yerine tt\krAr yaptlan 
dın. Kalbim bu hata ile ebe· seçmedA, Bay Galip seçilmiştir. 
diyen muazzep olacaktı. f yi çalı~mal•r teoıenni ederiz. 

- Yıldızı seviyorum, Ul-

viciğim.. A k G•• •• 
- Yıidızı mı, katili ha!.. Çl OrUŞme 
- Maalesef evot. . . Hen Salihli geuçlerind 

hn i~e hir makioa adam his- Gençler Birliği ve Gürbüz 
sizligile girmek istedim. Yıl ler Ynrdo Salihlinin kıymetli 
dızı kandırıp söyletmek için iki teş6kkiilfüHir. Oiirbfüalt r 
tam on heş ~öıı hastahanede kulübüne garazı olan birkat; 
kaldım. Onun çok saf ;kalbi kişinin süzlerine kıymet '\"eril 
benim lıor s<)yJedigimi mn- memesi lazımdır. Gençlik bu 
ka~des bir dua gibi kabul bozguncnlarR, ehemmiyet V-' 
edıyc~rdn. .. rirse zarar eder. Gençlik nur· 

Ne de olsa hen aktol' ka · in ,·olunda devam etmeli boz• Büyük Opeı·et 
biliyoti11<1° bir adaw aogildi~. gıı~cu1arı da kendi 1ıa lİerine Olamazdım da.. Yıldız benım b k 

1 
d Perşembe gününden itiba 

o makinalaşmış ruhuma öyle ıra ~a 1 
.. ır. .. .. .. .. iiz r~n ELHAMRA 1. M. kii-

miiessir cevaplarla hitap edi- .. Bız b~yle du~undnğum k tupbane sinemasında 
yordn ki, şaşırırsın ..• Sonra ... ıç.~n bu guzel gaye ~e tt1şe • , ..... ,..,,;-,,....,v,,,.,,.""._,.._. ....... .,.., .......... ~ 
Oırn tamamen söylfltmek için kullor etrafında neşrıyat yap• Bugun 15, 17.45 vo 20 20 
Yıldızı sevgimle tedavi etmek ınamağa karar vordik. Bn te· ııeanslarında: 
istedim. Onu Röyletmck isti· şekkiillerin biz ancak mu'\"af 11 OANLI Hf.iTIR 
yordnnı. f11.kıyetlerini yazacagıı. 2 81 BERYA 

-Devamı var - -Yazı itleri müdlrlllili- MAUKÜM LAHI 
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=:~~: TaDsinema, tiyatrosu 
Bugiin TAN sinemasında sizleri kahkahalarla gül

diirecek filmlerle karşılaşa~aksmız . 

1 - Dünya lıaYadisleri 
2 - Türkçe Fi1mleriıı }Jn Gülünçleri 

Milyon Avcıları 
3 - Cifte koıııikler: , 

LOREJJ -.-e -HARl)İNİı 

Kafesçilerşaheseri 
1 Scansll\r:i ı 
Pazı\Ttesi Perşombe:M1LYON .. AVOILAR1 13-17 21 

KAFESÇlJıEH. 15-1 
Ooma,, Oumarte~i: ·Milyon Avcıları 9-13 17-21 

Kafesçiler 11 - 15 -19 
Pazar, ·~ah , Çarşamba: Milyon " Annlan 17-21 

Kafes çiler 19 

• 
Karşıyaka LUKS Sineması 

Bir e~i daha heniiz ~ ... apılmıyan 

Aşk Hüzünleri 
Methü senaRı dillerde dohtşan ve tekmil hmir halkı 
tarafından biiyi.ik sabırsızhkla.beklene:ı sevimli. giizcl kız 

Norma Schearer 
\ .-e ışıldak yıld1z ~'RED~JHJC MAUHC'ın 

harikulade eseri bugiin 
12 Birinci kanun Çar~amadan itiharon 

Ayrıca: Dünya HavadisJeri 

Seansl:ır: Onma ve Pazar 15 17 

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

en şayanı hayret hlrikaaıaı takdim ediyor: 

Düşman Elinde Esir 
Tamamen Fransızca ıöılü, samimi bir aşk çerçevesi 

içinde vazife, f cdakirlık, vatanperverlik hiılerioi mü· 
kemmel bir temsil kudretiyle yaşatan hakiki bir 
mucizesidir. 

Baırolde: DUGLAR FAIRBANKS 

ilave olaıak: PARAMUNT dünya havadisleri 

Seanslar: Cuma 13 · 15 17 IJ 21 15 

Pazar l:> " " 
Diğer günler 19 ve 21 ,15 

Türk Anonim Sirketi • 

Ayancık fabri\ıaıının ıoo sistem fenr.i vasıt.tlarla ha1.1r

ladığı" kaynatılmış ve buharlaomış gürgenlerini sanai 

m5ble iılerinde tercih edin iı . 
e 

Çatlamaz. !çekmez kurtlan.naz ve budakıızdır her 

çeıit ölç6de olduiundan zayiat vermez iktisathdar. 

Taşra marangozların• "tavsiye ederiz. 
Srıbı Yeri : 
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: Umumi Harbın 1 .h. 1~ Almanyada köylüler haftası 
•lıınııının a r 1 1 • .. . . .. • '' ~~------iiiL--, No.•2 11111nnnnnnnn _ 11111111• Goslar şehrinde 11 Teşrinisaniden 18 TeşriJ11 

Alman Tahtelbahirleri Anadolu, Suıye Ve saniye kadar köylüler için nelar yapıldı? 
Adryatik Sahillerinde Bir Çok Harp Ve Hart• viliyetinin - ~ 
Nakliye Gemilerini Birer Birer Avlamağa ~·::!nı~epe~;~~:;;~ 

B l d J V Ç · k Z V d•ı meıbur ve tarihi 8 Ş 8 1 ar e 0 arar er 1 er••• Goslar ıehri vardır. 
Çanakkale boğauna tarilı- Fakat Çanakkalede vaziyet ıarhhlarandan 10,000 tonluk Evlerinin orta çağ· 

te en ~üyük şöhreti hazırlı· çok driişmiıti; biç ıaraılma· 1908 de yap1lmı1 olan Amelfi lardan kalma dam-
yan asıl 18 mart bidiıe ve yan Tn. k manevi kuvveti aza· zarhlııı da 500 kişi ile Akde- hrı Alman tarihinin 
taarruzudur. mi dereceyi bulmuı, Fransız nizin diplerini feth ve zapta mühim bir kıımını 

Deniz harplerinin büyük ve logilizlerin minevi kuvvet g6aderiJdi. yaşamııhr. Bu mem• 
taarruzlarının en b6y0ğü olan teri de tamamen kırılmıştı! ltalyanların zararı bu ka· leketin en mühim 
bu taarruz ayni za1Danda mil· 18 Mart gün& Çar donan darla da kalmadı; 18 tem· kısım halkı köylü
dafaılarnı ve muzafferiyetle- maıı da 35 lik toplaıla Kavak· muzda Italyan donanmaıı A~ lerden teşekkül tt· 
rin de en büyüğ6dür. Jarı bombardıman etmiı ve vusturyanın Kataro limanı tiğinden Alman hü-

18 (o zamabki devlet ta· bir akın eanaıındada Mecidiye bombardıma~a gi~miş idi. Bu· kii:JJeti buraıını köy 
rihile) mut 1ababı saat 9 da kru .. .. ü Od - n. d rada da Garıbaldı zırhlısı A· lü işlerine önbı• et· vazorun eaa ooun e lf' . k . . Ad • -s 
Çanakkale öoündekil IDgiliz batırmıtlardı ki bu kruvazör. ~~- 1 ~~b~ram~ d' 1~d- rıya· miştir. Geçen ayın Almanyada Goslar şehrinde ikinci t~rinderı 18 ikinci ıa,rin8 , 

ve Frmnıız harp sefineleri bir müddet sonra Ttlrkler ta· ıgAıal 1 ıote htınlbırıh. 1
1
· . . , 1 l inden 18 ine ka- kö)lülere yardım haft'Uı gPçirilmişti. Resmimi: bu hafta şerefi-

v aıan a e a ıı erının ou d b d bü - l b bllcum ve bogaıı behemehal rafından tamir edilmiı olduğu b. b .•. t k' d ff ar ura a tun yapı an ayük merasimi göstermektedir ,,j 

geçmek emrini aldılar. Ôğle· halde istirdat oluomuıtur k~r ıtrlıa~ . at.liıpf ; elntl ~uva ek• Almanya için ehemmiyeti haiz lerden birini buglln hali rulduğu gibi 3500 ,e,~ 
• ıye erı ı ı ev e erı1'e pe ü 1 ld B t v b d f k 1 h k ıoı•f 

ye kadar Ken Elizabet ile 3 Iagiliz ve Fraas•zlar Çanak babahya mal oluyordu. Bu va· g n er yaıaaı ı. u opragın çarıı •ıın a 11 ıye i avuz· oturaca . koltuk ayr~ rıd• 
logiliz zn hhsı ateıe devam kalenin denizden zaptedi· ıiyet karıısında itidal demle nlifusunım külliyetli kısmı larile birlikte g6rmek milm· Bu hyatronun ı1tl1 fd 
ettiler. Boğazın iki tarafı ateı •emiyeceğiai artık anlamıı idi- rioi kaybeden logilizler v.- F köylülerden ibarettir. . kündnr. lüler kongresinin akt

0 

içiotte kaldı. ler. ransızlar, Alman tahtelb.auu Go~lar'ı ziyaret edenler bu- Iıte içinde · k6çük birzl- jçia 3000 iıaya otu,-• 
Öğleden sonra, Fraaıız fi· Bunun için 25 Niıanda ve loriae melce sandıkları bir radakı Kayzer sarayını en yaret yaptığımız bu Goalar temin edilmiıtir. Bur•d~• 

losu 4 ıırblıdan mllrekkep o• m\iteakip gllnlerde Çanakkale ıürll limanları ani bir surette evvel görürler. Bu saray eski ıehrlaia köylülerle büy6k mil- büyük oda ve sı1°0 
Jara.k lngiliz zırhhlar1nın ye· ıabilleriae bir çok Franaız ve bombardıman ettiler. Cerm~a devrinin yegane te- neaebeti vardır. Çünkü 920 mıtbuat pavyonu kurol~ 
riue geçti ve ateşe baıladı. logiliz renkli aıkerleri ibrac Meseli 11 Haziranda bizim miz ve sağlam hıfzedilmiş bi senesinde birinci Kayzer Hay Yanında biltüo pavyool 
Biraz ıonra Franıız Buve edildi. Ba aralık logilizlerin pek iyi bildiğimiz Çeıme li· naııdar. Üçüncü Kayıer Hayn• nrih zamanın<!a Baralep; Ber· tacak kalorifer t eıit•t• 
zarblııı müthiş bir duman ve E - 15 tabtelbabiri Tnrkler m_anı da_ bu bombardıman .e: rıh 11 inci aıırda bu ıarayı gedorp ve Sudburg iamiDde da getirilmi~tir. sotilll b•' 
alev ılltunu çıkardıktaa ıonra tarafından batınldı ve mllret· dalen lımanlar arasında ıdı kurmuıtu. Üçüncü ve dör · ilç köylü bu koca ıehrin ba- yooluın etrafı ığaçhlıb 
yan yattı ve Tllrk topçuauaun tebatı eair edildiler. Gnmr~k dairesi, limandaki za- düncü Hayn ih buruını ika nisidirler. Bu topraklar Al · halinde çevrilmiş , t••' 
Ozerine teksif ettiği at~ıle Türk azmini T6rk manevi valfı bır kaç ıandal batırıldı. metgib olarak kullanınıılardı manlaran tarihinde methur 30 ağaçlarile kuıatılınıştlt• 
battı. 800 mürettebatından kuvvetlenoi kırmak için bil· Pek bilmiyoruz amma, bu Sonraları şairler bu 
ancak 61 lıiti kurtulabildi. ha11a IDgilizler fevkalide me· bo?1b.rdıman hakkıada itilaf binayı ö iman dıliaio 

Solda bulunan Goloa ıuhlııı 1ai sarfediyoı·lardı. Bunlar a· ~-enıfoketl!r!nde t~ntanılı teb efsanelerine · kadar ' 
Bu veni yardımına koımak raıında lngili:ı tahtelbahirle· hgler neırını mucıp .o~muş~ur karıştırdılar. Bir ara· 
· t d' Tü ki · · b tı· · · M 1 . ıanıyoruz. Çtinkü bazım bıle ık b .... k b. ıs e ı ve r erıa ısa e ı rınıa armaraya ıeçme ert en v ı uyu 1r yan· 
endabatleri ile bir torpil yedi ı.iyade nazarı dikkati celbe unuttu~umuz bu ~ombardıma.a gıuda yandı ve tek· 

k 
v 1 d d dolayıaıy)e asken veya saır t · d·ıd· H 

ve ço asıır surette yara an ı, er. b tt k' k•• . b·ıd·.. rar amır e ı ı. •· 
b• b. " ı-kı h tt d I . . uıuıa a ı mev unı ı ıgı· 1. 1.. . 'k' k ti ın ır guç u e ateı a ın an agılız tahteJbahirJerinin . Ç . U .. h ıaı ısı ı ı a ı sa-
çekilerek az ileri de battı. velev birisi de olsa marmara· tmı~bl ~şdme~ıa . ~kumdı .1 arkp loo ve dehlizlerden 

. • . arı erıo e ısmı zı re ı me 
Maamıfıb 4 lagıhı bir Fran da mevcudiyeti Çanakkale tedir. ve solonda küçük 
11z dritnotu harbe devam e- aevkiyatıaı eıaılı ıurette bo· Bu maksatla bombardıman kiliseden ibarettir. 
diyordu. . . • zabilirdi. Naaıl ki de biSyle edilen Adiryatiğin Biuon Ji. Birinci katta impa 

Saat 4 te logılızlerın lrre· olmuıtur. manı önünde bir ltalyan tab· ratorlarıa ıandalyesi 
zistibl ve Oson zuhhlan F· Fakat buaa mukabtl Al· telbabiri de batarılmııtır. eıki halı ile muba
ranııı zırhlılarının akibetia~ maa tabtelbahirleri de Akde· ltalyanlar da bu sıralarda f•za oluomuıtur. Alt 
uğradılar. Belki arada bir aizde faaliy .. te baılamıı idi büyiik, umumi harpta emıılı katta ilçllocü Hayn· . 
fark vardı : Franıız zırhhlara 26·27 Şubat grceai ıaat lOda görlllmiy~n b~r muvaffakiyet rih'in merkadi bu · edilen ıekle göre bir nümune köyiJ. e 

üf k · t k F L G b tt h elde etmıtlerdır. 12 K. Avus 1 kt d . b·r "' n usça ço zayıa verere ranan: eon am e o zır • . . unma a ır. ıene muharebelerıne ıahne Kezalik büyük 1 

b ki b ld h dki l ' -I 1 Ot t k 1 d t turya tahtelbabırını babrdılar. G 1 ' d•v ., k l Ş d'k• . . zl'' ..ı atta arı a e, o m '" a 111 ran o ana tn a oı· 14 A. t t Ç kk 1 os arın ıger gezı . ece o muıtur. im ı ı vazıyetınde da ağaçlar ve ha\'U "61" 
1 f 1 1 ·ı· 1 b · 1 d. b gus os 8 l'Da a e · 1 · d d' · b d 1 k d (~ il rı a maru o an agı ız n , a- pal en ı. 650 mürette atından öollnde Alman tahtelbabirlui yer erı arasın • ye ••er metre ura a ytiz erce öylli evleri lenmi9ti. Merkez e ıııı'd 

tan zırhhlarının efrat ve ıabi- yalnız 57 kiti ltaıyanlar tara içinde 1620 •ıker bulunan kalaalığtnda ıehir etrafını ku- tipik ve karakteristik bir mao· kongresi binası) ~' ~ 
tanını hemen tamamen kur· fından kurtarıldı. Amiral Se · bir lngihz nakliyesini batırdı ıatan tarihi surlar vard'1. Bu zara teıkil ederler. K6yliiler olub 16 metre irtif•

111
,, 

tardılar. nea te boğulanlar araıında lar. ıurların üstünde bilyük sütun haftaaı ve köylOleri terfih azzam bir mimari ~bo 
Biraz sonra da lngiliz Al idi. Dogyer Baıık Deniz lar bulunur. işte bunlar ara· çarelerini dilıüamek için bu H.er ceoheıi köylil :~bf~ 

biyon zırhlısı da yaralandı. 12 Mayille lnglliz Golyat Harbı 11ndan ıehir bülilo azametilt •ht ı k ti ·ı · rile tezyin edilmiş; d .,,t•~ı 
A h d d k hl 

.
11 

..ı• • • • arı mem e e D aeçı meıın· k' ll le o '"'' 
teı attın a uramıyara zır ııı torpı enaı ve 500 kıtı 24 K· 'd 1 ·ı · l ıle 2örünür. Bu civarda impa· d bil tik • b t ld i i ve oyma şe ı er " k'ld. 

1 
• • anunuaanı e agı ız er e y ıaa e o u u n- tır Her ne t•raft•O , 

çe ı ı. botu du' 26 Mayııta Trıg6aıf bir deniz haıbı kazaumıı ad- ratorua inıa ettirdiği b6yilk laıılmaktadır . kö. 1 .. 1 • ·ııı 17il ~ 
Ak tama doğru blltün itilif iıminde l 1 ,800 tonlak bir in· doluna bilirler b·r m b t d B Al G 1 bü n.L Y u ere aıt ceıı ı..i d lü k • ı a e v2r ı. unu man· oı arın yu" ıpor mey· olduğuğu anlaşılıyot· div 
onanması ma~ P ~e . ma • giliz zırblııı daha batırıldı Çok müsait birgün olan lar 1819 seıı eıiade eıki enkaz danı timdi köytlller haftası bu mebani altı baftjl 'fo 

bur olarak gerı çekıldı.. blit6n mlirettebatı mah~old~. b~ tarihte AJmanyaoın Do~· fiatına sattıklarına elin ya· için portatif bir sergi yeri ıa bi' müddet içiade ,rd' 
Iıte her. •ene T6rklerın bil· 27 Mayısta batırılan Maıestık fhnger. Saothç, Mol.tke, Blı- narlar. içinde rasg'eldikleri oldu. Takriben beı kilometro getirildi. En ufak t~fİirl' 

yük meı·atımle ve haklı ola· ıırhlııının mlrettebatı ise he· her zırhlıları müteakıp kruva· bii Gk b 1 • 1 • k . lladar kö lüler c:I bı• 
rak kutluladıkları 18 mart za men tamamen kurtarıldı. ıörler ve torpito ve muhrip· y ronz a ıı enmış Ha· m~rabbaı bır aaba tutan bu lııtılar y ,,ı 
feri bu suretle elde edildi. Marmarada E· 12, E- ti, Joule lerile birlikte Almanların de· lar bugiln müzeye naklo . azım meydana kurulan sergı Goılar şehri bu e~, ,• 

Hücum müthişti, hücum lnıiliz tabtelbahirleri birçok niz m6stahkem mtıvkii olan luomuıtur. tertibatı beynelmilel t6hreti köylüleri terfih yolu" 1tl 
eden kuvvetler çok bilyükto zararlar verdiler. Vakıa, batı- ~elgolvandı terkederek de- _ ~und~n ıonra Goılar'ı~ en olan mimar Ville taraftndan tiği ~~ngres~~le y~~~ı: d 
cl6ımao her cihetten mlldafi 1 ·ı . cld. k t' aıze açıldılar. mubım bınaaı l 136 seneaınde diier yllz kadar mühendiı ya ıçın degıl b t ' · rı aa gemı ena ma ı ıyme ı 8 f 1 1 T h·ıı . . .. v k- 1 . . • f r h•Yı ol 
Türklere mütefev ,ikb; o ka- hemen biçti; fakat Çanakka· u 1 0 ngı ız ıa ~ er1nı yapıl~a hukümet konagıdır. arkadaıile teıiı edildi. Sergi oylü en ı~ı~ ~ 1ıer;o P' 1 
dar ki Çanakkale iıtihkimla· Je muvaaalası bozulmuı ve bombarduman edec~kh. Fa Bn bıoa ta Kayzer Barbaroıa itleri için birkaç bin amele l~o.acak muhım ış eb'~ 

b
. v k 

1 
• kat bunların hareketa Dogger· d k 1 rını tasarlamakla 

rının ır çogu yo o muı, bir nakliye gemlsıle 200 kah· B k't 1 . . . 1 B • zamanın a11 a ma aaarı ati· beı altı hafta zarfında görül f • . Ö 
b 

-k 1 1 v an a ngıhz amıra ı etta· k · · d h 1 1 v d v mü tebudır. 
üyu top ar parça anmıı, ve,. raman Tiirk te boıularak ıe· b·ıd· ·ıd· L. . ayı ıçıo e ma ıus sa on arın· mrge eger bir eser meydana 

mübimatsız kalınan anlar da bit olmuıtur ype ı R1ra 1
' I 'yon, • zT•gl re, da muhafaza etmektedir. Ko· koydular. ~,,,f 

1 F k Tü k i 
. · rens uogo eaı e an v • • _ • l 

o muştur. a at r azm 3.4 Hazıranda Franıız Ka- d 1 d •t ·ı ll I nagıo yanı ba•ında bu günkü Serg•nın dort tarafına ııa· K• f ık . . a ve a omı aı e zırıa ı arın- .,. ıra 
bıç kırılmadan vazıfeaini yap- zalılaako torpil kbyma gemiıi dan ve kifi dereceile z•yıf çarşı meydanı ve b6yük bir bet eden aafalt ve daimi yol- . li '' ~ 
mıı ve düımanı büyiik zayi- A!manlar tarafından torpillen· kruvazör, mubripten ibaret bir otel ve birahane gör&nllr. Bu lar binayı tam dört müıavi • Mem~rine elbve~f u4, 
ti · .. ' .. t Dıtür d' • · • f l Al f ·ı k'b · d . . bölti e· f trık tertabatını " ·ıet a a gerı pu' ı ur m · 1• 4 temmuzda Kartaca asımlı 'o, man ı oıunu ta ı .~ pazar yerın e yedı kemerlı parçaya yor. ır tara ı b .. -k t bafıye'1 ·ti 

logilizler ve Fransızlar bu m6bimmat yiikl& itilaf gemiıı baıladı. Her iki filo, makine ıtitun ve yedi kabartma heı· köylll oyunlarını temsil edecek v~rı p uytu u ete.ı b~,ıı 
mağ übiyeti çok acı huldulat. de 3 dakikada Çaaakksle ö ve kazanlarının azami kuvve· kel vardır, ki 17 inci asrın olan etlence vesaiti kısmında- dık. ha ası. ga;uk•'' 
ve hemen ertesi güıa Fraaııı · nlindeki dalgalar araıına gö· tini kullandılar ve aradaki eserlerindendir. Mnzeıin . dır. Buraya kurulan bir ti• e 

1 
a~el nın ktir. ~ 

1 
'k. hl 1 ·ı· 1 d f b 1 . .k raya verı ece 14 ar ı ı zır ıyı agı ız er e milldtı. meıa e u ıuret e gıttı çe a · de çok kıymetli lstatüler; eıki yatroya ıeyyar sergi ve pav- H d . t Jard• 11, 

iki en kuvvetli drotnavtu Ça· 7 Temmuzda ltalyanın zalmağa baıladı. kıyafetler, bronz çefmeler var· yoncula_k tarihinde miıli gö· rada ur T:vıı:ii~·e "'''f· 
nakkaleye gonderdller. . SllmlD, boyalı •• azametli - Devamı var - dır. Bu kı)mettar çeıme rlllmemıı olan bir ıahne ku· mllracaat. 
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her Türk Soy Adı Alıyor ........ 
lzmir ve Mülhakatta Alınan Yeni Soy Adlarını Aıağıda Gö-teriyoruz 

1 ....... ' 
leai~de mlilekait bule. Akıu, diriç, Felemenk koaaolatoıua- •* • ZiHat baalraıı zirai kre· Türkçe muallimi Hlınl G6k raada• Hamdi ( Oktky ). Hll· 

B d • .b ~abye .memu~larından Fa~ret- da Ramazan Araz, Ziraat mek- di Hniı memurlarından Ce deniz. riyaziye muallimi CeY ıeyia Fatma ( Erel ) adlannı 
urlla en ıtı aren ıazete- tın Atıı, Hılll e~zaneaınde tebi müdilr muavini Akpa mil Deia Akseki bankaıı . 

li.iıde aufaı aiciliae ıeçea aoy Rıza Akay Li t 1 b • d 'N . At yk, 1 'd M b det Ôrea, tardı muallimi Sait almıılardır. .. . . ıe a e esın ea• un a memur arın an e met Ali Dik·ı·d . 
•dlarıaı A " barfındea bat· Baıtarak bina memuru ~Ce· komiHr Cemil Amanvermez, ve kudeti lımail Kapreman. Er~ene, aıkerlik muallim~ ı ı e. . 
ı1arak derce baıhyoraz. mal Akbay, Baıtarak maliye Kız Jiıeai maallimeai Kevıer • * * Evrak kitiplefiaden H-.k Lü fa. ~r, beden terbl~e~ı Adem Kulda. Fahrı ve 
j Nufuıa teıcil edilen b&tln tubeainden (bir memur) Alp, Acer Komiıer Salim Akdoi•• kı Se han Ah d E .. muaUımı Kemal Altay, dıkıt Cezmi Acar, Sıhhat memura 
llmler ba ıll anlarda çıka· ' y ' me rgun. ıı· f N 1 Gıık 1 S C k R • Ak k eczacı Kemal Kimil Aktaf. Karataıta Sami Arlran Oımaa Erkol Baba Tezcan mua ım azm ye v ne • ırn °t an, emıı mun, 
·a tar. Avukat Oıman Hadi Arkun, Bucadan Hikmet . AlrçiD, •* • Dokto,' Lütfü Kırdar: tebiiye muallimi Fıtret Glıel, Haıaa Baha Akglln, Ali lNi-

ÔJ 81 •:; tr 1 L ,, Karııyakadan Ali Akar, gilmrllkte Mabiddia Akkaya • * • Kantar karakolu fiçliac6 Kitip Ziya Koyunca, Reaim 1aıi Akılla, Belediye ki-
•._ ç etr 1 mf e Nıt . A elm ı polia Aaaf Aka, komiser Rem- Kahramanlarda Klıtm Aykıa' komiıeri Hilmi Doğ•n Karanti- muallimi Kadri Toiyol, Mllza- tibl Ali Riıa Ergin, 
•KIOJ, e ıra çı ura can 1 k . 1 • M b K b i T h i e· ı . 
ıblrridea Muzaffer Atkıa,Bar zi Akçay, Kimyager Abdüs· Muallim Kaıum Atag. na BçDncil komiıeıf Hamdi erecı novınç, O ayea me· • vec a 1 a ı ııç, 
avala Muammer Akta;, mlil· ıellm AkıünlO, Beyler soka· Ödemh~'te: Subaıı, 93 Ekrem Ürkmez, muru Şükrll Üllltai, Paaıiyoa Malaaaebel huıaıiye tahsildarı 
iye lla1mllfetti1i •"edim Acar, tında Mustafa Akdemi., balık ' 120 Faik Yiğ'it. mlldOr muavini Raılt Sağaak, TBrklı, foto Klıım Dirik, 
iraat mektebi baıkitibi Arif hanede Mehmed Altay. C.H.F. * * * P.T.T. bat mlldlirlilğl Tireda: bakkal Hakin Ulu Bay, Ma· 
llkmet A!aJay. Emaiyet . mtı- Şeyh aokağında Ali Galip kaza ida: maamellt imiri Nabi K .. yaı. Noter Jrıtibl Refik Zorla. laaıebei baıaıiye tabıildara 
Gril Feyıı Akkor, maeraften Aktekin, komiaer ıabık Sa- re. ~eyetı Merkez telgraf iç kite memu• Denizlide· Raılm Akın aoy adlar•aı al-
~li Nibat Ataıaroad ogu, deddin Arıg, nafıada baıki· reısı lb· ru Sabahat Taıay, lzmir posta p· d b . . '. nıı F mıılardır. 
••lyette poliı Hilsnn Aıca, • • r a b i m • d 1 b '-- ıya e ırıncı m 11m er-

K ti d Ş Li k s tıp Akbulut, komiser Haha y 1 mil lir liğO ., buyuraau Caftr b t sn. u .1 tt• Ak Cumaovas1nda: aran aa a eva A OD• C • aya a· B 1 1 a uıe•ea. maDe ıa ıoy 

ti S. il k . G 1• Ak Alpaslan, baytar emıl Altan d k ay an,, ii b T b" Al Muallim Ahmed J.fa Maıta · 
ı iV Omıter a lp in k f . , . iDi en f • _ 'J • J Z 8fl a ar p, va 
bakkalı memuru kltibi Ta· ev • ta muhasıp Nıyuı Erdar, dine ıoy ımır posta muvezzı erın· S J'hrd · fa Yalçı• Ali otlu Mahmud 

lir A1aı Deri fabrlkatöıü milddeiamumilikte kitip Maz· adı ola· den Bahri Diril, Hük(imet poı· c· 
1 

t
1 

eb • b b i (Y 1 Alacacı İbrahim otla Mehmed ' h A t llb .. S b. e·ı eva ' ava, a r ye, a . ' 
lelaaet ve deri fabrikatııa ar raa. rak ıeç · a m eızu up 1 1 ye, ) ht" f t (Ç ti ) 1ıa Metia Ali J.lu Kimli Oktay 

E . t t 1 f K d . * * A" b t 'it' 1 ÇID ce ı, • ma, e • u• ' v15 ' ••h illet Raıen Akıün. mnıye e e oncuıu a n miıtir · • ıırceza ıa 1 • ıp e- · · Hızır otla Mebmed Kaka 
•ah b i b · d Aydın Aaansörde mlitekait rinden lbrahim L tku ıeyın, dudu, ( Gülenay ) ıbra· Y 
Mi ~~· eAk aıaııye leikme~ar lbrahi~ Artun, Reıat Altın Izmirde: ihracat g6mrüğ6 °maayene him, aalih, rukiye. nazmlye. ıoy adlanaı almıılard1r. 

•ıa ıacı, em ıım- · • G&zclhiıar mektebi ta 
.. ,, Ali Riza A lla hukuk Ay, komiaeı Hüseyin Ağın, Kız muallim mektebı mildn memura Feyzullah Aut, it- {Demiray) multafa, Hacer, • •. • 
ltleri lsltibl R~~t ' Akb•t. t:mlik milaıeyyizi Bedri Ay· rll Bayan Sabiha G6kçiin, Kız ballt ıümrliğll anbar memur· aami. ibrahim, aebavet, didu, leoelerıaden 136 Yahya Ay· 

Acll1 komiser Mehmed Ali tan, Ka•ııyakada Hikmet Ata enıtitliı8 müdür& Haaan Haıip lupadaa mtltekait Mehmed melebat, aaci, ıermet, ce•ıiz, dın, • 
Alc1aaa aafaı kitibi ıalnkıA•ai Sagun. Akıncı, Coıkun. ( Ugaı ). C. H. F. Gaııler ocıgı re· 
~tıay, H.H. ikinci ıabe amiri Polia Kemal Alkut, ia Mtlddeiumamilik kltibi Şerif Emniyet miidürliiğü k11mı Ahmed, lamall, Huniye (Dinç) iıi Snleymaa oiollır1 Hüseyin 
:la•ed Alpacar, Emniyet mil· binrlarda Riza Atalay, Burna· Erdoğmuı, Hlın8 Tekin , adlt OçOnctl komiaerlerindcn Esnaf ahali bankaıı m6d&rii ve Hasan Gü•can, 

lrl&illnde ikinci komiaer Ya· vada~Etem Atay,~Devleı:de- .*. Ceıaadı mlldtlrll Kani Remzi Akçay. Zeki (Ulay), .•. Hillliabmer cemiyeti ''* ~ldaa, Salcaaiye mahal· miryollaraada .Tetfik~ AklAn- Dirim, avukat Sadık OıtOa. Buca ortamektebiade: Eınaf Ahali baakaaı memarla Yeuedarı Necip • Demircan 

Osmanlıcadan •• oz dile 
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30 Haziran Berlin~Siyasi Katliamında Görülmemiş , Bir Şekilde:Kurşun& Dizilen 

Rayhıtag yangını, 

R•>·hıtag davası ge· 
ç~n senenin ve yir · 
miaci asnn en 1Daruf 'ı..YIHl·l1~ 

ve dedikodulu bit da
vasıdır. Bu dava uzun 
m6dcld ıürmll~; iiç 
rnızuandan ikisi bera· 
et kızanmıı fakd Da .. 
aimarkalı Van Der 
Lao"' iamindeki ah
mak genç kafası balta 
Ue koparılmak sure• 
tirle idam olunmuıtur. 

Aradan epey bir 
zaman ıeçtiği halile 
bu hidiıe yeniden a· 
ı evleamlıtir. 

Kari ERNEST'in Bir itirafnamesi Neşredildi •• 
r ~ 

Ra yışıağın vanmadan evvel ki hali 

Malum olduğu üıe 
re Rayıtag yanıu;o 
beynelmllel bir mesele 
haline ıetmiı ve bu 

ftıazn11n Vander Lul1e hakimler hu::uruunda Cwobelıin benim dilşmaaım belemek fıHatını babıetıı>Ct 
hadise Avrupa matbuatında ineç iyan iziıından Branı· olduğuna ve benim için kor· istiyorduk. 

kuuç bir akibct hazırladığına " H 
Rayh~tııg y anarken büyük bir alika ile en büyük tiag'tir. k şüphem kalmamıştır . eme~ 

bir !ıkandal olarak hşrih Mektubun miihim ııımla· bu bareketımden dolayı 

bildirmeliyİID ~ 
pif 

J•DpDID meıaJleri raddediJen· meydana çıkmıştır. Bu veıika· edilmiıtir. tını naklediyoruz: ·Ellerine düştüğüm zaman ı d .l\."ı· 
1 Jd kJ 1 h 

" R . t w r G·· . .. ~ maa o muş e5ı ım,, 
er maıum o u arı iddia nın ser ev ası e yıı agı Lna· Erneat arkadaılarile araıı " Ba mektubu imza eden orıng ve Çobelse baberJ?er· " 1 b d b 8 b•°' 
edilmiıti bu iddiayı bilba11a ııl yRkt::ı " dır. Me~tubİla · açıldığını çok evvelden his· ben Kari Ernıt Berlinde 1904 melidir ki bu mektup ecnebi b. ca k ~ t": b 

00 
ısrı0el• 

Loadra matbuata yapmııtır. zala dak l~anyanıdll ekn 
1
•r· ıetaıiı ve hatta idamına ıure· unesi Eylülünün birinci gilnü bir memleketle ve emniyet hzer 1rço '1 er a a i 

B v Al hk temi at ıamı eme o an . w • • • • • • 1 d d aıuım. 
una raımen man ma e· H • B 

1
. k 

1
... d ti h"ıusiyede karar verildiğı dogdum; bıldmrım kı benım •tın • ır. . . ıs.tıı•' 

• •w. 30 azıran er ın at ıamın a .. Benım en zıyade DJu 
melerı blldıgınden ı•Jmamışhr. öldOrülen Hitlerci rüeıadın ni de biliyordu. Çok tayanı de alika ve iştirakim olan «Temin ve beyan ediyo . w G b•I• 

Ş h ld R · t w k. R · w h d. . . k. b k d 1 R sıf oldugum nokta bu 0 
u ı e ayıı agı ım Kari Ernst' tir. dikkat olan bu mektup 3 ayıştag yangını a ııesıoı rum ı en ve ar a aş arım u· .. . . . . _ -~· 

yaktı? ..•. Tarihe bırakıl~ıı olan Malum olduğu üzere bu Hazirandff , yani ölümünden izah ve tenvir ediyoıum.. iter ve Morenıild. 93~ senesinin ve Gorıug gıbılerın butibl ~,. 
bu ıualın cevabını bugun Pa- maktul Alman siyasetçisi, bir tam 27 sene evvel yaıılmıı Bu mektubu arkadaılarım Şubahnda Rayııtagı yaktık. ıanlıklarana batta makOI ~· 
rlıteki Jurnal gaıetesi veriyor çok arkadışlarile birlikte ve ve emin bir vasıta ile Isveçe· Rintler, Morenıildin de anla· Maksadımız Fürere ve fuka- reketlerine rağmen en f· 
•• diyor ki: muhakeme edilmeden Hitler, gönderilmiştir. dıkları veçhile, Göbelsin hık· mıza hizmetti. Rayiıtığı yak- ıek mevki almağa aııofl 

"Xayiıt•iı kimiu yaktığını Göbel ve Göringiiı kararile Mektubu bu güne kadar kımdaki sui niyeti Ozerine mak ıuretile Fürerc komü aist fak olabilmeleridir. 
••rabatle g6ıtercn bir vesika feci surette öldGrülmOş ve bu sakhyan ve matbuata veren de yazdım . ve sosyalistleri ademakıllı dar· - Sonu Yarın - -

Osmanlıcadan •• oz dile söylük 

z 
o 
'.;,,,I 

---... 
:;..-.. . ' 

forma·: - 7 · 

,lJ . ,.,.... ... .,... 
rll--

1 1 . ·-~ .~ 
. . 
~~ 
~ :.,') - .-- ,,_ ... -"""' ,..., - -. . .... 
::; "'O 

. 
":.[J ---.... . ... -

d) 
Q ,.... -o -.. -



11 .. ~:ketteri Yugoslav· Macar ihlilifı Halledlldl !!z~·!°~a~~1~! 
.__ · · · Fransız Hariciye Bakanı Dedi Ki: "Milletler Cemiyeti Bir Defa Bnlnnacak OZiim Vali muavini Fuat yurttaı 

Alıcı K s Daha Sulha Hizmet Etmiştir. Kabul Edilen Karar dün akıam 11at l7de daireleri 

11 _ · · K.S umumi hir teftişten g~çirmiı· 
•biıar id. 1 ıo Sureti Bizim Duygularımıza Tercüman Olmaktadır tir. Fuat yu:ttaş, ıonra dair• 
~:J· Tuanto 10 il - mildürlerine gönderdiği bir 

'4•abirci z. 11 13 25 M L 1 H 1 T b • k Ed •ıd • buyrukta, yapılan yoklamada ~OOperatif it. 14 14 50 • ava a r ar et e e , .. ı • ı 1 memurların muayyen zamanda 
lf. Alyoti 12 50 14 vazife baııuda bulunmadık· 
"~ Recyo 14 16 25 Cenevre 1 l (A.A) - Macar ıöyliyer'!k bu iki memleketin ıtirmekle iktifa ettiğini, bal lım. Yugoslavyanın istediği tarını, bu hareketin me~ur· 

t ~ikçi z. IO 5o IO 50 .. Yugoslav ibtilifı hakkında uğradığı acıda Romanyaaın buki ortada bir yığın ihmal n.cakul tarziyeleri vermek için l~r .Y•~aa.ına aykı~ı. olduruna 
8 lf · Mebmed lO IO 75 nihayet esu itibarile bir an· bir ılikadar sıfatiyle iSleıı iki ve terahi bulunduğunu ve hiç bizimle beraber olunuz. Sulh bıldırmııttr. Bu gabı memur-
8 .,·ve Cevdet 12 l2 50 ı.,ma elde edilmiı ve bu bü· büyük adam için manevi taz- olmazsa gayet sarih bir ka· davasına hizmet etmiı olur· lar cezalandırılacaktır. 
1 .. 

1
Yoti bir. 16 16 yilk bir memnuniyet uyandır· miaat istediğini ili ve etmitlir. bahat veya bir bata karşısın· sunuz. lun~~ugw a zorbalık hareketleri · 

S "'ş.•ıbar lzmir 13 87 13 87 T k 1 M d b 1 d mışhr.~Bu suretle yeni ve par· M. itules o ö en acar a u un uğunu göstermiş ve M. Tituleıkodaa ıonra Çe· ıain önüne aeçwesi ve onlara 
•lak z. bi. 16 15 k A ' ' b'" h h b h k • dl lak bir muvaffakıyet elde marabhuı ?~t , pooyının u· er angi, , ir are ette it.kir kosiovak}'• baş bakanı M. tenkil etmesi liıımgeldiği ve 
llkO satııın yekQnu eden Fran11z dıı bakanı M. yOk nezaketını mınnetle ~na· hatanın ıhrafıdır ve Yugos· Beneı Macar muhhra11nın her ayni zamanda keadiıiaden 
Jncİr Lıv~I hararetle tebrik edil- rak şimdi bu nezaket yc11nde lavyanın iıpat etmek istediği noktH:aa ayrı ayrı cevab yardım istiyen devlete yardı· 

11,la, Sen Krispin 9•14 mittir. . indi wbeyanat ve ~abrikit k_aiı;n ~~ ~undan ~a!ka birıey de· vererek zorbalıkla tadilcilik mını eıirgememHİ tasrih edil-
Günd6ı M. Laval ıle kO· olduguau ı6ylemıt ve demııtır gıldır. Demııtır. arasında bir ayrılık g6zetmek mekte ve denilmektedir ki: 

'h Pamuk çük itil f devletlerinin mO· ki : Müteakıben hudutların hı· istiyen teıebbüıleri reddetmi~ Verilen belgelerden ıu ne· 
("''•ıe 2oci H N . 44 mHsilleri bir araya "gelerek Yugoılavyanın talebi kafiy- dili işini ele alan M. Titules ye MiUetter cemiyetinden Yu· tice çıkıyor ki, Yugoslavya 

.. " Aİi H:z~~r 44 ber biri ~adi daruıanu ve yen Macariıtanın ıerefiui or- ko Mı~ar murahhasının bu gasJavyaya istediklerini ver· topraklarının dışında zorbalık 
, 1 nci " ~ 48150 menfaatlarını ~nlatmıı ve .saa! taya koymamakta, ancak m" ~ - oıesele~ı. orta~a ~ürmek ve ml?ğe davet etmiş ve Yugos- teıekküllcrinio mevcudiyeti ve 

11 
.. ,. « 48150 IS te de Mılletler cemıyeh ul makamlara . kartı te.dbı~ kllçük ıtılifın !uyası m"n~vra· lavyanın hattı hareketi ve ya faaliyeti hakkındaki birçok 

P konse~i toplanmıştır. a!ınmasl için ~ılletler cemıyeh larıadan babı~tmek bakk1nı ~Hle~ler cemiyetini~ ?1evcu .. meıeleler Yugoslavyaaın iıte .. 
&)amut Reıs M. Vaıkoncelloı cel- ııın ve Macarııtaoın yard1mını nereden baldugunu ıormuş ve dıyeh sayesınde ıımdıye ka· diği tarzda ballolunmuı ve 

't. R b K h 380 405 seyi açarak Fransız muhhra· istemektedir. tadilciliiin bir sulh eseri ol· dar önüne geçilebirmfş olan bazı Macar wakamatı hiç de· 
~•ba 

8 
,~00 0 ,~n 210 ıını okumuıtur. Muhtıranın M. Tituleskodan ıonra Yugo~ ~adığını göstererek demiştir felaketin insanlık üzerine çök· ğilse ibmallarile Marailya sui· 

P.t. MOftll d 202 415 baılığı şudur: lavya diş bakaaı M. Yevhç kı : ruelimidir diyerek 'lozlerini kadife allkadar olmak Gzeıe 
..,

1
• e (Zorbalık mak1adile yapı· ıöz almıı ve gerek Macar -- Hudutların tadili, ancak bitirmiştir· mes'uliyet altına giraniılerdir. 

Bugda y lan cioayelleri tenkil için u · makamah tarafındın verilen alakadarların muvafakatı ile Bir yandan M. Benesin Milletler cemiyeti kon1e1I 
ll11btelif E. Nusret 3,65 luılar arası aıukavelenin eaaı· pasaportlar ve canil~rin Fran· kabildir. KOçllk anlaşma dev- bu nutku tercüme edilirken uluslar aras1 ll'mernliyctlui ta-
~fyo0 z bankası 4 15 Jarı. saya gitmek için çıktıkları ve letleri Macarların bu baptaLi diğer taraftail M. Faval Eden ınamil~ müdrjk olıo Mdcar 

F ' İ - ' Muhtırada. zorbalık mahi· fakat çakmamaları lizımgelen lalcplerinc birçok defalar kati ve Aloisi Macar dıı bakanı hükumetinin mücrimiyetleri te· 
• 850 ye yetini haiz bütün cinayet, ıui Yankapuıto kampı işlerinde bir bayır cevabrnda bulunmuı· nezdinde haz1rlanao karar beyyüo ed~n m3kam!!tı \'akit 
~tt~aJ zade 9,25 kast teıe~kül ve propagan~a· Macar hOkOmetiuio tut!u~u lardır. Zorbalı~ tadilci~ik~en suretini kabul ettirmek için geçirmeksizin tecıiy~ e.t~ek 

ltıı zade 8,50 lara şamıl ve kalpazanlıgın miidafaa uı~IOnden hıçbır o kadar ayrı bırpy degıldır. en son gayreti yapıyo rlardı . arzusunda ve bu vaz1feyt ıfa-
tenkili için aktedilen 1929 an hayrete düımediiioi ıöylemiş Çünkü tadilcilik i11sanları Bunun üzerine Fraou dıı ya azmetmif bulu:ıduğuna ka· 

~lld• t h Jaımasm 1an mülhem bir mu· MacRrlırın Yugo!'lavyanın iç kıs.:netlerinin d«>ğruluğunda baltanı M. Lıvol kOrıüye ge· ni olarak Macar hnkücnetini 
t lr 0 UmU kavelc imza~anması ileri sü işleıine karıımaaını protesto şüpheye dütllr ür ve galeyana l 'rck Sar işinde yaptığı te· bu hususla •lacığ' te~tıicleri 
••ika biraderler 4 rOlmektedir. etmiı ve mesuliyetler yolunda gelen bir düşüncenin verdiği vassulla iktifa etmiyerek bu kendisine bilc\irweğe davet 

Bakla Mukavele mi~crimlerio iade· evvelki ittibamlarını tamamile emirleri. yerine get~rmek için g.ün diğer bir .mühim iti iize· eder .. 
t11ı· sirıi tanzim ve sahte pHapoıt muhafaza eylemiıtir. eller ııliblaıur. Nıbayet M. raae alın lugıltereye alenen Nıbayet konsey ıiyaıal 
);. Nusret 5 işlerici takib edecek ve zor· Nihayet Macar murahhuı ~itu!es.ko sözlerini şöyle bi· teıek~ürde bulun.m~ıtur. zorb.al~k mak~adile yap;ı lan 
'\.Um darı balık he>zarhklarıaa dRir mılü· M. Fon Ekhatt btıtün hatip· tırmııhr. Nıbayet M Lıtvuıof anlaı- tabrık.at teıc~~~sü v~ya c . n~-

~tt'lr • . mc:.t verilmesini de mecburi ferin Macaristanla iyi müna Macari•tandan ulusal şere m~. i~limaUeıinin b111 göster· yetferın tenkılmı tc~ın edebı 
ı ç• zade 5,25 k 1 kt B b k" d ü sebetler kurmak arzusunda refini ihlil edebilecek hiçbir dıgıo' ve bütün dUoyanın kon· Jecek uluslar arası bır muka· 

taca ır. eş o 1m ea m • · k - · b 1 l · · · t tk'k t Susam rekkeb ulusln ~ arası bir mab· bulunduklarını milıabede ede ıey istenmemelidir. Boş alın· eeyın ar arını .• ~a;ııt ~.e . eye- \'e e ~:apı mas.• ııını eh 1 ~ -

J,ki11 keme kurularak bu mukavele· rt!k Macariıtanın da komıu· ganhkları bir tarafa bıraka ckanla .beklrdıgını k.Stoyhtyekrek kmek.tuz~ret bkı~ı · müte •.:•ilk ar 
~ Yon 10 25 ' . , "' onseyıa geç va ı e rar omı esı e~ ı ıoe ve u o. 
')im L . 10'25 oin hilifanda yapılacak hare· larale hatti uluslar araıı mu· A • t d ) toplanmasını teklif etmiş vebu mitesinio, Belçika, logiltere · 

.. vı ' ketleri muhakeme edecektir. kavele dışında zorbahk tabri· ZJme 0 8 • teklif kabul olunmuştur. Şili, ispanya, Fransa. Macariı· 
Af hakkı münhasıran Mil!etler kihna karşı anlaımıya hazır • •ı J •• Reis M. Vaskoucell81 kral tan, ltalya, Lehistan, Roman· 

~, Zin2al 
>-,'~ anoDim şirketiuin 

Clkta tesis eyl~diği son 

~ lllıkinelerle müceh
\,:brikaJarında fenni ıe
) t hazırladığı parkeleri 
~:d Piyasalarında ıöhret 
t''d~iını memnuniyt:tlc 

d~lc. Hem sıhhi hem 

' b 1 ~lan bu döşeme usu· 
t iltun mühendiı ve in-
, '•hiplerine tavıiyeede · 
s,. 
~ti~1' Yeri: Hilal 

' 11 Telefon : 3776 
P. 936 

cemiyeti konseyine aittir. olduğunu . bildirmiı tadilcilik YISI e BCe e mu- f\leksandr ve Bartuyu öğrmiiı ya, ısviçrc ve Sovyet Rusy• 
Muhtırada mukavele buici tezini tekrar ele alarak bu· d •ı t ve Macarların cevabinı bek· mü nessilleriadeu mürekkep 

olarak miicrimlerİD İadesini DUll bir ıulb YHıtası olduğu· za ye e ı e sa iŞ fcmek İÇİD ceıeyİ bir çey olmasına karar Verir. 
· b tt' · k · · uu ıiSylemiı ve Triyanon mu Önümüzdeki Cuma günü rek tadil eylemittir. Cenevre 11 ( ı\.A) - M 
ıca e ırmıycce aıyası ıuç· . .. . . . ._ . 
J d k t ·ı· b · b k ı ahedeıinin imzasındanberi yanı Kanunevvehn on dör· Bu arada Macarların Yu- Laval konseyıoın "arar suretı· 
ar an a ı ın arıç ıra ı ma dil .. . . . . . . 'f ı. 1 k b l · -
sıda teklif olunmaktadır. Fran Macariıtannı komıularıoın has· ncü günu sabshleyın alafran goslav Macar ıhlifın~ ~ıkba· n_ı attı aub• a ut et~et uıe· 

. . , mene hareketlerinden ıi1'iyet ga saat on buçukata Göztepe yet veren karar surebDı a rıne şu eyauat a u unmuş· 
sız proıesı okua~uktan ıoara , . iıkelesi d , h'ld bul ettigw i cevabı geldigw inden tur: 
R H ' • b k M eylemııtar. n en geçınce H ı e . . . . d f 

.omanya arıcıye a anı . Konse bu nutuklardan \976) numarada doktor Nev konsey üçüncü kere toplana· Mılletler r c~1111yeh bır . '. a 
fıtuleıko ıöz alarak Roman· Y zat E f b ' t l"k ı ak müzakereleri bltıren 100 daha ıulba .hızmet etmııtu. 
yanın Yugoılavya yanında bu- sonra lngiliz murahhası M nadı'dfre b~lye 

1 
aıb'I ~ 8 

ve karar suretini ittifakla kabul Kabad edilen karar ıareti bi-
.. Edeni Yugoılavvanın talebi e mo ı ya ar ı muzaye· . . . 

lunuıu Romanyanın bunyevi . . 1
• • • de sıtılacakbr eylemışhr. ıam duyguları~ıza teclmaD 

teıekkülil itibariyle çok tabii ıçın raportör tayın eylemııtar. G k k ' .. Bu karar suretinde, Marail· olmakta, prnnııplar koymakt•, 
M T . 1 k b t 1 b' h ere ant markalı Juks 'k d •1 1 · b d" 1 t 't t kt bir ıey olduğunu ve diğer ta· . ıtu eı o u a e ıa er Al p· 'k k 'f ya ıuı astın a u en er tazım a ıse er espı e me e Ye 

raftan Fraaıayı mlltee1Sir noktaıını ayrı ayn tetkik e· k ~·: •ano, d IUk 1 adı e olunduktan sonra her iki dev· neticder çıkarmaktadır. Arıu 

1 

eden her şeyin ayni derecede derek Macariıtanın buna kar 
1 
° ut' ~~ per e•. uşlu ayıma l e ti o kendi arazisinde her e.dile.n sükuoeiin A ta~akku~u 

Romanyaya da dokunduğunu şı kababatlı olmadıj'tllı ileri ıpar a • 19
'• etaı~n., masa ar, hangi bir ıotbalık faaliyetini şu~dı Macar hükum~tıae baı· 

yolluklar kanepa ıkı koltuk, ııe teıvik ne de böyle bir fa lıdır. Konseye gehnce, a11I 
bakır mangal, manaralı le\•ba Rliyete müsamaha göı.terme · vaıifeıinde kuıur atmemiı ol· 
far, ftmıiyelik, orta knstaı mek vaıifeai iklizasındaa bu· duğunu söylemek lazımdır. 

masası, velespit, dıvar saah, l'IFID~---••-----------------
ıinger ayaklı makine, 2 kişi · lzmir askerlik şubesinden : 
lik kesme lranz karyola, divar . . . . , . . . 

Tayyare Sin~ması 
~t ----~~~~-

•t beyi mütecaviz bir zamandanberi bili Paris, Londre, Viyana, Berlia ve Atina 
· ıinemalarıuda gösterilmekte olan şaheserlerin şahı büyük filim 

Bitmemiş Senfoni 
~İl"-a 'tuaiki dahisi F ıanz Scbubert'iıı bayatı ve ona ilham veren büyük aıl&ı 
't~'t de Schuberl'in cihanşümul ıöhreti haiz Si MioiSr senfonisi Viyana klarmonik 

t,,,, tarafından çahntnak•a Cynla Horvath'ıo çigan orkeıtra11, Viyaaa operaıı 
korosu ve çocuklar koroıu teganni eder, 

- iLAVETEN -

F o x 1 Hi uya Jıa vadi~leri ( . 'l'ürkc;c siizlii. ) 
::\'I; ki ( ~iini'niu ka<:uıhııas1 ) 

Hergün 15 • 17 - 19 • 21,15. Perıcmbe 13 - 15 teazilith hlebe scan11 
Cuma 13 ilive seanıı .. 

lake k d 1 'ft k ti Kul eh asker lık hsesının 9, 10 11 ıncı sıınflartna yenıden oma ın, ç.ı e ana ı . 
Cevı'z a 1 d 1 5 d t tale oe alınacaktır. 1- Onuncu sınıfa yalnız Almanca bıleD yna ı o ap, tl e yer 
mu'.mb 1 h l b 

talebe alınacaktır. 
a, ev a ar ergam k 

seccJdesi, dektrik ıobası, .. 2 - - Temmuz .Ağustoı .vebEkylül . ay~barında mdehk~lebe 1 aJl 
deıpenç wl b ıçıo muracıat edıb te müsa a a ımtı anına ı ı o aa ve yag ı oya paravana . . k 
b.zluk ht l.f d 1 kadro dolayısılc alanmıy.an talebe tercıben ılıoaca tır. , mu e ı Sf!CCa e er 
maroken kanape 2 koltuk 3 - Etyevm maarif mekteplerine devam eden talebedtn 
yazıhane koltuğu s~zlong, ete~ nrzu edenler nakl~a ve tercihen. alı.nacaktır. 
jcr vantılatör, tabure, 6 yana 4 - Terk tabııl olan talebe ımtıbanla ahnacakhr. 
sandalya, 3 orta a.asaları, ba- 5 - Gerek imtihanda muvaffak ol~madıklarındaa veyahut 
kırlar,yataklar, ve sair birçok sıhhi bir mecburiyetinden dolayı a!ınmıyan talebeye bak 
Hıkı mobilyalar bilmüıaye:de talep etmemek ve gelib gitme masaııfları kendiltrine ait 
sablacaktır. olmak üzere bu gibi müracaat edealerin evelemirde evralsi 

Sataı pefindir. Büyük Kar· ları tekmil ettirilerek ilk vasıta ile evraklarının gönderilmeı · 
diçılı lbrabim bey hanında ve bilahare mekttplen vukubul.cak iş'ar üzerine keı. dileri• 
Emeniyet müzayede salonu aio gönderileceği ilin oluuur. As. Ş. Rs. Kay. 
m&dliriyeti. 1011 8461 P. 2 Mustafa 



~ııııııııııııııı•mıı::, Hasan 
öksürük, nezle, bronşit, boğaz ve gögüs 

Hastalıkl~rile sesi kısılanlara şifai tesirl~ri çoktur. 30 kuruştur. Bütün eczanelerden arayırııt;,_ 
......................................................................... mmı .............................................. ~ 

Daima yenilik 
Her yıl kartpostal işinden ötürü yenilik ustası 

olan ETEM RUHi kartpostal deposu bu yıl bam 
başka bir şekilde berkesin sevebileceği şık, zarif 
ve ucuz 30~000 çeşit yeni yıl ve bayram kutlula· 
ma kartları hazırJaını~tır. 

Ahbaplarınızın yeni yılı uğurlu gidebilmesi 
için bu yeni kartlardan alıp gönderiniz. 

Dı~ardan ısmarlamalar çabuk gönderilir. 
Y olbedestan N o. 3 

Geçen sene de 

so9,ooo liralık 
Biiyük ikramiye ile 10 vatandaşı sevindiren 

Ikiçeımelik Tan ıinemaıı karıısında 
Üç kardeşler 

UGURLU kIŞESI 
nden bir bilet alıp tecrilbe ediniz Ç•bımadan elde 
edeceğiniz serveti bu Ul;ULU KIŞEN N uğurlu bileti 
ile elde edebilirsiniz. Bu kiıeden zenıin olanların 
resimlerini de bilet alırken görebilirıiniz. Hayatta 
zengin olmak yalnız çalıımakla değil, UuURLU yerin 
uğruna çarpmakla mOmkündür. P 987 

llasaıı özlü Unları 
Vitamin Arpa 

.. .. 
ozu 

Kaori Yulaf 
.. .. ozu 

Gıda İrmik özü 
Kuvvet 

'fiirlt\ Ö:IÜ 
Kudret 
Kan 

PirinQ özli 

Can 
Çavdar özü 

Ha vat 
Nişasta özü 

Sıhhat 
Patates özü 

Neş'e Mercimek özü 

Nefaset Beyaz mısır 
.. .. ozu 

Dr. Ziya Hamdi 
ASKERi HASTANESi KUL~K. soeAz, BURUN 

M.JTAH&SSISI 

İkinci Beyler ıokağı Beyler hamamı kartıaında No. 41 
Telefon : 3686 

Her g6n öğleden sonra saat üçten altıya kadar 
baatalannı kabul eder. 

P. 1012 

En mükemmel makineler 
Buhar ve eleklrlkle 

en miiessir ilaçlar ve en kuvvetli san 'at 
işte minik kadın berberi Sıtkı aın par lak mavaf 

fakiyetine üç mühim sebep: 
Adreı: Keçecilerde 122 ıı umarada diplomab minik 

kadın berberi B. Sıtkı adreıine dikkat ediniz. 

lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimlllfiiiiiii 

ŞARIL PRIMUS 
Bu Ismi Izmir Ve Ege 

mıntakasında tanımıyan yoktur. 
Son sistem buhıulı Amerikan makinele· . . 

rile boya yapan biricik müesseudir. Tesisa· . 
tının lzmikde eti yoktur. 

Koslümleriaiıi, roplarınızı foter fap\talırı 
aızı bilumum ipekli k!Jmaşlarınızı bozmamak 
az masrafla ve yenileıtirmek için san'atında

ki ihtisası Alman yada en meıhur 1. G . f ab· 
fikılarında ııtaj gören 

ŞARL PRlMUS 
Müe11eıesine veriniz 

BAYRAM MÜN A:SEBETILE 
Fiyatlada Fevlıalide Tenzil~t 

ADRES• Samaniıkelesinde it 
• Bankası karıııında 

KARDICALI lbrahim Hanında 
T clefon: 3449 P. l 005 1 

Sumer Bank 
YERLi MALLAR PAZARI 

lzmlr halkından gördüğD büyük rağbete 
şükran karşılığı oıarak 

Bugün 

t2 Birinci Kanunda başladı 

tasarruf haftası 
Müddetince Bilumum Mallar 

yüzde 10 
Tenzilatla Satılacaktır 

Hükumet Ve Res1nl ~1üessesat Memurinine Taksitle Mal Verilir. 

( Odunpa1arı No 11 - 12 ) 
P. 1000 

10 k11ılll 

10 kıtılll 
3 kııılll 

1 kııılll 
1 kııılll 
2 lnsılll 

1 kaıılll 
1 kısiOS 

mektebi müdürlüğündeo=...-~ 
1276 lira 63 kurut iki kıta bedeli keıifli mekl:ıll ~ 

meıher kısmı ile döktlmbaneye ait natamam bio•:.. _.fi' 
ratı 22 Teırinisani 9J4 tarı binden itibaren 20 i ııefİ ~ 
detle miloaka11ya konulmuıtur. istekli olanların "" ~ 
meye ve mlinakaıa ıartnamesini g6rmek oıere Jılı't~.,
mektep müdürlüğüne ve yBzde yedi (buçuk pıu\f• c1eıl" . 
minatı yatırmak tlzere de mubasebei hususiye ~~.,, t~ 
ne ve ihale gUa6 ol n 12 Klounuevvel 934 tarı .,. 
düf eden Çarıamba ıDall ıaat 1 O da villyet ~c: ıo•' 
mtlracaatlan illa olunur. 5055 · 



l 
~ 't lQıir v~ havalisinde temsile muvaffak olduğum Türkiye 
• ~~i~ me~arı ifuharı ve yegane karyola v~ madeni eşya 
.•~ ~,1 11kaıı ve bilüınum sergilerde birinciliği kazanan ve lstan 
il"~ 1.,,. ~· DOKTORHALIL SEZAi BEY fabrikasının çelik boru 
~ 'ııtıQe muhtelif ve müotehap baliı Nitrotbanca boyaıile yapıl 
'J ~ •e en müşkülpesent kimseleri memnun edebilecek ve Av 

': ~ ~: luıryolalarını biç bir veçbile antmıyacak derecede mü 
_.... -lıL llıe.J olan iki, bir buçuk ve bir ltişilik karyolalar ile 

Komisyon Evi 
- Tfitüıı üzüm incir zeyli yağı sade yağı yapığı ba

dem ve bunlar gibi toprak meyvelerini, lzmir htanbul ve 
Avrupa piya-ıeleıiae iyi fiatlarla satmak. 2 - Ecolik arazi
lerini deger fiotla S'1tmak veya icara vermek vt ya te~in at 
muk2bilinde para olup vermek ve matlup devir ve te ınl · k 

etmelr. 3 • Yugoslavya ve Yunanıstanda emlikları ve dı
ğ r i~leri olupta taki;> etiirmek ve zayi olmuş hpulauuın 
suretlerini çıkarmak. 4 · Ankara ve Istaobulda olan digcr 
işlerini takip ve intaç ettirmek istiyenler için iyi namuslu 

müesseselerle avukat ve tüccarlar ve fabrikatörlerle anlaş

mamız olduğundan bu işler hakkında yaııbanemize müra

eıat vukuunda memnun kalacağını ilin ederim. 
Halimağa çarşuında 3üncü noter karşısında 9 numarada 

ı· omisyoncu llyau Arditi Telefon 3668 P. 959 

SEFERIHiSAR 
Şarap Ve Konyakları Deposu 

Asuıalırnescit N. J 73 
Ha. an Tahsin ve ş~ı. 

Türkiyede nefasetife meşhur bılis yaş fiımden 
mamul Seferihisar Şarap ve Konyaklarını bu depoda 
buJacaksn:ız Halis ve nefis sirkelerde vardır. 

P. 953 

O~lumun Kütüphanesi 
Oğullanm, l<ızlarım 
Tarihi umumi 
Hürriyet vicdan 
Hürriyet 
Psikoloji 
Taı ihi cevri 
Lütfi paşa tarihi 
Sılahte r tarihi 
Fransa ibtllili kebiri 
Tarihi siyasi 
Aydın vilayeti 11.loamesi 

' Lugatlar: Vangolo 
Kamusu Türki 

(ilci cilt) 
(Sekiı cilt) 
(Bir cilt) 
( . .. ) 
(iki cilt) 
( " .. ) 
(Bb cilt) 
(iki cilt) 
( « " ) 

(Üç cilt) 
(Bir cilt) 
(iki cılt) 

Tcbaülvukuat ( 4 ci't ) 
Lüg t Coğrııfiy" (Üç cilt) Ali Cavat bey 
Kanunlarımız (Altacilt) Edip Kemal" 

Kütüphanemizde, bütün dOnya baritalerı ve her ne v 
kitaplar, divanlar ve daha pek çok kıymetli eserler 

!>ulunduğu gibi, güzel lımirimiıin manzaraları ve bily 
ııklerimlıin resimleri bulunur. Muamelemiz topbın ve• 
perakendedir. P .939 
UMU.ı.I SATIŞ YERi: IZMIR HiSAR ÖNÜNDE 
F~ge kiHüphaııesi sahibi: H"(jSEYIN A VNI ~t telıf ve mütenevvi renklerde nikel ve sarı takımla bebe ı 

•••)alaları gelmiştir. Ayrıca hali• çelik tel örgülü demir 

~ ~:•dar on sene için garantidir. F'aUar yalnız bir navlon ~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 ~ta' hazarı itibara alınarak toptan ve perakende lstanbul M b • • 
.~ ~k'' satılmaktad1r. Teşrif edecek kıymetli müıterilerin U 8SIP iŞ 

ht '. )'erlerde karyola vesaire aramak için külfete dOımi· A 
ji•ni şimdiden temin ederim. rayor 

,,1 ~albir yeoi kavafıar çarşısı No. 29 LÜKS MOBiL YE VE 
~ 'ı'OLA SALONU - HÜSEYiN HÜS.l\Ü -

hilal 
Mobilye 
Mağazası 

lımir: Şekerciler· 

de No. 26 

Fırınla kerestelerle imal edilmiş kolluk takımlara, 
••ııadaJıyelerimiz ve aurcti mahsunda getirtilmJş Pirinç 
•e Nikel karyolalarıaıız mığazamııda sattlmaktadır. 
Mtıracaat edec~~ müşterilerimiz. memnun kalacaktır 

1 . BUSI~YIN SADIK 
P. 961 

Sıhbatını düşUnen zevkini bilen güzelliği sevenler 

ilec .k akısı nı 
~eş'e ve şetaret kaynağı olerak tauif ederler 

BiLECiK Rakısı 
'-• Üztırıtnleri kaçıran fikre cili, ruba itili veren, halis 

!ilden mamul en biaind ve leziz rakıdır. 

at,, . . ILECIK Rakı ı 
-~,~1ılı.1er. mobudunua, ,semalar ili besinin, yıldızlar me· 1 

1Un ıradelcrine teb an yaratılmııhr. 

İLECİ Rakısı 
li,\dfret ehlinin biricik rak1sıdır. 

~ijtie der güzelliği tu"ir ederken Eflitun « Güzel 
katın enmüzeçi letafetidir > 

~ llu Söz Hakikat1arnı HakikatHlır ... 
· 912 T. F. 

LEZZE1'INI 

Yiyenler bilir 
iti h ·b· 1 t "I ' 1 'tta»J urma gı ı sn amura, ser ve sag am zeytin • 

Qfo tlcetiaıizde birdanecik olan BayınJır mahıulil n 
·~.' •yarı zeytin, pacayularda birinciliği kaıanan 
)t illi ve hu uei müesseselerde bcyenilib mütemadi· 
~~" ~~•nan bu güzel sofra zieeti, agıı lezzeti, yemek 't 1?•aı, gıdanın kuvvetlisi, yüksek ragbetli eııiı nes· 
)~her yemekte eksik etmeyh:ıiı. 

1iluınum bakkaUarda bulunur. 
-.,., 0 Ptan ve perakende satış yeri: Sandıkcılarda ou· 

' 3 de 
gEDEA.G A ÇLI ZADE MEHMED NURi BiRA 

l',
1 

ERLER 1 ICARETH A NESi 
"•den da siparış k11bul eder. Telefon 3224 P.1001 

Usul deft~ri planço yap

mağa bilir, bir muhasip daim) 
veya günde İ>irkaç saat için 
iş ahr. Ba,turak Hamidiye 

(Oğurlu han] dı (Sebri) adre 
ıine milracaat. 

Kececilerde 
Kadı hamamı 

İzmlrld eu temiz ve en 
kibar hamamlarıodllndır. Çok 
tecrildeli bir hamamcı olan 
yeni n.füıteciri tarafından mil· 
kemnıel bir hale getirilen ve 
mQşterllerinin sıbhatlaranı dq
ıOnere k ona gare tertibat ve· 
ren bu hamamda 'yikanan vü 
cutca daistifade görür. Fiatlar 
25·50 kuruştur 

Kadmlar tarc1fı da sabah
tan akşa'Da kadar açıkhr. 

P. 

Ilaınam, hama.ıncı lı k 
tecriibeli Vt~ iktidaru 
olınasile daıinıa yaşar 
ve kendisini ıumnn un 
eder. 
Sıbbata hizmet, yalnız ye· 

mek ve içmekle değil ayoa 
zamanda temiz yıkanmakla 
da kaimdir. 

Lüks ııe her türlü tertiba· 
tı haiz olan biryer mükem· 
meliyetini kaıanmıı oldu
ğundan 

· KEÇECiLERDE 

Tevfik Pasa 
Hamamı Da 

aynı tekiaıülil göstermiş ve 

memleketin en temiz ve ııb· 
bi bir haınaıtıı olmuştur. 
Diğer hamamlardan ucuı• 

dur. 
Bir defa tecrüEe ediniz. 

Müıteciri Alı RIZA P. 898 
• • lil'P 

Kiralık Depo 
ikinci Kordonda eski güm· 

rük sokağında (6) numaralı 
depo satılıktır. 

iki kattan ibaret olup bi
rinci katı gayet geniı ve ikin
ci katı ise depo olarak kul · 
laoılmağa elverişli büyük bir 
salon ve iki büroyu muhtevi

dir. Taliple in ikinci Kordon
da Kardiçalı Hüseyin bey ha
nında Umum g-azeteler bayi 
He. mdi Bekir beye müracaat 
arı. 

İngiliz 

Kok Kömürü 
Antrasit Frene Nats, 

Krible Zon~uldak kömürü 

En ala nevi ve en ucuz flat 
İkinci kordon No. 88 TlCAHET OD.ASI K ~RŞISINDA Telefon;3306 

Edvar Conson Halefi 
·~----........................ J ..... ~~---------------· 
!m .......................................................... . 

elbise boyahanesi 
' - . 

. . ' - .. ·- -· . ' 

Bayram münasebetiyle takımlarınızı, rop
larınızı, şapkalarınızı ve iuekli kumaşları
nızı ve en eski elbi ·elerinizi yenileştirecek 
ve yenisind 4 0 tefrik edemiyeceksiniz. 
SARDA elbise boyahanesi en meşhur Av· 
ruua bovahanelerinde (Puvan, Keler ve Gile 

eibi 8 s nelik staj 2ören ) 
Paris teınizlenıek ve boyamak odasının tasdiknamesini haiz 

1927 s9ııesincle Beynelmilel boyacılık ve temizleyicilik 
federa~yon u azasından 

SARDA ELBiSE BOY AHANESIDIR 
İzmiı'e büyük yenilik getireıı san'atçı Sarda boyahanesi siyah renkleri 

başka açık renk yapar. 

hayranı münasebetiyle 
lnanılmıyacak derecede fiatlarımız 

tenzil edilmiştir 
Adres : Sar-da Elbise Boyahanesi 

Saman iskelesi Mimar 
Telefon 

Kemalettin Bey Caddesi 
Şirketi Karşısında 

No. 21 
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1 ~oktor . ;Doktor A. Riza ünaı: Faı~~toişık 
i Zekat fbrabım ! Doğum ve oerraht Kadnı Hastalıkları E 1 

~ ASKERi HASTAHANESi DAHiLiYE MUTEHASSISI ~ Mütehassısı Telefon 2987 ~ 
~ ikinci Beyler ıokak numara 45 Be1ler hamamı kartıın· = K telli dd • d 62 ad b .. = 
§ da tijleden ıonra 3-6 ya kadar baıtalar1aı kıhul tdcr. ~ es ca esın e nnmar a ergnn § 
§ P. 899 Telefon 3806 1 i saat 3 den sonra hastalarını kabul eder. § 

luıııııııınınııııııuuııııııııııııııııınııııı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 BWtllllllJll.I iiii 1111111111111111111111111111111111111111111ıınuuıuıuııuıuııııum11wnıo11U11111111111111111111p86 .~ -· ·------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 
1 1 Operatör BtRtNct SINIF MUTAHAssıs 

Dr. c~Ydet Mustafa Doktor Operato··r 
Askeri merkeı baataneıi 

Operatarn. 'f h • b h t • 
~:;:;;0:.,~!:·~=~N=~;;·. a sın ey as anesı 
cııım-------i lzmirin en lüks ve sıhhi ve emsalsiz husust hastanesi olup 

Go 
.. Z Tabibi bilhassa kibar ailelerin Ameliyat io;ıin yegiino tercih 

eyledikleri hastan~dir 
Dr. İsmail Selahettin T AHSiN BEY 
Franıanın Bordo bp fa-
kiilteıl gö:ıseririyataodan Bizzat l!'meliyatını yaptığı hastalarıudaıı yevmi yatak ücl'etlorini bir 
mezun askeri hastanesi liraya, keza ameliyat ücretlerinde de fevkaJada teııziHlt yapmı~tır. 
göz hastalıkları miitebu- Adreı: lımir Çivici hamamı civarında Müftil ıokağında Yemİfçİ Beylerin 
ıııı muayenehane: 1 muaızam binasında P. 920 

İkinci beyler ı. No. 81 1 -iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~-:=============~====~ 
•• 1 ........... -.... 

Doktor 
Ekrem A . • 

ı. 
Nörolojist ve Pisihiyatr 

Cümlei asabiye haatabklar1na milptell olan baıtalarını 
tedavi ve ibtimamlariyle meıauldlir. 

lzmir GOodotdu operat6r Eaat bey aparbmanınd•ı 
her glln bulunur. ' P. 926 ........................................ 

iki arkadas arasında • - Elbiseyi yeni mi aldn11z? 
- Hayır eıki elbisemi yeni yaphrcbm. 
- Nasıl olur, eıkiden yeni olar ma? 
- Elbette olur, fennin terakkial ve o feaai tatbik 

eden .ustalar olduktan ıoaral. 
- Bravo!. Demekki sen, bu ıeldlcle hem kaıancın 

yolunu buldun ve hem ele eıklcilife paydoı ettia. ' 
- Tabit bakınız ıiıe anlatayım: Geçen ay blıim 

• • . . • . Bey arkadaıım sr•zetede 
Kemeraltında İstanbul İstim Boyahanesinin 
bir iliııaa ı g6rm6ı ye oraya bir elbite ile bir ıapka 
srötOrmOı pazarlığa ne hacet Boyahane mOdlrOnOn 
istediği clb'i paraya hayret etmlı. Uç gtın ıoara da 
o eıkiuklrli elbiıe ve şaplraaıaı m&kemmel boyanmıt 
temizlenmit olarak almıt vt memnuniyetinden ~•deki 
od• takıml•rını, muıambalan, perdeleri bile yenilel• 
meğe ıöUlrmüı. 

- Bo muvaffaluyeti naııl elde etti acaba! 
- Hani onu da ıiyllyeylm, makineleri ıoa ıiıtem 

buharla müteharrik, Avrupa garm&t bir boya mlte
baH111 çalışmaktadır. Boyalan gayet ıabit, ipek ve 
iplik, roplar& iıteailen ransre boyamakta mahirdir . 
Hftliıa ı•v•nı bniye bir yndir P. - 931 

Olivier ve şürekası Limitet 
VAPUR ACENTESi 

Cendeli ban Birinci Kordon Tel. 1443 
The Ellerman Liaeı Lt. 

Tahliyetiçin beklene" Yaparlar 

Gençli2in VE Güzelliiin 
Muhafazası 

Neş'eli VE Sıhhatlı Olmanın 
Sırrı .Al' cak 

Ki na Lutfi 
Kuvvet ilacını içmekle kabildir. 

H~r Eczanede Bulunur. P. 907 

l'''''"ıın~~ 
&rmayesi: 1,000,,000 Türk Lirası 

IZMIR ŞUBESi 
lkinci kordonda Borsa Civanoda Keadi Binaaınd• 

Telefon: 2363 
Her türlü Banka Mnamela.tı ve Emtea 

Komiisyoncuhığn .. 

Müsait şeraitle mevduat kabuJ edili 
_ Hububat, Oınm, incir, Pamuk, Yapak, Zeytinyafı 
§ Afyon ve sair emtia komftsyooculuiu yapıhr. Malların 
S vürudunda ıahiplerine en müsait ıeraitle avanı 
~ verilir P. 914 
ıwıı1111111111111111nınnınınıınııımıumınımıı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

yapılan, Bılri mabıulil 

Babacan Rakısı 
Mideyi 1ormadın. rubu yükıeltir, yorulan dimatlan 

dlnleadbir,!,iıtiba açar .• 

BABACAN Rakısı 
Giren yerde keder yoktur; zevk neı' e vardır. 
BABACAN rakıaa: Temizliği seven, ııhhatanı dltü· 

nen ve srıda arayanların biricik rakıııdır. .. P. 913 EGYPSIAN vapuru 15 Birinci Klnuada Liverpol •e 
Svvansea'dan. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
vıpura 25 Birinci Klnuada Loadra ve 
Aoveraten srelip tahliyede bulanacak ve ayni 
zamanda LoDdra ve Hull için ytUı alacaktır. 

Deutsche Levante l.iaie 
ARTA vapuru Hamburr Bremen veAaventen sr li Mlibarek bayramımız geliyor fakat bayramda bilha11a zarif 

tahliyede bulunm~ıtur. e p kı>:a~e~li, ~aıi~ ve ıık olmak için elbiıe ve kundura model-
. • le11aızı Hhmara çarı111nda: 

NOT: Vurul tarablerl ve vapurlararı fılmlera Bzerlne 

THURSO 

Hayırh haber 

mes'uliyet kabut ednaaeı. Ruhen Katan Kütüpanesinden 
.Not: Vapurla~ın. •llrut tarilıle.ri •• iıimleri lıeriae deiiıik· Almak herhalde lazımdır. Zira en iyi ve en aQzel kundu· 

hklerden mes ahyet kabul eddmeı. ,,,869 • 
==-r rr:c; rz== - ru a n r z ra, Tayur, Manto, tuvalet ve erkek modelleri orada bulunur. 

Aydın Demiryolundan : Bayramdan evvel elbiselerini kendileri yapınak iıtiyea ha· 
nımlar da ıimdiden patron ıiparişlerinl vermelidirler. 

5 - 10 • 1934 Tarihinden itibaren iş'aı~ı ahire RUBENKATAN KÜTÜPANESİNDE 
kadar Aydın demiryolu şirketinin Alsancak de- Her tllrlü ve her lisanda gazete, mecmua, kitap, nakıı· 
polarındau yine şil'ketin iskeledeki deniz kena- ve intaat alblimıeri vardır. 

• •. Her tcraftan lıer ttirlü ıiparit kabul edilir ve ı6r'atlc g6n 
rından vapurlara verılmek uzere t~ınacak huğ· derillr. Satıcalara ayraca teazilit yapılır. Telefon: 2619 P. 95 

dayın beher tonundan30 kurut iskele ü.cretialınır 

lımlr Memleket Haıtaneıl Rontken M&te1ı...,. 

Her aevl Rontken muayeneleri 
tJltra - Viole ve Elektrik tedavileri yürllyemiyı• fi 

bUha11a Raıi tik çocuklara talbiki •o rontke• 

ıKeJ tedavileri yapıhr. p. 

5 llclnci Beyler ıokalc '1na ka'''" No 2j Telefon 
-••w-ıım D1111111111uuınmmıınmıııııııııuıııııuuınnıuuıııı 

DAİMA TERCİH ED1N1Z __ ./ 
~~;ıı ~ ~~RKE~~ .DEPô~f- ·~ ~ 

Ferit Şifa Ec~anesi '# 
Türkiye Ziraat Bankası 

1 
lzmir Şubesinde~,. 

26 • ı 1 • 934 tarihinde •çık arttırma ile ihaleleri ~İ' 
lacağı 22 · 1 J • 934 de Anadolu 23 • 11 • 934 de ' , 
Asır 24 - 1 1 • 934 de Milli Birlik ve 2~ .. 11 • 93 ~ 
Ticaret gazetelerinde illa edilen Yunanla emvalialo i~ 
leri 26 • 12 · 934 tarihine pa:ıarhğa bırakılmııtır. ~ 
ıayri mllbadil boaoıu veya peıin para ile nakteD Y'j;I 
Kıymeti mubammenesi iki bin lira veya dahı ziyade ıdl 
emvalin ihalei kdi'yyeleri iıtizana tabidir. \falın ••:,,, 
ıeneye ait Devlet vergi ve Belediye resim ve ıai~ ~ 
masraflar milıterlye aittir. lstiyeolerin yüzde yed• ı;';; 
temiaatlarilc birlikte ihale gilnll ıaat 14.30 dı 
Bıakasına mllracaatları. 

P. 963 5152 d 
~~~~~~=,~~~ 

Türkler için 
Kolaylık •• 

Almanca öğrenme usuliJ 
Almanca muallimi Tabıia Abdi Gökıiagöl p,of,t 

H. Sander 
Yük1ek MAARtF BAKA NLIGI Milli Talldl t 

Terbiye daireıi ıallbiyettar liıan komiıyonuauD ~=
rolftndcn geçmlı, MAARiF Vt-kili ve Mütehuııs A ,1 
profes6rlerioin Tilrkiye orta tetriıa veAfmarıca 111° o" 
ferinin ve daha birçok kıymetli lisancılarla Al111•11 :toP 
bur relai Hitler hazretlerinin iltifat ve takdir 111• 
!arını ka11nmı1 ve MAARiF VEKALETi 111ekt: 
resmi kitap liıtesinde biltilo mekt~plerde okuta 
resmen tamim olunan biricik Almanca kitabı.dırİ t• 
eserlerle kendi k~ndiae çalıımak kabildir. lkıDC 
adedi 31 000 dir. lsta11bulda bHılmıthr. 

Yüksek Kültiir Bakanlığı R.ubsat 
Numarası 785 tir 

FIA TLAR: . ıot• 
Birinci kitap 36 iklnciıi 45 llçftacnın 63 kor0t01•~ 
Ayol metudua Franıııc111 80 kuruıtur. BiltDD 

k6Uiphanelerde bulunur. Deposu: 
lzmirde 166 numarala potta kutuıudur. _q& 
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