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urk ·Yunan Dostluğu DUzelecek Mi? 

Soldan ~a: 1 - lıolyada Yaılu yanar da6ına çaimca• için lıavayi bir ıramvay ifleraelaedil', bUllflcua birkaç gan evuel bu tramvcıylardan biri 
kopmuı. bu f~ci lıasa RelİaMinde 7 ki,; IJlmOı 9 lciıi de yaralanmııtır. Reamimis ka.aa ıomında çMilmi.fıir. 2 - Pragda Almanyanın Juıkim 
alduRu .sanuınlardan mı.... bir ~ anicıerıiani Nrdır, ÇelıoılelHlkya iaıild4l U4n edeli b""°lc aene olduAu laaWe bu 'ilniuerıicede bır Alman 
alma11 wrdll'. Geçeı, hafta Çei .,;,w,. bu 1ıilolHı 11e armayı iıuliniNlc ideıaİfler 11e bu ıebeffe Alman ıalebe it. aralarırrda mılıltif boAuımalar 
oı;;...,ıur. PoU. ba ~Ulan ..,. •• ~orha bu re.tini çelci,,,.İf&İr. 3 - .4miral Hor&inüa Jlacarisıarulalci konulnismi baalırarale Macar 
naibi luJW11181i oıu,u ---~ Hdar IS ıene 6eçmİffİI. Aıairal Horıi beya• aı a.eriııde bu,arıa ı.'iı rnercuimindı hasır bulun""'lıur 

Ege Kadınları HeJec•n içinde 

Urk kadınları bUyUk ana
nın kabrı başında ... · ........ ) 

( 

vager Zipa Söyledi: .s .. ~ Atatiirk Gibi 
.... )arın Yaratamacbiı 81.- k :Anaııım". 

M. Zaimis 
Sadakat yeminini ett.i Hitlerci Almanya 

ransa ile Barıımak Siyaseti 
De Fazla Meıgul 

lıtaabul 15 ( Haıuıt ) -
Hitler Almaayaı1111a Fruaa 
Q,. malıarenet t•lai hu· 

.... ~· tlil ·-·· gl..,. ltlr ....... 
aidedilmektedlr. 

Hitleria •• fula itimat 
eltili arkauı ve aa11rlana· 
... olaa olu Rudolf Heı, 
hdlade Boelaamda iracl etti· 

Atina 14 ( A.A) - Relti· ii bir autakta: 
camhar M. Zalmlıla yeai beı .. Ba,a. Fraaıa bir 
ıeaellk riyeıet deYr•I içi•--,--------
,emla meraılml, barla ıay· Rayı•ıtaft 
la•lar ıaraJI... l&JlaY ve I• • M. Ruclolf BeH 
yaa mecllılerlnta blrllkte yap· Yangını ifşaatı alıtiai• tamam• mllmkla 
biden toplaata•a ypalmııbr. oldata lıaaaathadeyiz. " De· 

M. Zaimiıia J•Dİ riyaıeti mlftir. 
Aıatiülcı'Jn ba.r- aNıı baytlı baıla batlamııbr. lleruimcte Radolf Hella &ana beuer 
·Tarlı mtıım S.yaa Ztl6..,,U blk6met lzl11; ••• ıı.od lıl beyaaab ıık 11k tekerrllr et· 

L Aıaıtırldln M,lıeli kalla .. caldanaı •• lna•n bl· ·~L~ltlba . meabepler r-.ıeri, mektedir. 
AıaıOr11 ,-.ek ••marla, orda l•nare H • 

" •eme ve ıeçllm• Halkevlade t~plaa'mıılardl.Top ,ak H•mml1etlai llyl•lftlr. ve cloa•ama zabitleri Ye lefir· esın Paris Seyahatı 
kuaua Tlrk kadın· laahya paeral Klzım Dlrllda Bayaa Zlbeydeclea ·IOlll'a kir- Jeı laeretl buir balaamapar Berlla 14 (A.A) -Alman 

C:..•a ı"•I HalkeYlade refıkalan Ue tanınmıı ~ •lif• rel•• tb ISil1 UM P- Sokaklarda l»lrikmiı olu halk bakaalanadaa Ye M. Hitleria 
almaJlfler yaptı. çok kadınlarımız •• lııdanmıa •.lrr••l bayaa Ş~Mmı: reuicambar M. · Zaimiı ile INıı maarialeriadea M. Radolf 

b•atıj1aıa ba lıaur ittirak etmlı balnayorlaNı. - Oı eo,ı. J ıttiiJanm: ••kil Çaldarlıl alkıılamlfbr. Heıia 12 •• aoara 17 ilciad 
•• lçerilik bir küc:aklaı Tam ıaat J4,30 da itaya• · Diye MthJ.. ..,ı.ül Bir efıoa taban ile dlter u- Kla1111da Paıiıe yapacıtı ıe· 

Dk tlefa raıtladıjımız Zlbeydeaia toplantı,. apa olıam111tar. Ba d1f;vt klial· ker kıtalara rlyueticambar yabat aonraya bıralulmııhr . 
._ aoaıaı bir ıevk ve ılzlerlle ılyle•ler •• koafe· taralı JUIJOnl. ıarayıadaa parlemeatoya ka \Jra.tudataaa gire Alma• 

içinde dialedik. 811 raaılara batlaadı. Bayaa ZI· - Baıtla Tllk t.rila .. • ea dar olaa r1olaa iki tarafında mı itleri balıaabjı ba ıeya· 
tifla •••aııada verilen beyde çok lıııa alylevlad• lalı Mhlfeleriade, birr.I p· fer alm11ta. Baıltalaaa M. Çal· Jı. G. Branıing - bata blylk bir ehemmiyet 
~. mluet ve ı&lıraD Atatlrlıla kadıaa erkekle 111orm. Oa 11ıc1ır acaaa ıu.· dariile dlter blktmet erlılaı lataabal, 15 ( Huul ] Yermekte ••! ba ıeyahatia 

... - ıisleamittl. beraber plaımak laakkaaı retler• bOiaa illercle Kan• tarafta••• karıalaaaa reial· .. Rayiıtata bea yalıbm" Mr• Sar reyiamındaa ıoara yapı· 
~tarlı, Tlrlı topraldaraaa azıtmaıınıa blylkllil•• •• lara ••iduata .. , •• açau a. -Devamı 3 lacl- Jlad•- leYlaah •• 30 Haliraada Ber- labUeceilai ve ba ıaretle laa-
hk ıeyler [vereli. Baalar deieriai anlataa ılıler ıly• iİ.fl.,lmb aoa lalhllH llul••• liade lldlrllmlı olaa aa&i ıaıl bir ıiyaret mabiyetlade 
'-ı .. laadiıelerclir. Aa· lemlt Ye: blıbltla ytlcelmlıtlr. ~ relıleriaclea Kari EnıtiD olmakta• çıkacajıaı ılyle· 
1'1rk kadınıaa uablaa - Ba laldue Miti• !Irk Baıl• Tlrk ~Jaıİı . ıl1ual HERG O . mektuba•• Almaalar ılcldetJe mekteclir. 

kadar baalartlaa laiç kadıalarana kıvaaç vermııtlr. Ye lı baldan•a ı•~eldı• aa · 12 tek&ib etmelıtecllrler llll!D~•5---•.,..1---• •• 
llrlıtı yaratmamııtar, id Baradıkl toplaatadaa · makut blptlt. Sopal dlnmla t•· lıveç Avukat ~• AJ••ıadaa 0ean QOCUeuna nn-

balaaahlliriı. ve ıayemiı; dajıaJanmı11 aça meli demek .olaa kadıa aaJ· Corc lraatl•ti Almu mat· fus tezkeresi çıkar • 
~ .• • i• varmalıbr. lav ıe,mek •• ıeçllmelı bak· YOZ laaatı AJ.u firullerl tarafaa· tır gibi, Bankada bir ta-

ıtaı qledea ıonra Sayan Zlbe1d• Tlık ka kau da b•ıl• alafh. daa aaba alıamıı telekki et· sarruf hesabı Sl.l'.tır. 
14 •111anada lıaclıalanmız dıalanaıa qa hakkı Yekaıla - Qevamı 9 '•ca ublfecle - mekteclir. -v . 

AHMETve ASIM ULKO bUyUk elbise fabrikası 
~ki Bitpazan numara 15-17 Telefon nnmaruı 20ü ferli malı her 98fit 9ıılakiden çift provalı, temlıı masraf, mükemmel dikie. 
llınatı ile, masrafı ile, dilr1si ile birlikte on iki liradan on aelds ~ya kadar ıamarlama elbise yapılır. p, 891 



YOZ 2 IZ11İB POSTASI 

Bay Receb~ Peker 
Ulusal ökonomi arttırma dola
yısile radyoda söylev söyledi 

Ankara, 14 (.A.!) - Vlu· nomik çalışmalara veremezdik. 
sal Hkonoıni arttırma yedigii Bin zorluktan ders almış ka· 
nünün başlaması miinasebetile falanmızın kazandığı tecrübe 
O. H. F. Genel ya~ganı B2'y içinde ilk işi yurdun korun· 
Receb Peker bu akşıtm rad· ması tedbirlerinde bulduk. 
yoda aşağıdaki l'!i>ylevi söyle· Yan dı'f'arları çenilmemi~ bir 
mi~tir: tarlada deger ürün yetiştirile-

Sayın yurtdaalarım! mez. Bunu ordu i"-in maarafı l - İngiliz Prensi Jorj, Yoan Prenseei Marina ile 
• • " 1 y 

Ulusal Ukonomi ve arttır- kar~ılıksız, gelirsiz sayan yan- 29 Teşrinisanide misli görülmemiş bir tarzda tanta ve 
ma hareketi yeni Türkiye'nin lı~ gifrüşlerin aşılamak iste· Saltanatlı bir düğün yapmıştı. Bu düğünün mnlıtelif 
kurtuluş ve dirilişi çnh.,ma- diği zararlı inanlara yol ver- intibaları filme çekildi. deceklerdir. ·"et 
sının ana kollarındau biridir. memek i9in eöyliyorum. Prens ve Prenses resmimizde gfüdiiJtünü~ sarayda ika- İkinci resimde de yeni g elin ve g-üvoğinin ııı:~r•· 

met ediyorlar. Bu saray içinde hususi bir yüzm havuzu süvari alaylarilo Bukingam kö~kiinden Veetmiııister ıı 
Yurdnmuz düşmanlardan te- Ökonomik plan <>konomilr rile li 

bulunduktan başka bir de sinema salonu vardır, ki genç yına gidişleri gcirünmektedir. Avravadll bu diiğiine ve · '-
mizlenerek korum giiçlükleri proğrnm yıllardanberi en sı· evliler şimdi burada düğünlerinin filimini bol bol seyre · ehemmiyet 9ok şayanı hayret bir derecededir. / 1( 

yenildikten sonra yeııi devle cak diloklerle istenen bu dev· t 

tin özleşmesi, kuvvetlenmesi reye de çoktan girmiş bula- liyim. Türkiye kendi yaşayı~ı· Beled ı·ya ödemi~' de . 
ve korunmas\ için iikonomi nuyoruz. Benim içton görü· nın istediği şeyleri kendi ilk ~ yoı 
yolanda hız almak gerekti. şüm ve inanışımla yeni Tür .. maddeleriyle kendi fabrikala· ... • -· HalkeYİ X asıl (;alı·,ı 1~e· 

Ulusal ökonomi işleri yal- kiye idaresi hiçbir zaman p· rında kendi i~ adamları ve iş· T A V Z ı ff E D ı y O R Ödemiş: [Hususi)- :ıı~.ııı' 
nrz devlet tedbirlerile iyi ve !Ansız ve programsız çalışma· çileriyle yapacak bir cizgi vimiz, mesaısıne muva~cfıll' 
çabuk başarılamaz. Bu çalı~· dı. Ta, baştan beri her başa· içinde ııanayi memleketi olma cGazetenizin 7 12 934: gün· pılan inşaatı yıkmadığından, yetle de'f'am etmeı. tedir. '1t:t• 
mada bütün nlus bir anlamalı, rılan iA, her atılan adım yeni yolundadır. Bu gidi. yurdun lii nüshasının altıncı slitunun- belediye enciimeninin 24· ı I · diye kadar 8 şnbo nçıllJll '··Jiİ~ 

' lı ı· · k" ·c•1 
bir inanmalı ve birlikte hare· devletin önce tutunmaıı sonra ziraat memleketi olması a ını da, Kalıramanlarda Sepetçi ve 934 günlü ve 845 sayılı Bu ~ubelerden °> gıl' 
ket etmelidir. Ekonomi ve güçl~nmesi ilerlemiş geniş ya- değiştirecek toprakların i~le· Aziziye tııokakları başındaki Belediyece yıkılması bak· kolu her Onma köylore ,,,. 
arttırma kurumunun devletin şaması anşlarına ulaştıracak me güoünü küçülte~ek değil· 21 sayılı dükkan hakkındaki kmdaki kararı ~·apı sa- mekde ve köylülerimizleır·' ~ı 
çah~ması yanında bu anlayışı biiyiik şuuran sıralandığı bir dir. Bunun tam aksıne olarak yazınıza cevap: hibi Bay Fahriye 1 • 12. 934 dalı temaslar yapmaktad ~' ~ 
ulusa ~ay?1a l'O ~~l etme yo· ana planın bir par9asıdır. İlk yurdun .yeni s~n~yi ~çılışı l. - tl)ükkan sahibi 13 10 de imzası mukabilinde tebliğ . 1çti~a1 yardım k0~~ ~ \ 
lundakı lıızmetlerını ve sıcak günlerin «;eşitleri güçlükleri, toprağın ışlenmesını genı~lete· 934 giioünde dükkanının yaıı edilmiştir. Mal sahibi tebli· Hımayoıetfaldea ayrılıJl ~aılll ~t 
metotlu çalışmaeinı i>gmeğe darlıklr.rı içinde en önde ge· cek ve toprak e~eğini~ kar- ve arka dıvarları ile çatıswı ğata aykırı dükkdnının :ahşaıl şimdilik 10 çocuğa Y'Ödo-~'d 
layık bulurum. Yurtda~ları, len ulueal koruma, milJi mü· şılığını değerlendirec?ktı~. . . tamir etmek için n ulı tamir kııımJarının yıkmadığı gibi ot?1ekte, on çocnğ~t dn '' 
bn kuruma yiirekten yardım dafaa :dıvarlarının örülmesini Ynrtdaşlar, yenı gıdışın teskeraıi almıştir, diğer ik\ dıvarını da ka•gir mış Orta mektebıne 1 

i9ill teıp·ik ederim. ge9iktiremezdi. hızı bizi kendi kendini ta· 2 - Edilen araştırmada yapnıak ıuretile dört dıvaraan ettirmektet.lir, ~ııf' t~ 
Yurtdaşlar ! Milli müdafaa dıvarları mamlıyan kendi~kendin_~ .. Y~- tezkeresine ~e ~.elediye ya.sa· ibaret:oıan diikkaornm yarı· IIalkevi reisi Seliın'iP ~!· ·~. 
Tek insanın V"e mukadde· ondan sonra giimrük . dıvar· ten bir .nluı olmağa 8l~luru ııoın 114 uncu mad~esıne eını ahşap ve diğer yarısını cüliik ve iytimai yardılll tif~l ~ 

ratta birleAmiı:ı insan ,.1 ıtınla- Iarını ördiik. Birinci dıvar yor. 1lerı ulus yalnız ııyaaal aykırı ~!·~ak .. alışab ınşaat kargir olarak tamirat yerine la.rında giisterdiği fal& ıill' ' 
' " " 0 • l ktilt" 1.. b"t" l"k ·· yaptığı goralmuş olduğundan B , sıı h rının ulusların en yücıe amacı sınırı, yurdun topraklarını yanız · uru n un u cu- . . inşaat vapıyor. takdiıe şnyandır. ay ·ıı4t 

"k' · d' · · · d ·1 d 1t'J onunla beraber bu ınşaat durdurulmuş ıken · . b' . . ;ı;torı t4 nnurhı olmaktır. Varlıklı ol ı ıncı ıvar zıncırı yor un zı am et;ı . r 1 1 k b b . 1 3 - Yapı ve yollar yasa- yenı me utt seçımı l 81ır • 
maktır. Göz ya~sı:z yürek acısız ı>a:ıarlarını koruyacaktır. Yer bir ökonomik büttinlüktür de. gb~zt' ı?l~ ça ışı aBra a şa ... ış. er sının 4 iincü maddesinde kont do fovkaHhle suretto 9 ~ tı .. .. .. r .. 1 . l T .. k. b b"t"' 1""1t"n ideal ı ırı ıyor. unun uzerıne . . . . k I 
şen vo giiler yüzlü bir ya~a- yuzunun yanı ı erı an ayı,ıoa ur ıy~. u n un u"~1 a.bşab kıumların kargire de· ıçınde şımendıfer hatlarının ına tadır. ~1~ 
ma ancak bu şartlarla miim· g~>re, ul~sa_l bir Jlazarın den~ tezahiiru 0~8~ ota~sık ulus ği~tirilmesi veya yıkmaaı i 9in istımlak hudutlarınında otu- lJ,ırka reisımız . ~btt'elİ,_ t 

kiin olur. Yeni devlet, yorgun, bır genışhkle yaban manı· olmanın. ~~tun tahıi ~ar.ti~- 15 glin miiddetli ihtarname zar metrelik saha i9inde inşa- Yayla ;o Ualkevi re!.sı ~ itJ' 
düşkün ve bitkin bir impara· faktiirüne açık kalması ulo&al rına aalııbıdır. Saıle teknıgın kendisine teblig odilmiştir. at yapılamıyaoağtııa. göre, mal Kara'nın ç.ahşmaları oııeıı> bO' 

torlnğon kül yığınları üze· bir toprağa yabancı bir ordu· metotlu naeyonal çalı!manın İhtarnamenin gün bitiminde sahibi Bay Fahri teskeresine umum.i bir momnnnirot h 
rinde i~lere el koydu. İlkiince ~un .ayak. b~smasından az teh· verimi.~~ bakı.md~n b1r yur· y=~~~~- ayl!ırı kendi kendittine .. inşaa! sulo getirmektedir. ,1 q 
yurdu ve onun biitün varlık · hkelı değtldır. fşte bn yukar· dun yözunz gülditrmez. MU· A k b I d k' yapmıştır. Bu saha ıçındekı m e 
İarını korku altında tutan dan görüşün kurduğu düzen teharrik kuvvet fors motris tır. nca un ar ı~ ,1• ~ ~r: dükkanın istimJak edilip, edil· A k G•• •• cıJJ 
düşman ayağı kırılmalı idi. içinde yurtta ulusal &anayi il.e gerokli &an~yie yetec~k d~~n,z ve uln.su1:11uz bırbırı~~ miyeceği llelodiye encümenine çı or~..,_ ot' 
ntek eken bütün fena eri· doğuyor. Biiyük fübrikalar cıns miktarda ıJk madden~ıı d.~klı) e~ ve büyük varlığı ~ü yszılmıştır. Müsaade edildiği Rultanhiear'da Gırıdll 
1 ç 1 · , 1 g d aoıyornz. Bir yandan çeşitli ve bunların yanında yenııl şunleştıren parçalanma yerıne takdirde diikkan salıibi alışaıl A. Kazım ' 
eme unsur arı ıç <_;a ışma a ::. b ı· dd l . d b" lıer nı.JıAma unsuru ötekini . . ~iil 

ı ı k ··t d lt 9iftçilik ilerliyor. İhracat es ıyen ma e erın 6 ır • " ın,aatı yıkmağa mşaat teske· Soy adlarının nnfuZ . ,~· 
enge .~ ~c~ gu. e.n. Te ee;er· 11 ım . kı\·m .. tlenı·,·or toprakta bnlunmaıı gerektir. tamamhyao bir yiice biitiin• resi almaıta 'f'e 'kanuni cezayi tt" . · ·ı . 'çı'n ·ı;ı ~ 
den iluşurulmelı ıdı. ma ar ız " " J • .. .. • • •• " , 0 une gı>çııı wesı ı 1 

l'Jf' 
. . B . . •ridiı~ Tiirkiyede Bu yonden Turkıye bıcçok hık olacaktır. vermelte mecbur kalacaktır. t 1 k . l . 1 . istid. dııı 

A ocak ondan sonra ılerı u ) onı o .( ·1 l . . k k 1 ki .. B k ' Ik .. . " ır ı 'o pu suz nr JiW 
.. . . toıaak üstii üruünlerinde Je• mı let er ı9ın ıs an9 1 a go• u on aşmanın ı so.id · Ke,·f h'etin matbuat yaRa· b k1l ı · •b' eleye 

atılma ve y11kselme ıçm alan "l k ı kl · · d d' ı · · ö ı ı k t " " 8~ ııı,ı ır muaw fı• 
geri artıracak toprak altı var· ru ece var ı ar ı91n e ır. erını son s z er o ara a arnın mahsus maddesine ge>re . kt ~ l .. 1 d ·sıeıııo 

arıılı,·ordu Ana toııraklarımız G. d' · · · ı ·ı ı " T k ) 0 ur. ~.,a ııu e 1 
.. O/ 

.. )' .. " · . . . . lıklarımızı değerle?dir~c~k, i' ~r ığımız yonı yo_ ı e geç· " aca"'ım. e .yaoa!ışın ve gazetenizin ayni sahife ve sü· -Yazı i leri müdürlOJ .. · 
~ıstun.~e hız lııze kaldı.ğ~~ız ahiplorini r.ift sahıplerını ah- mış zemanl1'rın eksık bırak- ulusal yaşayı~ın ıdealı onurlu tununda raz>lmasını &aygıla- 1 --~t~ 
ılk gunlerde var kuvvetı oko- >" • • ...........,""""""""" """'"'"''"'"''-'''-"· ktıv- ~ 

cı Türk satıcı Tür~i.i yab~n: t~ğı sanayi tekniğinde yetiş· ve varlıklı olmak. T~rkıye rımla dilerim. 3maf ih müş~eki mab ift~1 • 

Plevne 
ları kullananları bırden gill· tık ten sonra ba,ıarımızı daha en kısa ryoldan en genı~ var· B. U. miiracat etmış ve beltı~ 1"~ 
dürec,Jktir. Bu anlatışta bir dik taşıyacağız. Yeni Türki· lıklara gidiyor. Yaşasın Milli- Dr. Bcılıçet Uz birbirini nakız verdiS' ri J' 

YanlıA anla}·ıııa yol açmaktan yenin siyasal re.ı' imi sanayi· yetr.i, Halkçı, Devletr.i, lnkı ı~mir Postası - Bu tav aaade ve ifıharnaın"ltı 1·,:llt Yazı çokluğu dolayısile " . " x 7 'I. ıJl 
sakınıyorum. Onıın için bu leşme devrinin klasik 11nıf 18p~ı ve Layik Türkiye Onm· ıilı te biıim söylemek istedik adalet huzuruna arzeyle rl4ıf 

yarına kalmıştır. sözlerle başka sözler ekleme- kavgalarına yol açttrmıyacak· hnriyeti. !erimize cevap değildir. Ma- Neticesini beklemek zar•• 
( 1 

Belgrat Cinayeti 
Sırp Krah] Alekaandr Ve Krallçası Draga 

Naall ÖldUrUldUler ?. 
Nakıli: Jl. ŞEMSETTlN 

1J(lfl~(I Petroviç: LAzaros: Şeytan adam düşünce vo bir . siikfıtn yine 
- Kral artık bir çocuk - Bence bundan mühim hiılerinden hi~bir ~ey belli hoıdu Ye : aef1~ 

sahibi olmak ihtiyacını his· bir takım mes'eleler yok ~de- etmeden, Mihçi~~'in nniinde - Affınızı rio~ ebİ/ 
setmiş ve sabırsızlanmaktadır. ğildir. Dedi. durdu, ve : efendiler. Belki miihıJJl jllı~1~ 
Bunun için de yapılan mas· Hazır buhınanlar hep al· - Miralayım !, Dedi. müzakerosile mc~gul ce~1( 
karalıklar& inanmamaktadır. çak sesle konn~nyorlardı. l{u· Size bir ~ey söyliyecegim ben dt1 bilmiyerek e"J011g-'~ 
Çok iyi biliyor ki, hanedanın Jüılte haf iye olduklarından ve bundan sizin en ovvelA diye ebd i~gal ettiııı·. 

0
ctP 
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• 
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k .. . 
1 

mevcudiyeti tehlikededir. Dra· şüphe edilen adamlar da vardı. haberdar olmanız lazımdır! timin sizi do sovindıt 1;'e 
Her akı.ıam, Hara"·da olan de dahil o ma u;;ero mıra ay .. ·ı tt· d dedi 

'f " M k' b' b ga ise, miitemadiyen .çocuk Ve yavaş gfüiiştiilileri de bil· Dedi. umı e ım e.. . · .. 
bitenleri askeri kaliipteki Milıçiç, aa ın ve ın ışı · .. . . '· •tt' ,v 

K . t vereceğim, bekle, ıabret,, di· hana bagun çok ısabetlı ol- - Süyleyiniz efendi... ö.1p gı ı. "'P 
kral ve Draga mnlıaliflorine Minkoş ve oeovıç en . t Ç" k"' t b Kapı arkasından 

.. kk b' k 't t kk"l yor, ve satın alınmış hır dok· muş ur. un u am u sıra· l\firalayım, evlenmek 
yetiştiriyordu·. mure ep ır omı o eşe u . . . . . .. . . . kaılanmaz Mikçio: i 

t 
. b' lı ld "d' tor da Draga'nın lıerlıangı bır da ıçerıye Draga'nın kardeşı uzere olduğumu sıze bıldır· B d >. yeO 

Bir vakitler kralın en sa- e mış ır a e ı ı. . . . . .1 b L k · · d' H kl f b 1 - u a yenı ıı .. ,. , . zaman doğurmak kabılıyetını y1 z aşı on ovıç gır ı. a- me e şere u urum.. komedı·. V 
dık adamı olan bu zahit, ~imdi Son mulakatta I etroYıç: h . ld .. 1 kt d. 1 ı A t b 'k"-t 1 · 0st0 

aız o uğunu soy eme e ır. zır o an ara: - rzı e rı <t ey erım. Dedi. Ye biraz a .• 
iyi veya kiitü yaptığını da - Görüntişe göre, kral Mamafih, · kral artık bo gibi - Akşamlar hayroleonl - Bir ı~ransız kız ile ev· .. .. devıun ettı~ ,ti 
düşilnmeuen, sade intikam ile kıaliçe arasındaki sıkı teminatın • hiç b'rieino inan- dadi. Ieniyorum. sonra e~:~~ıX: fikriı1li ı;ı 
almak için çalı~ıyordu. mulıabbet çözülmektedir. Kral mıyacak kadar Rldatılmıa ve Lonkovi~.'in içeri girmesi, - Çok alıl... . b' · b daıı b 11.~.ıi 1 

'

r k J> t · · b 1 D " k }t.d l 'dd tl d' " sanıı, ız ura "'~ .i _a ıa, . e. rovı~ın u ıa· ragaya ~ev a a e 11 e 8~ 1 aldanmıştır. Bizim için şimdi yavaş sesle göı öşenlerde telA~ Maskin de sförn kalıştı: yer, hem de daha ~otll' 
reketı şahıı hır kın namına 0 kadar kı kogmak dereoesıne yapılacak kralın bu kanaatını husule getirdi; zeki ve şeytan - Düğün ne zamant. vakitli vakitsiz ne l ıı r 
olmakla. beraber Hıristinanın kadar geldi, haberini verdi. kuvvetlendirmektir. adam, kendi kendisine: - Vakıa henüz gün tayin çin, n~ de arkadsşıarı~,.1111 

o zamanki ali menaf tine de Maskin: Dedi. - Bunlar muhakkak Dra- etmedim. Fakat en kısa bir lemiyeceği bir yer bul 
uygundu. Deli ve alıma~ bir Ba alçak kadının ukeri . Mih9i9 te: gayı çekiştiriyorlardı; Bunun zamanda bugünü de size bil· Yani... . tifor ı' 
kralın yanı baeında hır de kisvemizle adeta eğlenir gibi - Fakat, dedi. Bu uğursuz için beni görür, görmez telAşa dirmekle şeref bulacağım !. Size elemek . 16ietı ;f 
çılgın, ahlaksız bulandnk~\a, vaziyetlerini düşündükçe in· ve ahlaksız kadının bundan düştüler ... Buraya fesad ocağı Bütün zabitler, Iıongoviçi ki biz mii~akereıorılJJ 0ac1 

Sırbistan kraliyeti için mah· &anın :çatlıyacağt geliyor t. başka bir kusurunu bulamaz i&mini vermek bakıız değil tebrik ettiler: nim evimcle de'\"aıı1 ,~/ 
volmakh. Bunun için: Yaver- Dedi.. mıyız t . miş! Dedi. Arada haul olan küçük - Devaaı ede' 



P rline geldi 
•rla IS ( A.A ) - Alm•n 
1 lllatbuat bfiroıu mlldllrll 
~ltah Paristen Berline 
"tQr. Almanlar bu ıeya 

M. Hitlerin fevkılide 
'1. Rudolf r He11in geri 
• ıeyabatiyle alikadar 

datıaı temin etmektedirler. .. -.. 
llel 

•kem misakı 
C..e•re 14 (A.A)- T6rki· 
it lıveç 26 Eylül 1928 ta· 

1 
ıenel hakem mh.ıkını 
•tmiıtir. 

............. -.. 

. 

• ..a ronuı YOZ 3 

TELGRAFLAR ökonomi ha -
kanı Kayseride 

"?' 

General Dosmanis 
-~-------------------~-~-Mt~•--·--···~·~--------- --------------

Akdeniz Havzasının Serırüzeıtçilere 
Mezar Olabileceiini Yazıyor 

Hedef Antaıya Kıyıları Mı? 
latanbul 15 ( Telgraf ) - Yunan umumi Oç&acllı& ve en yakını Antalya kıyıları· 

erkanı ~ harbiye reiıi general Doı· na ihraç yaparak T&rkiyedea toprak fıgal 
'Danis İtalyanın İfgalinde bulanan 12 adanın etmek. Bu 6çllnc6s6 kat'i · k b'I 
vaziyetini teırib ed.en bir ~it•p neıretmiıtir. dir. Yunan orduıunun katf:ne:ığıgayrı b 

8

1 
1 

• 
GeaenJ Dosmanıı bu kıtabında diyor ki: d 

1 1 
tecrD e er 

"ltalyanın 12 adada tahkimat y11pmaıının Oç en an aıı mııtar ki buralarda bannmak İm· 
sebebi-olabilir. Birinciıi bize mllcavir olan kAnıııdır. Hem ozaman Tnrldyenin tek bir 
adalar; ele geçirmek ki buna diğer devlet donanmaıı da' yoktu. Atatllrk memleketinin 
ler müsaade etmez. lkinclıl Kıbrıı adaıının mldafaa tertibatını çok ın almııtır. Akde 
işgali . Bu kat'iyyea miimkDn değildir. ala bavzaıı aergllzeıtçilere meıar olabilir." 

Kayseri 15 (A.A) - Öko· 

La valin Roma nomi l bakanı Celil Bayar, 
Sovyet büyük elçisi M. Kara· 

seyahati ban ve arkadaıları geldiler. 
1 b 

1 
Durakta, vali, K. O. K. C.H.F. 

ıtan u 15 ( Telgraf ) - baıkanı, bütiin teıekkiiller ve 
FraD11z dıı bakaaı Lavalin d 
Roma ıeyabati gecikecektir. orağı dolduran halk :tarafın-
Buau ıebebi Italyan _ Yu· dan candan ıevgi ve sevinç· 
goılav ihtillflarınıa baJJec:Ule· lerler kartal"adılar. Halkın 
memesidir. coıkua tezablirata araıında iı· .. -.. 
Faydalı 
Yağmurlar 

taıyonda kolordunun verdiği 
çayda hazır bulundular. . -.. 

1000 Alman 
lstanbul 15 ( Telgraf ) - Nevyork 15 ( A.A ) -

Cenab havalimize faydal Amerikada oturan bin kadar 
yağmurlar yağ~aktadır. Alman Sarda rey vermek için 

K 1 1 
bu gece Bremen vapurile 

UrtU 80 ar hareket etmiılerdir. Any post 

1 1 ki• cı• gazeteıi bunlar araıında Ver. 
'i' aay muahedesinin imzası eı· 

T f•k Ru•• ştu•.. c b ) Londra 15 (A.A) - Ku- naıında Sarda oturduğu için ev ) arası &m er ByD nart Laya kumpanyaıının timdi reyiama iıtirak hakkını 
- , , • , , • Skanıa vapurunda en !'OD al· baiı bir de Japon bul anda· 

t· M Zaim. . " . . . . . . . Ne dedı? dığt haberlere aöre Uıtfort ğunu bildirmektedir. 1 Rey ıa· 
·t·l'-tt. • IS (Kısve kanunu lay1khğımız1n netıcesıdır. Loadra 15 (A.A) _ UJ • v~~arundan kartulaalar il ki· bibi olanların toplanması 161 f' ;"\~ rafı 1 inci sahifede- D .. . ) d d. 1 uı tıdır. Bunlardan dokuzu aı· 

'r M. Zeimiı, all&ıtlar OSt]uğumuz muteessır olmaz. e 1. u8!. kurumuna mllzahe1 bi~· kanya ikiıide Jan jado vapa· bin dolara ırıalolmuıtar. 
• da kilrsiye çakmıt ve lıtanbul 15 ( Telgraf ) - Dıt itleri bakanımız Tevfik d gıa~e. ı&~ alan Camberlaın rundadırlar. L• d 
~ L '-•t peakopoıu tarafın· Rüıtü Araı Selinik yoluyle Atinaya varmlf ve aamiml bir emı!hr kı: Nevyork 15 ( AA) - Ka- ıtvanya a 
"'~-~•1ad" • k · ıurette karşılanmııtır. Tevf~k Rnıt& Araı Yanan gazetecile.• Eger btıtlla ulusal bava ıaya ağrıyan Uıfort vapurun· V • 
,~~-i t;~::r :,~:~ti..~0>~: rineı beyanatta bulunarak: •kuvvetlerini kaldırıpta uln· dan 10 tayfa kayıptır. Kurtar- ermıyor 

boriıenler çalıyor, mu· u Rubıni kisve kanunu IAyikliiimlzin netlceıidir. Bundan •allar araıı bir hava mağa. ~iden Jao Jado vapuru· Vaıington 15 ( A . A ) -
•
1 

d ı Tü k y d ti ,_.., "t 1 1 So• adı k zabıta kuvveti kurulacak olur· nua fılıkalarıadan biri Ulfort Ll't .. anya h"'·u'" m•tı" 15 • 12 1111 IJ marıı terennilm o ayı r • unan oı u ... mu ee11 r o maz. ~ a- · · d k. d " u" ~ 
Ot ununun Rumlara ıümulU yoktur .. dedi ıa ulaılar kurumu bir ıavaı vapurunun !ç~n .e ~ a am tarihinde vadesi gelen borcu· 

' ıehrin ilzeridde tay ya· n • · p U k d'... t kd" d b larından 12 kııı bındırmiııe de 
'çuyor YI balkın coıkun Dıı bakanımız Atinadaki mBıakerelerini yHıD ( bug&n ) • a ver ıgı a ır e una yolda devrildiğinden 8iitlin au ödiyemiyeceğini 'Amerika 

o k r d yapacak ve Pazartesi latan bula gelecektir katıJacakdır. O zaman onun • · d kil i k d ı dö bariciye nazaretine bildirmiş· 
~la Y le ıynr "· · uluslar arasındaki birçok da· ıkçliınl : 

1 
erd.'0 Ou ttı den ze · t 

lcumhur M. Zaimiı y d d 1 b d 1 b k . mut er ır. ı n e ne VH ir. 
llli11 ıonunda riyauti• Tu·· rk un an hu u u va ı D en ti arıı an b1r ne yok ahp gölllHD ula dalga· Avusturya 

Ilı ıarayında hükumet biçimde dilıeltmeıine olıgın lar zrarıada bocalıyan Uıtfort 
laaıa ve ıefirler heyetinin . aden m•nevi nllfuıa yok ola- vapuru fırtınaya kapılmıı Elçisi 
•rinl kabul e~mittir. Bu Arda nehri sularının aykırı ~"'"""'"''~""""~"-"'V~!~~:~~ 
ıerek IAtina tdhri ve ) v •d •ı k • S d k•k R d Anıasa 15 (A.A) - Avuı· 

•kropol doaatılıcaktır. lgl 9'1 eri ece tJFe On 8 1 8 • 8 YO turyanın Ankara elçisi M. 
lıtanbul 15 ( Telgraf ) - Ttirk • Yaaan bududaadekl • - Bucbberger temsil için gittiği 

Arda nehrinin giriatileriul tetkik için Edirneye ıiden heyet Hıtlerln trenı· Iraktan buglln ıehrimize dön-
dönmllttiir. Yunan mDelaendiıleriyle yapılan m&fterek tetkik- mDttllr. 
ıerde girintinin ann .ı.aacak, suların aykırıı.tı ııderilecektir. Fla ndiya 

it 1 B b k Bir kamyona Çaromııtır. On ödejecekmiı! a yan aş a anı . beş kİfİ yaralanmııtır. N••yok 15 (A.A)-Lebiı· 
Mussoıl• ni, H b s ,. . . Parıı 15 (Radyo) Almanya· Berlin 15 ( a.a ) - Ajanı tan, Macariıtan, Çekoslovak· 

a eı e lrlDID da Bren ıehrine yakın bir havasın öğrendi~ne a&re Bre- ı'a ve ltalya elçileride Franıız 
Z• t• • K b 1 Et d• yerde Alman baıbakanı Hit· •• • talya ve Belçika gibi harb 
ıyare iDi 8 U me 1 ıeria huuıı treni bir kamyo· men ile verdua arasında bir borçlarını &deyemiyeceklerine 

lstanbul 15 (Tlgraf) - ltalyaa - Habeı mllaaıebah aa çarpmıı ve 15 kiti 6lmllş· trenle bir kımyoaa ç1rmıımıı· dair olan notılarıoı dıı ba· 
çok gergio bir ıekle girmiıtir. ltalyan baıbakanı Mussoliai, d6r. tır. 13 ÔIG vardır. kanlıiıaa vermiılerdir. Yalnız 
Habeş sefirinin ziyaretini kabul etmemiıtir. Sefir vaziyeti Flandiya adeyeceğini bildir· 

hükumetine bildirmiıtir. Nikolayef Bir Saat miıttr· 

il b h · · b k s··bı Aslı yokmuş! a eş arıcıy~ a anı u Üme içti Görüştüler Roma J4 (A.A) - Ste· 
Moıkova 15 ( Radyo ) - Budapeıte 15 (Radyo) - fani ajanıı bazı ecnebi gaze· 

Uluslar ku.rumuna tel yazısı Kirof yoldaıın katili olup H6k6met naibi amiral Horti teleria Ruıya ve Polonyanın 
•• d d• • • bapiıbanede bulunan Nıko baıbakan G&mbCSt ve dıı ba- dahil olarak dörtler miıakına 

g'OD ererek ıkk&tl Ce)betfl lııyef her naıılıa tedarik et· kanı DakanJe• Avusturya baı mOidil altılar misakının M. 
c~nevre 15 (A A) - Habeıiıtaıi hariçlye aazırıadan rw• Dbl . . . bakenı Şuıninı fe dıt bakanı Muuolini tarafından yakında 

, · H b ıgı 1 Br:neyı ıçmııtir. Bereger Valdeneı ile ıiyaıal teklif edece;c,iai yazdıkları 
ıaan bir tel yazııındak a eı biikft .ın~tinin. lta~yanın ıal- Yapılan blltlln tedbirlere ve ökonomı· ı"tleri ba'-kıad h 5 

ını karıısında uluılar urumu koaseyının dıkkatani vızlye· .. • . • " • aberia aıh yoktur. 
in ağırhtıaa çekmekte olduğuna bildiriyor. Bu tel yazı· r1gmen kurtarılamamııtır. Nı· bır aaat reımı g&rOımeler 
ında ıon olan bitenlerin Habeıiıtaaın g6r0t&ne r6re ma• ıola~ef. bu ıuretle ceuıını yapmıılardar. 
iye ti anlatılmakta hem de alınıp verilen diplomatik bitik· vermııtır · -~•Hı•-•-• -· --

lireti bir 
Uzlaşma 

lerin tıpkıları ıorulmaktadır. • • • • Kambiyo S3S Bin Nevyork 15 ( RadJo ) _ Londra ı t ( A.A ) - Sir 
ne bu- Ticari Yardıma ,..·den lngiliı ılraıı 75,03 dolar 15,16 dFilip Sacon avam kamarası•· 

K Otomobil franhr. a beyanatta bulunarak uıak 
' de delik! Mübadele ) • • . tark ve Aıyaya gidecek la-

- 35 - • vapur ar Roma 15 (Radyo) - Ya· T ·ı glllı tayyarelerinin Franııı 
k~· denizde ıu yoktur? L•

1
'
1
ndrMa 14 (A.A)d-kila~ıl- Nevyork 15 (A.A)- Dealı· palan bir iatatiıtifo a6re, bil· ayy&reCI er toprakları Uıerlnden uçması 

~"'it tere e ısır arasın a taca· p • t 
•dakl denizlerde. ri miibadeleler ve billıa1ta de haıara ufrıyanı Uıtfort ttıa ltalyada 535.000 otomobil &rlS e meaeleıi bekkında lngiltere 

\' ""·· p k lb d 
1 1 6 

• vapuruna yardıma koıan Aı· olduğu tespit edilmlıtir. p rl 15 (R 1 ) L d ile Franıa ara11nda eğreti 

' 

.t'Urk yerli malı amu m a e es zenno • ı a< yo - on • bir azlaıma yapalmıt olduğuı· 
'1& ' müzakerelerin laailterenln Mı· kaoya ile bir bııka vapur B d . ra Mlebron have ıeferini yap · ,...ak avas na ö e u eğerlı vo en ma- nu bildirmittir. Mumailey te-h· • 1 g · 11r . li komiıeri Sir Mileı daha oraya varamamıılardır. . mıı olan tayyareciler Parlıe ferruata ait bazı noktaları an· 

ır }>ropagaııdacl Lampıonun relıliğinde Man· Deniz çok dalgalıdır. Karlar· nah hedıye, Tasarruf d&amllılerdir. Tayyareci!er latiıktan ıoara uzlaımıya 
Olnıalıdır. ceater ticaret odalarının itti· ma itinde çok ıorlak çekili kumbarasıdır. Pariıte lıararetli .. bir ıuarette kat'i bir ıekı vuileceğini uı .. 

rakile devam edilmektedir. yoz. karıılaamıılardır. ve etmiıtlr . ...................... 
11 b Piyango s d 1 kiteainden alınız. Çllnkl a Ş 1 biletlerinizi a a e geçen yılbap plyanıoıunda 

mutlaka _ m&ıterilerial ıengia eden: 
(SAADET) IZMIR ÇORAKKAP, KARAKOL KARŞISI numara 354 

Haıan Tahıla. Telefon - 3497 .• Kaınan numaraları ıllr· 
K i 1 e ı l d 1 r atle almak için Radyo teıiıatıaa maliktir. 
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1 H herler 
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T t H f-1~~~~~.~~~~d~~~~~.~~~~~d~.~~~- Nakliye ~i .. 
K u D 

u um a ası y 1 n m Evvelki gün C . H. f. t .. 
•- • - • şekküller bürosu şefi 0•111'" 

Cumhuriyet Alanında Kent ..-~. ·-··.,, Şen'ia bışkanhğında seyrn ~: 
B H S S 

fer işlerioin bir yoluna koD 1 

Başka 
1 

Bir Söylev s0··yledı· u attın atma - atın Alınma Esasında m•st için bir top1antı y•f'e 

T 
• A mış ve bu toplantıda Beltd•Y0 J 

Ulnıal ökonomi ve tutum aip uj'raşacağız. işte anc 'k m l!_ nlaşma Vücuda Getirilmiştir ba$memuru Ali Riza ile 
9

eY
1

., 

haftışı münasebetile Cuma o zaman inkılipcı fırkamızın sefer amiri Şabab t b•J 
gOnil .. b.bı saat onbirde ve onun çok değerli hüküme- v a 1 ı· n ı" n T e 1 y a z 1 s 1 bulunmuştur 
cumhuriyet alanında bliyük tinin yüksek anlayı,lı, ıyı Gerek oİöbüslerin ve ı:; 
.. d · k v J b' ı d k .A ı . , • • • rekse araba ve digv er n• 

1 

on erıo urcağı önünde ıen- program a ız ere ver i leri Db'.arad bulunan V ılimiz Kazım Dirik- Memleketın demıryolu 11yaaebne uyularak t 1 f 1 • h lk ıe· 
likler yapıldı. Cuma günkli ve daha verec wkleri r ökonomi t n dün gelen bir tel yazısında Aydın de· verilen bu karar, şirket münıe11illain göı- b~s; ah aı;n:ı~. s~ er er; t:.k edi· 
ıenlik, kalabalık nokta11ndan iy!ikJerinin ferdce, uluıca say· miryolu hatla ıının bükumetimiıce satın alı- terdiği büyük hüsnü niyetle yakında iyi bir 1 ınek 

1 k~l 1

8m
1

1' d~e ' 8 
b 

1 

·k•"' ııı .. 
ümit edildiği Ladu parlak ol· gı borçlarını ödeyebiliriz. oacağı bildirilmişt ir. Aydın dcmiryolu kum · netice verecektir. e~e şe 1 

e e ıye ~"9ust• " madı. Tutum haftosı ıenlik Acun büyilk bir ökonomi panyasının Londradan gelen mecli•i idare Aydın demiryolu kumpanyasına ait olan lıgı~a yazılmııtır. Bu h 1.,1ı· 
ı · h · · d k' k J • • d .. .. Y k .. · h altı yu .. z ku .. ıu"r kı'lometrelı' k hat ve mevcut verılen kararı yarın.kı .••eYc.'tt'ı•· tıı ı erıoe şe rımız e ı ma tep an aımıısı ıçın e yuzuyor. u - azası ımza sı:Ji iyetini haiz oldugvu i"in d k I b Jd •111 ~ 
1 d k 

T tesisat tamamen satın alınacaktır. a 0 ur arımııa 1 ır . ıo 
er en bazılerının talebelerile se yerli mallarımızı her tür· müzakerata girişilecektir. O b bi J rıo ~eı· 

izcilerdu birer gurup ve halk· lü rekabetten kurtaracak ve Satma • salın alına esaslarında il.i tard Müuk•ratın bir iki güne kadar baılı d t\ ilı vj araba sa p e et•• 
tan bazıları iratirak etmı'a.tı'r. yaşatacak bizleriz. Acunun en arasında tam bı'r mutabakat yıcağı, Ankaradan gelen haberlere eklen e esap arına uygunB Jg di . Cı~ 

y y mevcuttur. mektedir. bu hal şeklinin e e M ~ll 
Tam onbirde ıskeri ban- zengin ve en güzel yerlerinde u= yece kabul ve tatbik edileCh ~d 

donun çaldığı istiklal maroile yaşıyoruz. Bu yerlerin ehem· ı• m h (hale şüphesiz görülmektedir. 

meraaime başlanmıotır. Saygı miyetini ve değerini ve acu· Nazıllı• 
ile dinlenen marştan ıonra na karşı haykr·dığı vazıyeti ...... K • 
onuncu yıldönümü marşı hep tamamile kavramış bir uluıuz D k s E ı . 1 d."'. c· omısyonu Islah istasyonu 
bir ağızdan ayni yüreklerin her yerden ve her yıldan da· 0 ll~ ene VVe iŞ e 121 J • Arttırma, eksiltme v.e i'bta.le Nuilli pam~k ista•Yo"~ 
h h h k 1 

kanunu meriyete gırmıı ır btJI" tr,l 
eyeca111 alinde ıöyJenmİ§tİr. a ço ça ıpcağıı ve muvaf- na etı• A 1 t . için Fransadan bir çok to 

H f k 1 Y n a lyor Kanunun 28 inci maddesine 
azarlanan progv ram tatmin a o acağız. f' d t• t'l '-t' 

B d d k göre Nafia bakanlıgv ına bıgw h ve ı an ge ır 1 ece" ır. 
edici bir mahiyet t.şımad1ğı Vır olsun cumurluk, yaşa- un an o ez sene evvel suladım, öğle yemeğine yakın 
için Gazi ilkmektebi talebe- ıın Atatilrk. Seydiköyüode giritli Mebmed dı odaya girdim. mer~~z. ve taşra dairelerinde Böcek 
sinden Sadettin adında he· Her cümlesi sürekli alkıt· karııı Sıdik yı paruını almak Şimdi mavzer olduğunu an t~şkıh ıcab. eden arttı~ma, ek- M • 
)"<eanlr bir TBtk çocuğunun !arla kesilen bu güzel söylev için öldürmokle suçlu Salih ladığım bir silih duvarda a11lı •ılt"'.e ve. ı~al~ ko~ısyonları ÜcadeleSJ , 
ıöz söyleme dileği derhal bittiği zaman daha hakim al lıminde biri gıyaben idama idi. Bunu elime almıştım' kur· t~şkıl edılmııtır . . ~alıa bakan· . Ziraat bak onlığı zeyli• ;ıı 
kabul olundu. ÔzlO Türk ço· kıılar kulakları yaladı. Me- mahkum edilmişti. Bu adamın •·alıyordum. hgındau dün vahhğe gelen bir hububata böcekli vo ıiııe . 
cuğu içeriden toşan bir he· ruim de bu suretle sona er- lz111ire gelmesi üzeıine dün Ölen Sıdıka uino mııtbakta buyruk!~ bundan .böyle •.rttır- h•yvanların z rar yapmaaı•~'ı 
yecanla b!r şiir okudu. Bu mişti. ağırcezada bu muhakemeye yemek pişirmekle meşguldü. ma, .eksıltme ve ıhalelerın bu nı tetbir i;:in t ertibat •''"'~· 1 

şiir ekseriya alkııla kesilerek Merasime iştirak eden mek- t krar başlanmış ve maznun Beıı ıilihı kurcalarken ateş ko~ıs!~n ~a~afınd~n Y•.vılac~ · kar r vermiştir. MıntakP 0,t• /ı 
tazahurata yıııııiJe oldu. teplilcr geldikleri yollan ta- Salih vak'ayı şöyle a latmış- aldığını hayreti~ gördüm ve ğıbddırıl~ışhr.lzmır"dekı ~om.1 11 raat çevirgenliği bu b11

5 
b•' 

1

~ 
So v kib ederek alandan yrıldılar tar· niııeuin: yon Nafıa başmuhendastnıo raıhrmal.tr yapacak "'e ,,. '' 

nra program sırası t t- • · y b k ı v it d d d ,e, bik olunarak k I' · k - Ben o zaman küçüktüm. - an hm! •t an 1i 1 a ın a 11. kanlığa bir rapor gön ere 
iZ ıseaı o ur· LA t• b D' f d ... . . . . . .. _ tir }arından Vecin Ahmed kür· as ı elki de on iki Yd Ştnda idim. ıye erya cthgını ıııt.tım. K d . 

süye çıktı. Bu iyi Türk kızı Bab mla kavgalı olduğum için Bundan korkarak Bulgarasta a ın Yaralann1a 
heyecan duyuyordu He ec Ayakka"PI rı Seydiköyüne gittim. Mehmed na kaç~ım .. Orada hemşerile· o·· .. .. ..? Elhamr sinem sında ,,,u; 
ayaklarının ve elle;inin \iı;:'. Memleket içinde yapılan den iş istedim, beni biz· rl~!• şımkdıye kadar kaldım. OV~ Ur mu kalkan Şerife adında bir ::~ 
mesinden belli idi. Vecin ldstik ayakkapJarı hakkında mckarhğa a !dı, bütün gilo en ~çar;en E makt~l~ n E vvelkı. gün Karşıy~kada Arif namında biri tarafııı rf 
ulusal ökonomioin Türk ver· Maliye bakanlığından Defter kargı kcımemi söyledi. ~larasdı?~ı· ~ mda ıb~I· .41asen ölup dtuıanbŞterıfe ad.~nda bar kda- bıçakla sol kalça ındnn y~ır· 
1 

v d v . .. d 
1 

w b. 4 y k" "k ld w . . o me ıgını e ı mıyorum . ın za ı aya muracaat e e- lanmıştır Yaralıy n kaçnıı, 
1i1~ a yarattıgı ıyıhkleri söy· ar ıga ır buyruk :gelmiştir. . •şvı~ uçu 0 ugu ıçın , Bundan dokuz ıene evvel rek kocası tarafından dövill- . 
levıle anlattı ve günün heye Bunda, lastik ayakkaplarının ıstedıgı kail ar kargı keaeme· dinlenen hukuku amme şahit- düğünü şikayet etmiştir. Za· ...:a Y Ja 
canına tercüman oJmak istedi. iptidai maddesi olan ham ka miş olaceğım ki bilahara ev leriniu celbine karar verilerek bıta tahkikat yapıyor J) ft 1 · J l 1 ıll 

Sara günilo boıluğunu kuv- uçuktan ithali sırasında yüz işleriyle m şgul olmamı söy· mahkeme b1ttka güne bıra- • • • • · e ·~ı· crı ıazır .~ll 0,0 
vetli varlığile dolduran Kent kuruş resim alınmakta oldu ledi. Eve gittim. Hayvanları kılmıştır. la) fstİyorJar ~ugun saylav seçnıı [Jıo' 
başkanı doktor Behçet Uz'a ğundan imal dolayısile nyrıcn T" k f' B 1. b . m~ol~ v ?eş kan Bebçetl 11,r~~ 

J 
· · 150 k · 

1 
v y t• ur o ıs er ın şu esın reıs ıgt altında top 11 1 ,tı< 

ie mışh. Doktor B~hçet Uz urnş res•m a uıması dog- e ım ızlar de;a g ltn bir telfl'lBft B - deft 1 . .. d 'rer.~P ü ı b. 1 d w b'ld' .
1 

k . • a er er erı goz en geçı " ,,~ 
K' ze ır söylevle sözün.~ l>aş· ru 0 ma ıgı 1 m mc ·tedır. M 1 Evvelki akşam Tepecikte Hnde bir fi i'manın memleketi- Defterler tamamen bıı1''1~ 
~adı TO.rk Yurdunda uluıal .. Bun.dan ıon~a.. memleket • aaş 1 Sürmeli so_kakta Nuriyenin oıizd~n bir!ı!'ç yü~bin ton ~e- mı~tır. Keyfiyet düo _'~111 
okonomık hareketlerin verim- ıçınde ış~eae.n lastık ayakkııb Dun mahye b kanhğınt.!ao umumhanesrnde sermayelerden me~~ı.k ~e~t!n yagı .almak ıs· valılikten iç bakanlıg'' 
lerini dinleyicilerin önlerine larının bır ~ılo ne .ka~ar ham yetim ve mütekaitlere verilen Huriye, Emine, Vesile. Zinet tedıgı ~ıldırılme~te~ır. y .. zısile bildirilmiştir. 
ıerdi. Şimdiye kadar yapıla . kauçuktan ımal edalmııse, bu maaş için hazırlauccnk hüvi· ~~ Nuriye bir olaraK. alacak Lebıstanda bır fırma mem Bav S · . !arın yapılacak l l ~ m kdar kauçuktan ithal ıır•- yet lliaıöhabeılerinin tas.lik mesele•ioden S !ih ıdında bi leketinıizde!' üzUm, incir. lın .J aıp . . b~I' 

' o an Her erın ıınd 1 . .. il' . . ·ı b d dık ve zeytı n ya?ğl alııcağını Mezunen şehrıınızde s,ır 
önünde birer cüz e;lduğunu a a ınan resım yuz e ı şekli hakkındn bir buyruk rını maşa ı e aşın an yara· b'Jd. • r B d . . b y 
tebarilz etti d' p 

1 
d kuruşluk ikinci resimden ten· gelmiştir. l•mışlardır. Z'!bıta tahkikat 

1 ırmış ar. • ..... - -- ~~: ur ur v .lııı • aı di'' 
. r ı. anayır ar a, zil edilecektir. Tayinleri valilere ait olan yapıyor. gt uıes'eles;i Aydın trenıle gıtın•f 

ıergderde gösterdiğimiz yerli • • maliye memurlarının, tekaüde • "T.T ma!l~rımmn çeıitli yükseliı- B t •evkedildikleri zaman hiımet ecayış ~~rvil imescid~e Ki.~il oğ~u ı angın. lfl-
leranı anlattı ve ıözüne ~öyle ay ar cedvelleri doldurularak vali Izmir Necati mektebi hoc _ Ah ıle kasab Rıfat oglu Hu - Alsaocakta Şebıdler p,tıt 
devam elti. Laboratuvarı tarafından tasdik edildikten'larından irfan Şevketle An· seyL et mes'elesinden çıkan vay caddesinde fırıncı ~ı 

Hemıehril~r, . . ıoni' .mühürlenecektir. • . . . talya mcr~ez m~k~cbi bocala k vgada Ali Hüeeyin bıçakla aid talaşlar, oradan gcçc",.ırl 
Uluslar arası yükıeHşinde Ankarada bulunan valunız Y dımlere maaı tahsısı ıçıo nodan Alı Kemahn istekle· yaralaauşdar. Y arahyan ya· adaman attığı ıigllfadaJJ 

ulusal ökonominin büyük b', Kizım Dirikten vali vekilliğine h3Zırlanacak hüviyet ilmüha· riyle becayişte riyapılmıştır. kalanraışdar. alarak yanmıştır. 
degveri vardır. 8 . !' gelen bir tel yazı~nda baytar berlcri belediyelerce tasdik na~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11~~~ 

unun ıçın ı d'J k b 1 d' k'IA 11 T 1 t 3151 
yeni rejimin çocukları bizler ; aboratuvarı ile ( inşası karar e ı ece ; e e ıye .t~ş .1 a~ı e e on: 

t k 1 k 1 
.. . altına alınan tahaffuzhane olmayan yerlerde bu ışı ıhtı- Tayy~ e S ne as e o ara ve u uıça uzerlerı· h ti · kt • b' .. . plinlarının hazırlatıldıgw 1 ve Y r eye erı yapaca ır. 

mıze ıtmez. tukenmez vı:ıı.ıı· 1. •b 
f ı ld k . -: yakında Ziraat bakanlığından Zl at 
e er a ı . Bıleıek ve ına- gönderil v · b 'Jd' ·ı · r 8 

narak aldıgv ımız bu vazifelerı' .k. Ü ecegı . ı _ırı mıf ar. u K • 
1 1 m essesenın JDŞaStDa pek omısyonu 

ıonuna kadar kusurauz yap· yakında baılanacağı gelen ha· 
maj'a and içmiş AtatiirkUn berlerden anlaşılmaktadır. Valilik ~emu~l!"r inzibat ko-
çocuklarıyız. misyonu dun oglcden sonra 

Büyük emek ve didinmt:ler- G b ff" d• • vali muavini Fuad Yurt-
le yokt n d t' d' v. as a Jsesı taşın başkanlığı altında topla-

m
iz yerlı' mma'cly aoal gehır ıgt ı- Değirmenderede Iras adın- narak b zı memurlar hakkın· 

ı arımız a er e . .ı • • b lA k ı · · k' . , . , da bır kadını, hayvani ranı aa ınıt a ı arar ar vermıthr. 
ımız ve heptmız kendı mah· ti t kt ld v b' d 

k d
. . . . 'b' . . u nıa a o ugu ır sıra a 

mız, en • •ıımız gı ı •hntue- .. .. k 1 Soy adı or.une geçere para. arını gas-
mDIE!lim-a.!c:ıı~iliillmlllllilll• petmekten suçlu Yusuf ve Al l l } . . 

Bu gece 1 ·ı· b k 1 • Aw aca { ara ıazır ıst.ıda 
smaı ın mu a eme erı gır* 

d b
• . . (Ticaret Matbaası) Soy adı 

A k l l ceza a ıtmışhr. 
çı o an eczane er Yusuf yedi sene, lsmail beş istidal rı baznlamıştır 
Kemeraltuıaa Şifa, Kara· ıene iki ay ağır hapse mahkum Biitii n ~IH vczzi loı (le 

taıta Santo, Keçecilerde yeni edilmi~lerdir. Suçlular ömür (40) Par fiatle satılmak· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--____.,/ 
Bir seneyi mütecaviz bir zamaodırnberi hala Parİ!, Londra, Vıyana , Berlin ve 

sin~malaruıda gösterilmekte olan şıheserleria fıthı büyüle fil!m 

ş e f 
Musiki dahisi Fraoz Scbubert'au hayatı ve ona ilham veren büyük aşkı ·~ 

Filimde Schubert'in dbanşüaıul şöhreti haiz Si Miaör senfonisi Viyana klaraıo0 ' 
orkest!"ası tar1tfıodan çalınmakta Cyola Horvatb'ıa çigaıı orkestrası, Viyana oper••' 

korosu ve çocuklar ko:osu teganni eder, 

- İLAVE.TEN -
~, o x J)iluya havadisleri ( 'l'iit·kc;t! sözlii ) 

~·l iki ( Miııi'ııin kac;ırılıııası ) 

Seaoı suatJeri: Herglln 15 • 17 • 19 .. 21 .15. Pertembe 13 - 15 

lzmir, Irgat paz. ında Asri lerinin ıonuna kadu umumi tadır. 

E~cıa;-~_ıeri---;d;--~-cy--::.~-·k~-rı;-;;-k-=-l~-m;ı-ı.~_d~~kul.:...:...:.ı ı==ı;~~a~==·j=-ıı~_::_-~v~e~mae_•D_. ---l~it~ti~f:__-~O~~lU~l::u::::s::a_-b _s:mll::Il::K:A:R:_Tr:_A-:_L-:__v-:_e-:_iıı:m:i:N~C~i:: ... n~~""'ri'tsl' 
sa bunlardır 

Curna 13 ilive seansı .. 
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• ~' llapisluuıo mücliiründon 
Yetin :rok va ! .• . . 

Qılla....._ Yemeklerden memnun· 
tın' 

~1 ~ Bir şeye ihtiyacın var· 

de· V·e Soruilı bir aralık miid· 
ltıınu A b . l r .. . ''~ nıı a~ muann e 1goz 

t,
1
d gelmişti. Ancak o zaman 

~ 1ı1 ziyaret sebebini bıthl'· 
1 

te söyledi : 

tıır- Yıldızım, bu zatı tanı
lllueun' 

00 
- .I:layır !.. 

0
, tııt"""" O seni yakından tanı· 

' 6liui sıkmaz mısın t 
l\lta~ki el kan yığınlığile tit
~ ~ftiJor. 1 ki kansız çehre, 
b~~ıl.ik hir buyruğun kijlo· 
t,~rıı Yaı>arak Adeta birbirine 

•' ~t' la~uıı~tılar. Yıldızın göz· 
~ ~ Ybrde, Ulvi OemaJin başı 

,,.. ~-dd.a. idi. Konaşmıyorlar, ya· 
ıl' da konuşamıyorlardı. 
~· \ıı Senıih, iki kar<le.,in ara· 
,ti ~iıı~ girmiş, ikisinin de elle
~ . olleri arasıııa almı~tı. 
.~· ınedi o: 

~ ' İyi dikkat ot YıJclız, 
~~enç sana lıi9 de yabancı 

,~t clir.: 
~_, 1,' Hatırhyamıyorum, ta
l" 'llııyorum. 
_,,. ~t Annen öliirkon babana 
tıf• ,, •eyler siiylemişti. Soııin 

~~'tta bir kard<'şin. bir or
~i t·kardeşin olduğunu söyle
t 11 lıatırladrn mı? 

•'• "'tııdız bir tereddüt <laki

~ ' geçiriyordu. Kısılan bir 
-'ti'· cevap verdi: 
I ' :Evet ..• 

'~ t' lşte senin kar<lcR.in bu· 
~ l 0 n11 kucaklıyabilirsin ... 

tl ki ha ha ka rdf.\Şi bir an, 

~c·,~gen bir hereoan it;inde 
I \ !"Şhtar. Hanlardan ~·al-

b ... .11 td hıri, '"lvi Cemal ağh-
Y' ll, 

**• 
~~:llıilı iki kardeşi ceza evi 

"Qt" 1 ~ tini.in odasında yalnız 

~ ~~~ğı faydalı bulmuştu. 
JI 'I ,

1 
1ki kardeş odada yal-

,s' ~t. lJaş muavin karde· 
,IQYledi : 

• 

\ 1 Oturmaz mısınız, Y1I-
~'tııın .. 

~' '1dıı on mii~kil dakika· 
~' kendisine kardoşliğiıti 

~~l\· bu meçhul, tamınadık 
1 '

1n yüziine derin <lorin 
ı,; llu çehrede babası Calıit 
it llıortliğinc, sert hatlarını 
~11"rı.. yerler gizlonmi~ti. 
~,1 110?..iirıe uynrak maznun 
>( Yesırıo ilişti. 
·~ ~<ldeiumumi Başmuavini 

,}~ ''nin, kon<li karşısında 
~~,;:erinde oturmasını iz· 
•11d •no bir ağırlık saydı. 
ı ten kalktı. KanloR.inin 

llttu: 

1 
}>raya değil, Yıhlız lıa-
1to<)· 

~.. ı, Ora~·a maznunlar 

tıi 
}\ dı~ acı bir gülüşlo, ince 
~ ba~tnı kaldırdı ,.o kar· 

baktı· l! . 
... en do ınazııunum .•• 
1te b· 

ır cinayet maznunu. 

Hissi, Aık Romanı 

- Maalesef !. .. 
- Şimdi ne olacak' 
- Bilmem ki ! ... 

Eşme Kazası 
Kaza Merkezi Elvanlarda 

Kuruldu 
Eşme merkez kazası demir güzel bir lıiiki'ımot konağı, 

yolunun iizerimle olan Elvan- bir jandarma dairesi, tütün 
inhisarı dairesi, postalıane bi· 
nası, otel, lokanta, kıraathane 
meydana getirilmiştir. Bun-ı 

lardao ba~ka 150 dükkan, 50 
ev yapılmıştır. Büyiik melde
bin bir kısmı kiiy çocukları 

için 100 yataklı yatı mektebi 
- Ben biliyorum... Beni haline ~konmuştur. 

idam edecekler ... Hiç bir şeye Eşme'de kurulan pnzar da 
acımıyorum, Ulvi bey ... Semih Eh·anlar'<la J>erşembe giinleıi 
beyi gfüdükçe içerimde bir kurulmağa başlanmı~tır. · JiJl-
şeyler kopuyor, sanıyorum. vaıılar pazarında ayni günde 

· Beni selıı)aya g(>nderirJerse hayvanlar pazarı da kurnl-
o da yaşamaz... muşt.ur. Eski kaza merkezi 

- B<iyle koııu~mayınız,Yıl- a.rtık bir k<>y lıalinde "kalmış· 
<lız hamın ... Sizi kurtaracağım tır. Kaymakam Yakkas yıl-

ben, .. hem ~ey... neden böyle lardanberi yorulmak bilmiyen 
teklif Ji, tekellüflü g<>rüşüyo- Eşme Kaymakamı Bay bir çalışkanlıkla bu i~leri çok 
ruz. Karde., deR-il miyiz, biz.. Ferid Vakkas yerinde olarak başarmağa mn 

- Öyle !.. lara ııakledilmiştir. JiJIYanlarda vaffak olmuştur. 
- Babamız ııo iyi idi, ~.,....,..,... ............... ""'" ............... ,, .......... ,,, .................... ~""'"'www 

Alaşehir Adliye adamdı •. 

= ~~;.~· ·ı:a:ımııı uıumu Haberleri Tayinleri 
onu da çökertti. Alaşehir (Hususi) - Ya- Ber~ama İcra meınurlu· 

- Talih bu... kında başlıyacak olan saylav ğuna 30 lira maa~la Komal 
- Onu çok seviyordu, de· seçimi işleri otrafnıda be~e- tayin edilmi~tir •. Ut~ııdan b~ş 

ğil mi Y diye büyük bir gayrot urfet ka Bergama alll.ıyesı~e 25 lı~a 
- Hayır, bilakis lıi~\ sev· mektedfr. lln itin çok çabuk m~aşl,'.1' .beş yonı stıt.ırer tayın 

mı.yordu b't· • ı . 11;. ld ti d eılılm1ştır. . ı ırı mesı nzım o n5un an * B A 
1 

,.. 
- Neden' b 1 d' d"' t tl * • ergama gırcezıı rn 

. .. . e e ıyo . or . ~em urun a tiplerinden 1 brahim ve Alnnod 
- naıma şuplıe odıyor<lu, yar<lımtnı ıstemıştır. t f t b. 4 t l t . a~ ı~·eye a ı LU u muş ur. 

ondan.. Başkalarıle alAkadar Bu ee~·imdo kadınlara da .• * · BorgC\ma Ağıroeza ka 
olduğunu sanıyordu. saylav olmak hakkı verildiği tibi Oevad ve Asliyeoezll ka· 

- Bilirim... Babamız bu için Alaşehir kadınları biiyük tibi Kerami'nin maaşlarına 
iuco ~iiphe altında kondieini bir sevinç i~-indedirlor zam yapılmış miinlıal olan 
<lo, kendisine izdiva9 elini u- •*4 mahkeme ba~katipliğine <le 
z-ıt:rn iki katlıııı da ruah-votti. ~elırimiz posıa vo telgraf avukat kfttiplerinclen Korim 

~~~~~~~~· 

:~ıi~ Ta nsinema, tiyatrosu 
Bugün 1.'AX sinemasında sizleri .. kahkaltalarla giil

diirecek filmlerle karşılaşa~aksmı;ı: . 

1 - Diinya lıavadisleri 
2 - Tftrkço Filınleriıı En. Giilünçlori 

Milyon Avclları 
3 - <)iftc koınikler: 

LOREL ve HAR1)JN1N 

Kafesçilerşaheseri 
1 SeaııslAr: 1 
Pazartesi Perşombc:MlLYON AVOif.ıAHl 13-17 - 21 

KAl!'J1JSÇ1JJElt 15-19 
Cuma, Cuınal'tesi: Milyon Avcıları 9-13 17-21 

Kafesçiler 11 · 15 -l 9 
Pazar, Salı, Çarşamba: Milyon Avcılnn J 7-21 

Kafosçiler 19 

• 
Karşıyaka LUKS Sineması 

Bir eşi daha lıeniiz ~yapıl nııyan 

Aşk Hiizünleri 
Metlıii senaRı <liJJorclo dolRşan ;e fok mil 1 zmir lınlkı 
tarafından lıii~·iik sabırslzlıkla beklone:ı sevimli giizel kız 

Norma Schearer 
Yo ışıldak yıldız }"'HEDl~lUC MAHHC·ın 

harikulade eseri bugiin 
12 Diri nd kanun Çarşamadan iti ban ıı 

Ayrıca: J)iiuya Havadisleri 

Seanslar: Ouma ve Pazar 15 
Diıter günler 

17 

- Amma, aleyhinde ko müıliirü Salih, lzmir posta ye 20 lira mall~la tayin edil 
uuşmı~·alıru... Ne de o]BI\ ba· telgraf merkez memurluğuna mi~tir. . ' . . . .... ~ \_.,~·-· 

Karşıyaka (EGE.) Sinemas~ b ~~4···~·--···~--Jallll Z.. alınını~ yerine de lzmir mer· 
- Uakkııpz var, konu~ · kez momurlarındau lsmaiı Kemal'lerin 

mıyahm. Oafer g<>nderilnıi~tir. Soyadı 
- Semılı nasıl çocuk, ta- *** 

nıyor mu1unuz yakından onn.. Uzun zamaııdanhori i~le· Sullıceza Iıı\kiıııi Koma) 
- İnci gibi temiz bir ço· memekto olan "Ümitsı>or soyadı olarak c.AkaJın, '"e 

k :.. · k " eski Bayraklı muhtarı halen cu •.• Sızi ço seviyor. sineması, Ramazan münase-
Ankaraıla1lis mttstecirlerinden 

- Hala Renli benli gürüş- betile faaliyote geçmiştir. mittoahlıit Namık Kemal''do 

11 
miyoruz, değil mi' •----

M ,d «Alnıak> soy
1 

a1 d.m11 1almışlar<lır. , 
- Alı~ırız, yavaş ya va~... 8DİS B a ____ _ 

}
1
ehlkotin birleştirdiği karde~· Musı• kı• 

Ki>ınür buhranı kalkivor ler için eeu li benli olmamağıı .. 
no sobeb vaıt.. Manisa [ Hususi] - Or- Konserı· 

1 d k" .. kılması - Yarın mahkemeye ç.ı- man ar a omur Yt\ 

k d . talıdid edilmiş olduğundan O. H. }'. Dolaı•lıkav na· 
·aoagım zanne erım. . d ı.... •. h h' · b l B t · ·t .. 

1 
Manısa a liomur buhranı u· ıyestnA ağ ı a cımosoı o· 

- Oy e, yarın sabah saat A 1 1 . .. d d ..,. ·k· k ı t k'l 
ım e ge ın1~ ve bn yuz on e ca"ının musı ı o unu e~ ı 

onda.. kömür kaçakçıhğı baş1amıştı. eden gençlerin i>niimiizdeki 
Siz de orada bulunacak Son giinlerde kaçak kö· sa'1 günü akşımu Tilkilik'to 

mısıuız' miir kai'iyatına ehemmiyet .Erkenekon kultibii Aalonların-
- Ben mi ~ verilmekle berl\ber ihtiyaca da bir musiki konReri vero-
Müddeiumumi baş muavi güro k<>mür yakılmasına me· ceğini habor 3ldık. Kendi mu 

ninin rengi kiil kesilmişti. zuniyet verilmiş o)duğumlan lıitlerinde çok ınutavazı bir 
Ulvi Oemal buhran geçiri vaziyettedüzgüııliikbaşlamıştır. surette çalışarak varhk gHste
yordu. Yıldız, kardeşinın bu Vali Murat'rn ziraat ha· ~en bn gen?lori ."'e bn~ları 
haline bir mana vermemekle kaıılıgına yaptığı miiracRata ıdare edonlorı tebrık cderı7.. 

d .. t r Ma •• • • • 
beraber ayaA'a kalktı. O giizel ~ mmıpe tevaı~. ~? ırse, - Bandırma kayınakaını 
ba~ı kiiçiik ollerile sanlı ve nısada bnsımo komnr sıkınsısı , . . • 
sö ·lctli . çekilmiyecektir. Tedavı edılmek ve hasta-

> • • • • , • hanede yatmak iizoro balıkc· 
- NH~~ ~>luyorsuıı, agalıey... yamanlar Bire . gitmiş olan Bandırma 
- ıç... kaymakamı H"y llagıb, sıhlıi 

- Ne oldun't. Suyıı ahvalinin düzelmesi iiyerine 
- Oeçer... ~ey... Yıldız, Bantltrmaya cli>nınii~tiir. 

lnmim vazifomi biliyor musuıı'f Karşıyaka. ovloriııo bugün ... • 
HRyır... don itibaren Yamanlar suyu Kadıköy 
Hen Miiddeiumumi\·im ,·erilocektir. . 
~'" '' dd . A h • Sn almak itıti reıı bır eye Elektrjğe kaYus,·tu 
lllll eıumumı a, 80n • 

d<>şeııocek borunun belıer met- Kadıkiiy (Hmmsi) - na· 
resi ,·asati 255 kurn~a mal hiy~miz Hacı Ahmetli Zade 

- • • • • • - 1 

- .Kurt.ulacak mınm, ben' olmaktadır.: Bay Mehmt)din gayrot vo to 
• • •• 

- Biiyle olduğunu bilsey y v şebbiisilo : olektirik nuruna 
uiın, bundan bir ay e;vel bu agmur kavuşmuştur. 

ha!. •. 

--- - ----..... ----Bugu••n• Senonin misilsiz deı·ecode giizol vo 
• lıareketli bin 1\Ili~THO GOf.ıHVIN· 

MAYER siiper filmini takdim etmektedir. 

ASRiTALEBE 
BAŞ ItOLiıliJUD.E 

Biitiin diinyanın se"\"giliRi genç s ıı'atlJlr 

RAMON NO,rAlUlO 
ile J\IaDG FJ EVHNS ve n AJ,]j, H HA VZ 

Gençlik .• Aşk ... Saadet ... N"cış'o . .. Hayat 
Kaynaklarındl\n meydana gelen hii.riik ş-ılıeser 

İlaYe olarak: Miki Mavz 
Seanslar: Cuma 13 · 15 - 17 - - 1i:t 21,15 

Pazar 15 - 17 - ın 21,15 
Diğer gllnler 19 ve 21 ,15 

Duhuliye: birinci 25, ikinci 15 kur· ştu::-~ -ı 
Pazartesi, Salı ünleri duhuliye 15 ve [0 ......... 

ı rnve 

Bugün 
:Sinema cliin· l yasının i k i 

1 namlı Yıldızı 

' .JJ1:JANI~TTE 
/ l\IAO ])ONAJ,D 

vo HAMON 
.i:'0\1 AHRO 

Tarafıııclırn toıusi l edilen 
'FHANSl ZOA Sl)Zlii YO 

~arkılı hiiyiik operet 

~!~~~.:~-~ğ~!~~ 
-- -.-,.- -- .. 

ıneYzu- Heııkli ·alıııelcr, baletler .. , 
olarak: P ATBJ1J .JURX AI.ı No. 9 

Iıakikatı bilseydim... Til\lıkosir ve civarına ev· Belediyenin oaddo ve su-
- Ne olurdu' velki gün bolca yagmur yağ· kakhna yaptığı tesisat saye- Seanslar: Hergün 15 - 17 - .~9 .. ve 21,15 <le, Perşembe 

Seni kurtarır<lım. mış ve havadaki soğukluk bir sinde Kadıkiiy geceleri nur giinii 13 te talobo seansı, Onma gıırıu 11,30 da bl\şlar. 
-Devamı var denbire azalmı~hr. i~iude parlamaktadtr. 
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, cak meydan mub:irebesi -1 Umumi Harbın tarihi İ 
•ınnııınıı ııımmıınımnınn No.45 ıııııııııınımıııııııı -11111111• 

.......... 
c __ a. ü ü g Alsancak top 'alanında futbol 

'• ~ 

Verdün Etrafında iki Ay Devam Eden Müthiş deği , meydan muharebesi yapıldı 
Bir~Boiuşma, Dar Bir Cephede Yüz Binlerce 
Fransız ve Alman Askerinin ölmesinden 
Başka Hemen Hiç Bir Nttice Vermedi 

.•••.•.• 4• 

y-Altınorduya yenildi r G 
------~& 

yazdığımız {Bucalı · geoÇ k•t' \ 
Cuma günkn çirkin b~re l> 

• M • • M • terini görmek istemezdık· toP t 
Verdnn müllahkem mevki lua Doumont mevziini ılama· ya imparator~ hllcum emrini Cuma Gnnn Alıaucak 

1 
, tt 

ceneral"' Her idare ve kuman- dılar fakat Monhöl mevziini bir nutuk ile verdi ve: alanı - tabir cabse • it• ~1, ~~ 
dasında idi. Merkezde Longle aldılar ve birleştiler. 29 da - 1870 harbı Pariste hitam - Habeı muharebeıini ·~ d• >le 
ve Kari ordularına iıtinat idi. Paavre etrafında ıiper kor· bulmuıtur; bu harp de Ver · rau bir hal aldı. Biı bu sfi,ı '' 

Taarruzun iptidasında ce· dular. dlin de bitecektir; dedi. Fa- kabahalın en bOyOk bi••''ıı· ıf ~ 
neral Herin kumand111 albnda Bu taarruz bukadarla kal· kat bu h6cum da boşa gitti. hakeme veriyoruz. Habe~dl'' 
9 fırka ,..ıüvari, ve 6 topçu dı. Almanlar bu taarruzla Nisan sonunda Verdün cep mail oyunun bu ıek!I ~liralı t 
kıtaaı vardı. 21 Şubatta 30 cu düıOndükleri neticeyi elde et· besinde değiımiı fevkalade 11na meydan vermıyebı ib' '1lJ 
kolordu da füen müdafaaya miı değildirler. Fakat Fran yer olmamakla beraber iki Tekme ile Ostün ğehııe '1,. 'dl 
iıtirak etmiştir. 11zlar da bu m6dafaada mağ· ay kadar d~vam eden bu çe. GaUp Alıınordu takımı niyetini Atatlirk aeslin° - · 

Franıızlar fevkalide bir lubtan fızla zarar görmüşler• tin harpta Alman ve Fransız Cuma günü birinci devre- cile~ile ~oliı aah~ya girerek kıştıramıyoruz. Biz b6t~D oı:f' 
inalla müdafaa ediyorlar, Al· dir. müsavat olmak here 400,000 nin en mühim karşılaşması vazıyeti ıdere etbllerJ yoksa leket genclerinl aynı i~ff 1 
manlar da miltemadi akın * * * kişi kaybettiler. Altay - Altın ordu takımları çok fena bir hadise meydana uğrunda birleşmif garoıt ot ~' 
ıekliade ~saldırıyorlardı. 1 Martta M, Puankare ce· Mayıı ayı da Nisn gibi geç- ar !'ında • yapıldı. Stadyum gelecekti. ö~ilnürüz . Fut.bul oyaf:~~ ' 

23 de, Saat onalttya doğru neral Peten ve jofb ile bir- ti . Almanlar; p~k büyük feda- coktnnberı bukad r kalab lık Geçen sene lzmirapor- Al- sak gençlermizı her. b• ,o' e 
Almanlar iki milhim ve: or- likte cepheyi gezdi, bu Uç kirlıklarla bazı kilçük yerler görmemi.şti. Gü~lcrdenberi !tt- tay. maçında mllfettiı Niyazi birlerin~. d~rgı~ .va~;.et;,çır 
manhk mevzii elde ettiler, yüksek rlltbeli zat, Fransız elde edebildiler. Yalnız 7 Ha- rafterlarılc lzmı .. sporculugu· lzaıırspor oyuncuları hakkında kara~ .bırbır!~rı~ı k P ~ 
Fransızların bir kısmı Ornes askerini va~ifeainde devama ziranda Almanlar, Verdün'ün nu i tekle. aliik dar eden bu m'ntakaya bir rapor verenk mek ıçın degaldır. 
nzerine çekilmeğe mecbur teıvik etti; fakat bu teıvik mnbim iıtihklmlaraİıdan birisi bü~ü~ ~a~ Alt~nordunun 3 1 takımın büttın oyunculannı ce· Altay • ~ltınordn otffd 
kaldı. sırasında birçok defalar ıiper- olan Vaux iıtihkimlarını elde gahbıyeh ıle bıterek Altınor- zaya çarptırmıfh. Sıra mühım maça ge.1 e'' 

24 de bir Alman kıtası lere kaçmak zaruretini de ettiler. duyu birinci devrenin en kov· Halbuki onların içerainde Altay Buri, Mehmet gibi 'jl' 
mühim bir mevzi daha aldı ve hissettiler. Çilnkü Alman top· Almanların bu muvıffalnyeti vetli t mpiyoo namzedi ola· kabahabız olanlar çoktu ve unsurlarının yerine epe1 1,ı 
Barnon mevkii de düştü . Fran- lan ve tayyareleri de vazi kliçük deiildi ve bu muvaffo. ·.~k başa çıkardı. bunlar ekseriyeti teşkil edı- mandır birinci takund• 
sızlar birinci hattan ikinci felerlnde devam ediyorlardı. kıyetten de azami istifadeyi Oğle<len evvelki ınaçlar: 
hatta çekilmek mecburiyetinde Bu bombarduman Martın istemekte haklı idiler. Bunun Sabahleyin K S K. l<üçOk 
kaldılar ve adım adım takip birinci ve ikinci günü devam için 23 Hazirana kadar muhte- lerinio gelmemesi üzerine Bu 
edilerek çekildiler. etti. Ve bu bombardumanı lif ıekillerde mlitbiş taarruz- ca seramooi yapar k hükmen 

Harp çok çetin oldu, Fran- gene mülhit bir taarruz takip lara devam edildi. Ve Meuse galib ilan edildikten sonl'a 
aız 51 ve 72, 37 inci fırkaları etti, ve bir mart akıamı Dou· tepeleri 400,000 Alman cesedi Altey • Altınordu 8. takım-
31 ve 306 nıcı topçu kıtalerı mant ikinci defa olarak Al· ile kaplandı. Kayser Vi!belm !arı hakem Ahmed Hamdinin 
gOnlerce au içmediler, topçu manların eline dnıtn. Fakat Alman bayraiını Verdiln ka· 'idaresinde karş !aştılar. Çok 
lar içecf'kleri suları, biç dur· harp llçUncü gOn de devam lesi Ozerinde görmek için Al· samimi geçen bu oyunun ıon 
mıyarak ateş eden topların rtti. Franaızlar Doumant'ı al· man sıençlerini mütemadiyen dakik larında dJşardnn b zı 
namlularını soğutmak için kul- dılar. Erteai gün 4 martta ileri : ıOrdO; V au önünaeki kimselerin fuzuli bağtrıp ça-
landılar, buna rağmnn Alman· tekrar Almanların eline geçti, arazinin bir ~kısmı daha işgal ğırmalan ve ,.. oyuna mü-
lar burada 10-12 bin esir 5 martta müteaddit hücumlar edildi. d hale etmeleri gençleıin 
aldılar . ve mukabil hücumlara geçti. Bu mütemadi taarruz v~ sinirlenmeleıine sebebiyet ver-

Almanlar tarafından da va- 6 Martta Almanlar Franıız gayretler karıııında Fransız· mişli. Bu halin devam etme· 
ziyet ayni tekilde idi. Aıker- cepheıi ilzerine mermi yağ- lar yeniden müıkül vaziyete mesi ve aariciıı fuzuli med· . . fl 
ler durmadan, dinlenmeden muru yağdırmaia başladılar. dOıtOler; Franıızlar bir kerre dablılda ve hakemlerle oyun· 1936 Ulimpiyaı hazırlıklarında: gördüğünüz resim Gar~'11Jil'' 
hlicum ediyor, toplar ve mit· 1700 kamyon Franıız cep· daha ikinci ıiperlere çekilme· cul ra k lışm kt n vazgeç· ıankirhen şehrinde 1936 :olimpyatının kıı Jporlanna tahs•~ 
ralyozlar son hadlerine kadar hesinin arkasında mütemadiyen ie mecbur kaldılar. mesi lazımdır. cek olan mücadele saha!ının minyatörünü göstermektedir. ,~,f 
iıliyordu. Cenerıl Joffre vazi · çalışıyordu. Bu sebtple Fran· Hittl ceDeral Peten nehrin Bu hal k rşı ıod düdüğü yorlardı bu eski hidiseyi ha · almıyan lsmail Hakkı '' '~· 
yetin vahametiDi gördü ve ıız müdafaası, Alman taarru· ıar tarafına çekilmeği bile eline alıp h kemhk yapacak tırlıyarak Cuma günktı çirkin hattından aldı§'ı şokri1 f~~ 
28 inci kolordu da birinci ce- ZUDUD olduğu yerde kuvvet- dlitiindü. Fakat ceneral joffr arkadaş k lmıyacaktır. Biraz vakaya ıebebiyet veren kendi takımın,:hücum battıııı ·: u· 
ııerıl Giyyom ordusunu tehli· leniyordu. Fransızlar, Alman bu kararı taıdik etmedi, ve harmdkar olalım. Oyun 1- 1 oyuncuları hakkında da Ni· etmit buluduyordu. t1•1! f'f 
ke yerine koşturdu, ceneral mermilerini bu taarruzda biç ölünceye kadar mUdafaa em· beraberlikle bitmiştir. Yirmi yazi böyle bir rapor vere- yas ve sol bekte de fo~I l 
Peten idaresinde de yeni bir bir an cevapsız bırakmadılar. rini verdi.. tki oyuncu içinde Altınordu cek midir?· Diye doşnndük almıılardı. Buna muk•b et 
ordu teıkiline başladı. Cene· Bombarduman cidden mllt -Devam edecek- sol hafının muvaffakiyetli oyu- Disiplinin emret:iği şekilde tınordu Sahabettin, Rit01/ 
ral Kastelmo hemen Verdilne hiıti: Fransız mevzilerinden • • • nu berkesin olduğu kadar bi- hareketi kulüpler 1 talbike mil, ve Vedat, Adil, /i 
gitti, asker ve zabitanın ma- bazılarina 12 saatte 100,000 G Jd• zim de nezarı dikkatimizi mecburdurlar. Fıntaka futbol Adil, Tevfik, Sait, ~~.~-
nevi kuvvetini yeniden teaiı mermi dllşmüttllr. 6 Martta e 1 celbetmiştir. Bu genç munta· heyetinin bu bidiıeyi çıka· Hamdlden müteşekkil bıd, f 
için çahşmağa baıiadı. öğleden sonra Alma!llar For- Bursa ıllt tozu fabrikası zam çalışhğı takdirde kullibü, ran Buca oyunculara hakkında veyeni formalarile sah• 

25 ıubat günü çok karlı bir geı mevkiini 265 rakamlı nok· mamallhodan memedeki ço· ileride kendisi:ıden fünit bek- şiddetli ceza vermesini bek- rllodü. • f'~ 
gündll. Bugün de Almanların tayı elde ettHer, · cuklara mahıuı (Klaknoz) ve liyebilir. leer akai takdirde çok fe· Oyun Altay kalecl•

1

00,;' müthiş bir top ateıi ile bat· 7 de de Freoneyi aldılar . bOyllklere mahsuı (Şayer) .sı~ A takım! rına gel na bir badiae kar1111&da miniD hemıiresinin 61 d~~ 
ladı . Bu glin6n gecesi Fran· Fakat bundan fazla ilerle• ılltleri çok nefis ambalij ları mı ştı. kalacak ve bunu telifi imkl· saygı olmak üzere bit;~ 
ıızlar biraz ilerler gibi oldu- diler. 10 Martta ceneral Joffre ile ~elmiştlr. K. ~ · K. - Buc takımlan nını bulamıyaeağız. kalık bir ıllktlttan f:, ,J 

lar fakat pek seri bir ıekilde haldı olarak askerlHine: Depoıu: Ttırklye Liyon İ· Hüseyın h kemliği kabul Bu sebepler memlek\}t apo· diidüktea ıonra bıtl• ~t,rf 
yine geri çekildiler. "Tarih sizi, Almanlara 1_ 

1 
t f b .k 

1 
. ü ç etmediği ve bu maÇt idare runu sevenleri de yese düşilr· bu oyunun umumi 11°""''~ 

, . V d 
1 

k ,o a a a rı ası ımır m mes· t · v • • ö 1 • il k .. v • • k ... 26 .. ,babın da Almaclar, ım , er On yo unu apatan as· . • • . . e mıyecegını • Y emesı ze- müıtnr. Mahdut olan futbol ırıtıgını yapara 
paratorun buzurile em1&lıiz k~rl~r olarak anacaktır!> de· ıılı Oıman Zelunın lzmır şe· r in~ saha~~ bulunan Gö~te merakhları Cuma gfinll bu ha· babıetme~ .istiyoruz. i~' ~ 
bir ıiddetle taarruza devam mı!tır .. Bu1 harplarda da her kerciler btanbul pazarında ve pelı Ismaıla hakem seçtıler. diaeyi nefretle karııladılar. Bunun ıçın her d.•~ 1,~ 
ettiler ve Duomont milstah- iki taraf loO,OOO maktul veı• ber yerde bulunur. P . 1032 O yunun lilk yan ı iyi ğeçti. Binaenaleyh h•lkım1zı spordan çea oyun vıziyetlerı~1• ,e i 
kem . mevkiioi aldılar. Alman· miıti. Almanlar 60, Fran11zlu K . S. K. bu kısı~da bir tek soğutmamak ve[uzaklııtarma- yacağız. Altay kend••;:.,,f.,r 
lar oğleye kadar vaziyete ha 80 mecruh verdiler ve 20 , D gol yapmıştı. lkmcl devrede mak için samimi olalım ve halde kazanılması li fof ~ I 
kim ve FransızJar mağlub idi- kadar da esir Franıı; zayiatı /lm/f r'OSfOS/ oyu~ h kemin . mOs~mah&11 ku~eşçe çarpııalım. bu maça kuvvetli biril defi/ 
ler. Fakat ertesi sabah 20 arasındadır. GlladeUk Ôkonomi, Sy11al yüıunden sert bır ! ekd ldı. Bız memlekette, ıençlik tı fakat. ~u~a .mu~ab t•"1/ 
kol ve 39 ncu fırka yeniden 1916 ıenesi Ukbebarı, Fraıı· gazete Buna .da Buca~ı bır oyuncu teşkilltının hemen arefeaiııde da ~e~•ı.ıkhklı bır 111~ 
harekete geçdi, Ceneral Pe- ıızlar için vikıa çok zayiatlı sebebıyet verdı. . gençlerde diıiplin istiyoruz. çıktıgı. ıç~n hatlar .,,ıı'' ~ 
ten harp sahnesine girdi fev· olmuıtur; fakat Almanlar için llıı, çıkarma buyurganı D~r~en Bacalı! r k slı fa• yoksa ıunun bunun kaprisi t~.m bır. ıaabet v.e Jıf'-i 
kalide bir meaai ile Alman• de bi k bir iki • Ra~it H. Yılmaz vullerına artırdılar. Hakemt Bu· için memlek4't geuçleri araaı · gorünmıyordu. lyı b•f d• .Af 

' r arıı yer, meJ üd f 'I . d b" • . "lk d k'k Jarso "~~ 
ların tiddetli ateşi altında zi ve iıtihkim zaptından baı- lzmır - GHI Bulvarı ca m a 1 erın ~n ırısinı . çı : na nifak sokacak ve bir fut · oyunun 1 a. 1 ~ . tt"~ 
müstahkem mevkiler yeniden ka bir kir temin etmemiştir Telefon: 3952 kardı. Fakat bır an geldı kı bol maçı için her hafta bir basan Altay bır ıkı 1' > ~ 
işgal olundu, ve 4 müdafaa Meı'elenin en feci ciheti har~ Yıllığı 12 Lira tekmeden k çmak is tiyen K. kaç gencin ıakatlan?Daaına yarattı. Bunu aağaçı ,dıf1 # 
battı vücuda getirildi. Fran- bın bu sene de garp cephe . Altı aylığı 7 S. K . oyuncu u Feyzi ye çelme kat'iyyen m6aaade edemeyiz, 2 dakika ~onra • kaÇ0,.-ı',,r 
sız rilcatı bu sayede durmut sinde nihayet bulamıyacağının " takarak sakatı nmesına çalı- ne ayıp ıeydir bu?. Bu naııl fırsat takıb ettı. • ıı•""''~ 
oldu ani 

1 1 
d yad iJlere yılhiı 20 • şıldı . O yuucular sinirlendiler . teşkilattır böyle? yarısında Şükrü i yı ,,~ h 

. aıı mıı o ması ır. t t D '- h d k • • 1 d f ılı' Jt 
27 ~kıamında Almanlar 9 nisan 1916 da ikinci bir ZM R : Ticaret Baaağında erıt: en sa .a a vg . çıktı. Fıraat buldukça ftm~ıye k.a· e topu e anıtan ç .~ıf'" 

yeniden taarruz ettiler. Va- taarruz daha yapıldı. Alman· baaılmıour Bereket versın K. S. K ıdare- dar yalnız muvaffakıyetlerınl - Devamı 9 uncu ' 
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her Türk Soy Adı Alıyor ....... 
lzmir ve Mülhakatta Alınan Yeni Soy Adlarını Aşağıda Göşteriyoruz .............. 6f • Maliyede Tllrgat G&rkoa, Kızılçulluda Yuıaf G&zi de Ahmed Tilki. ve amcazadeti Rifat Çelikel, ılnden Salih Akbıı, &teki 

llSa Tesçıl Şekerci Muıtıfa Gllrbtlz, in· kara, Bııdurak mıliyeıiade Demir tnccanndın Muam· • •. K111ıyılra maliye ıu- &ye Altıparmak. muha1ebe 'Je S hiıaıda Muharrem Gergin, Yaıaf G61nay, Oamlacıkta mer Lntfi Demir Kul. beıi tahakkuk memuru Hııaa yazgını Nuri Şahin ıoy adla· 
D oy Emniyette Hal6ıl G&m&ı, Ilı Avni G&ncer, Kordonda Muı· Eıaıf ve Ahali banka11 Çelikoğlu, Tahakkuk memuru rını almıılardır. 

dJarı tiHs mıhkemeılade Arif ve hfa G6nan, muhas11bede icra iılerl memuru Ahmed Fadıl Bayraktar, Yazıcı H~lim Ziraat bınkııındı ıoy ad· 
!' Edhem Gllng&ren, Baıturak Mahmut G6rel, Devlet demir Y adık, Devlet demiryoll111 Arkun, Y ıııcı Vafi Bılge, lırı: 
t~ta m&fettiıi Haıın HU- mıliye1inde Hasan G&nenç, yolunda Mehmed Ali G6ren, Jedinci iıletme tren bıı me· Yazıcı Hilaeyin Av~i Gençer, Ziraat bank mi1dllril Bay 
~•, lı bankııında Fah· idare heyetinde lbralıim G&k· Şevki G6aey ıa, Baıdurakta mara M. Hayri Altan, ihracat Yazıcı Halil lbrahim Aktıı, Muhterem Kaya, muamelat 

I, lahi11rlırda Ahmed nen, Akıeki bı.nkaıındı Sil Ratıp G&ler y&z, mubısebe gQmrUk bıı muıyene mema· UJ•ıtırıcı Ômer Lütfi Kara· Amiri Bay Ihsan Kayı , mua· 
r..-....... 'ı Alııncıktı Sabahaddin leymın G&ndoğda. Poıtadı kltibi lımıil G6kılp, Eatllı ru Tevfik Urcan. bulut, Ulaıtıncı Melımed Dinç melit memura Bay Galip Hinç 

!ı '' icrada .;evket 9~ Şakir Gllneç, Karııyıkıda mılııllealade Rauf Giray, Umarla 240 numaralı kre- er; ıoy adlarını ılmıılardır . 
.. ~.g<ıa , Alsaacıktı Hamdı Cemal Gllren. Karııyakadı maıllim irfan Harar, mu'1a- dl kooperatifi idare mecliıl bmlr maliye memurlann- Askeride ıoy adları: 
, 1• E:nniyette Ahmed Hilmi GCSçen, Ağırcezıda Hı- berede Haydar Harman Kayı reiıi Mehmed Arif Ôztllrlc. dan Mustıtı Tevfik Akıoy Aydındaki ııkeri heıab 
, Emnıye~ten Maı.tafı lil lbrahim G6zey, inhisarda muallim Hlsall Han eıki ka- halk ıirketi hiaaedarlarındın adını almıılardır. memurlarından Bay Haıib 
~ Mabmadıye ıabesınde lamail Güç Asmalımescitte ııplırda Kenan Hamarat, in· HalU ojla Oımın Bozkurt Burnavıda ıoy adı ılınlar: Ga h b 
'"'rt k. P ı· K d · E ' ô L fi Hi 1 ' E 1 1 b ıı· · F h · r ve gene esa memur· ı e 1

• 0 11 · 1 rı r· Cemal Gökb•yrak Bııturak hisarda mer it cer, lımir emniyet mUdi1rl6· 9 Y il ıımua ımı • rı ı d B s b · D ... , Zi t b k ' il ' M ff k . K k b. arın an ay a rı egırmen-l!ı raa an •11nc;ı yıı maıı·yeı·ınde Mahmud G6nel, mektep mBdlrll ua er ğtlnde Salih Ôzdem birinci ye, ardeıı ara m~ te ı mu· • dl ı ı d 
-:ı11aa· S 1 F ' . . . cı soy a ınnı a m•ı ar ır. 
8-ı ıyette 6 eymen . ~- Odacı lımail Gencer, Tlltlln Harç, belediye memuru Sabri k111mdı Hllınll Arcı, Mah- alhmlerıaden Vedıa Nayıa Alıtehir (Hususi)· Şehrimiz 

cılarda Mahmud Fıhz, 1°nhı0ıır1ndı lamail Gar Orat Hi .. d6nmez, Kartı1akada A- mud Nedı'm Tonca Karantina ıoy adını almıılardır. 9 Eyini d d k k .. ık 
hk · d K d · • w • • • • e ıoyı ı onmaıı ço agır ı -

1 ma emesın e 1 rı mektep yazgını Mu tafa Gak, bidin Hakkın. pollı merkezinde 203 Şevki mektebı muılhmlerınden Ha· ı dl Eld tf... b. k 
.. .' F Orman memuru Mu· Müddeiumumilikte kltfp Şe· Dindar 76 Muatafa Çelik Er liik Yeltekin, Hilll bıımualll 1 

ydor. 1 nle e b1~ı'd'? · 11 
aç 

... irat A d k an Izmirde· ' ' . H'I . Bo ıı · ıoy a ı ı ı arı ı arıyorum : ' y ın amp • dd. G 1 t ' 6 Şevket Goykıo 107 Klzım mı ı mı ıgurmı, mua ım E S d. Ak k b k , H G d d cae ın ençerer. ıme pıtı , . ezacı u 1 ıun ur, a • 
te ııan. 60 oğ u, mahnllesinde Zebra GUzeller . Doktor Hııan F~bmi, Ne· Çankaya. O~mın Nuri Saykı, muılhm kıl Hasan Hü1eyin Okay Türk, 
ltdı Sa~ıt Gllven, ~e Ağtrcezada Ahmed Suad Gi1· bale Feh.ml_. gazetem~z mu - 64 Şllkr~ Kulluk, 14 na· Nıhat T~m~n, Kırt mektebi belediye baıkını Akif Öztürk, 

tele Fethı Gacar; Hılil 1 1 hl 1 d M h d G• harrirlerındea Lebıt Fehmi maralı Avnı Afra, 216 Suavi baımuılbmı Mahmut, Tunı ıoy d k'Jl . d K 1 A 
alad S · Gxkb ra , a sar ar a e me v• y d 1 d • d. avı ve ı erın en ema • • ararı v •f, . F b • G k, ur oğ a. Çağlayanl11, 231 Nazmi Dala· ı lırını ıeçmııler ar. .. . 

1 
•ııdı Mehmeb Givenç, der, Beledı~ede e mı 6 Doktor Tqlı otla Etem ylar, Baraıvıdı terzi Cenap akut, kıncı ogfu ?ua~ıp Yalçın ~kın 

tette Avni Gnler, Ferdi dalıy, Emaıyette Hııın G&a· ve oflu Faruk T•t· .•. Karantina merkezin· berber Şevket G&ndoğdu, Ali cı, tenekecı Ah Akın, Z ırıat 
o.~' Inhiıardı Hamdi Gil- tŞerk, G~mrEndkhte ŞevGk~ ~6kçKek, Sabık bocılardaa Tilki za. den Poliı Fadıl kardeti Bedri Suhı, G&kıin, bokıör lbrablm Cbankııındı. ?1eHmur MEebınk~d 

• 1119Jdik&yde Cemal Gün- e ercı em ngıç, ız Acar soy adını aeçmiılerdir. ura, maıvını asan rte ın , 
"Gaıtepede Şefik Güagör muallim mektebi m6dDrll Sı· Soy adı istidaları Ticaret Matbaasında Belediy~de ıoy adları: aezaedar Hakkı Yaman, oda· 

l\li Riıı G6rgln, Mali- bihı G&kciil, Kız liıeainde b ) '~40 k b J y 111 çevirgeai Aaıf G&k· cı Ş&.krtl Kıya lin, 234 koo· 
Şerafeddin G&nen, Bıt· muallim Tahıin Abdi G6ktin· ası ffitŞtlf • " para ffiU a İ İnde bel, hesab itleri çevirgeai peratıf mildllrll lsmail Süley· 
111beainde Ferid G6ner gol, Memleket baıtaneıinde mÜvezzilerimizde bulunmaktadır Oımın Bircan, evrak memura man Doj'anökı&z oğlu, Milftü 

tıtte Neıat Gar akar. Ahmed Genç. Hilaeyin Uyııl, enclmen Uye· oğlu Haliı Alptekin Soyangun, 
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Ege kadınları BHin~istk~~ıHn HBoarrseaketlerı· 
h • • d u2un u a-
eyec~.'! IÇID 8 yatına Bakış Ozüm 

}) - Başıarafı Birinci sahifede - - Ra~tamfı 8 inci slJyfada - Ç l Al K S K.& 
•ttırafı 6nci sayfada -- enerjiyi zikretmeden geçemi- 8 Ş h. b 1 "k it • ti .. • uva ~ ~ _ 
•ı rer • h.. m yeceğiz Orta haf Adil bugün ayan e ıme u u aşma· yu se mış r. T' .. t.. · 1 .. l 196 Mnı. inhiıarı 7 ıo 

b1td .ırıyor ve ucu . . · . . nın, hatunun ıaylavhk istegile Bayan Haıene Nalan Cüm- u nıı 1<;nıe { guna 1 : 
178 

K. A. Kizım 
12 25 13 ~,, 1 dığer arkadaşlarına lzmırın e~ ıyı ~rta.1 ~afı 0~ yaptığı savaşın neticesi olma· buriyetten evvelki idare ıe· Yerliler araıında t5tüıı iç- 166 ş. Riza Halefi 11 75 15 

lııe b~ daha çok çalışıyordu. ?1~ştur. ün e~ı 't eh ç~ dağını, llyık görülenlerce ve killerinin kadınları insani hak· mek günahtır ve yasaktır. Hi- 148 Koo. ittihadı 12 50 14 75 
;ıe bir hücum esna- ~\ 

1 
oynamıştı!. . .aı A:• • rildiğini, olgun hale gelen tan düşürdüğünü söyliyerek, lafına hareket eden Hindu, 76 Ş. Remzi 13 12 17 

~ şlt krü Vabapla paslaşa- adı.e oyuna gı~'!!lkıştır. ki ın· yurttaşlara sırasile bütün bak· bundan sonra erkekler omuz halk tarafından afaroz edilir. 65 Alyoti e. 12 50 20 
ınordu defansına ka· or unun enerJı çocu arını 1 d . w .. ü lü l 1 b'I ki . . H' k' b d D lo'll k 

1 1 
arını veren crın gor ı u u oıuuza ça ışa ı ece eno1 ve ıç upse una cesaret e e- 41 . Ardili l 2 13 75 

e uldulır. Şükrünün ye- uHt u arkız. R önderin kadını da ihmal etmi bu hakkı kendilerine hükii- mez. Oıada tütün içenler yal- 35 tt. Ahmed 10 12 25 
•ıırı••ı.nı alan .. Vahab sıkı a em ıza yerek zamanında ODU bütün metin verdiğini izah ederek: DiZ Müslümanlardır. 32 L. Reciyo 11 75 14 50 
rol 1 ılk golu · yapmıştı. Cuma güokU maçın bak~m- arzularına ulaştar(iığmı medeni! - Atatürk'ümfizün dilek Gıda maddeleri: 28 KaptanHuluıi q 50 9 50 

oyunun heyecanlanm - 1. w. . K S K• 1 R k ı b d e vel ı · 'b' . d' w · · b · ı 22 H. Alyoti 14 50 14 50 . ıgını yapan . . . ı ıza· anuouy e f!r şey en v . erı gı ı gır ıgımız u sıyasa Esas g•da pirinçtir. Hind 
/1 •rdım eltı. nın oyunu bu derece iyi ida- evindeki mevkiini kuvvetlendı alanlara (siyasi sahada) da pirinci •boldur ve bar'ce de 19 J. Tarugan 14 l6 50 
"hnordu da daha fazla k w b' t w 1 d .. ı· · ı - ·ı ... 1 6 P .Pac ve Mala. 15 15 
ırı .. re edeceğini tahmin etmiyor· rere çocuguna sa ıp yap ıgın eger ı ıı er yapanı megı ve gönderilir. Meyv-, ve ıebze· 1012 Dilokll ıatıııa yektna 
))•ga ba~ladı. ~akat gol duk doğraıu. Bu sporcu gen- ve kültürce_yükselttiğini söyle ulusal kültürümüzü :erginliğe ler Türkiyede yetiıenleria ay· 

evse hıtmek uzere. Bu . . mı'ş b' ık demiş'ir lfr ı t .. b' • ( ) fncı•r d A • • cın bllyle büyük maçı ılk de ve ır ara 1 • u 8 1 1rmagı ır erım gaye nıdır. Fazla olarak muı, ıe-
h& 1 Kırmızı · lacıvertlıle- fa olarak bu derece iyi idare - EvvcJce, bir gfin, 0 vakıt haline getirmeliyiz. Şur da ker kami~i portakal ve man· 156 T. Debba1 5 50 5 50 

~.L_ c:umJarı fazlalaştığı için t • . d' k d 1 . açık bir kıyafet görülen man- Atatürk'ümlizün kadınlık için d .1 b d k' Pamuk ._..,.._b • h 1 k e ll)esı, şım ıye a ar- zmır- ·ı k .. k .. d • • ga eoı en elma oyun a ı· 
"tt gerı atlara ge ere d h k l'k 1 · .. to ı e ıo aga çı tıgım an, yı- söyledikleri kıymetli bir vecı· k • I 

•1ıı d d' d H e em ı yapan ara numu· b' - T .. · . raz en ço yetişen mahsu • ' yar ım e ıyor u. am- 1 ne ır gun anrı sözil uzerın zelerıni hatulıyorum : 200 prese Balcı zade SO 
lopu eşape ile Vahabı atla ne e muştur. .. de bir vazife yazdığımdan ölü· "Dünya yüzünde gördüğü· l~rdir. ikinci bir gı~a ':°adde· 8 '' Karabiber 47 
iı •ırada top Vahabın ko· 

1 
Bra~o Rızoya;k~yagı sak~t rü' hareketim dine taarruz te- müz her şey kadının eseridir. ~1 de ı~dur. Sku Hfıodııtanda eski ıatıı 

' değdi. Hakem de pena) danmha kan l~~~ed. 1 koyunu)' Ba- likki edilerek günlerce mek yaşasın Atatürk! esr yber )CD hço 1 ıar olun~r.I 27 " Çolak oğlu 48 50 
Çtld O . A-d'I' ar a em ıgı e uvvet ı. u b' "d" d .. 1 k e ıe er aş ama suretıy e 7 Ak O ı. rta muavın ı ın b" 1 d h 1. .k. te ın mu ur o asına çagrı mış içlerden gelen bu y n u T H' l' . .. b .. 11 ımaa ~ij 

•
1 bir vuruşu ber berliği te· ~enç oy e a." ~ır 1 ı ma~ ve zorlukla cezadan kurtul- ( Aksi seda ) Atotürk'e bU· !enı ır .• ınt tlerın__ çogu Otun 8 " Müft& ıade 4G a 

tltı' ilk " d ıdere ederse hıç fuphe yok kı t _ " omürlerınde et ıgızlanna koy· 344 ı kilo ikinci Hllaeyln H ...... 1 
1 · yarı Loyun 8 \d h k l' b' h k 1 muş um. tun Turk kadınının sonsuz . . ...-

) ec:e b b b'tt' a a uvvet ı ır a em o a- A 1 tt .. lk- t 'k' .. mazlar. Çünkil Avrupıda etı « 
j 1 ' era ere ı ı. k H .. . . k d b'I a a ıgım a uoç en ı ı, uç saygı ve unutmazlığı olsun... . . • . • 

. kınci devrede Altay ha- ca tar. üsnunıyetı a ar ı • 'd·· M'Jr 98 .. kesılen hayvanlar onlarça mu 9 prese ılnncı A.R.Barkt 
'b' •• d k ı· 1 b sene sonra ı ı, ı ı vaıa Bayan Hasene Nalandan '- dd 

j' lı.. .ıYttini fazlalaştırdı ve Al- gısı e uvvet ı o sn u gen· henüz başlanmıı o sırada ben k" . l S la 'k aıa estir. Avam tabakaıından 44 
f ~rdu kalesini sıkı bir çen· ci muveffakiyeHnden dolayı d A d 1 ' iştim sonra uuüye g~ en e oı y4Jnız öküz eti yiyenler çoktur. 23 birinci Ali Haydar !O 
b l t •lhna aldı Fakat Saba· kutlular ve iyi bir hakem ka- e B'oa ~dudyat geçm k . tı· bankası nıe~urlarınden bayan Fakirler: 50 il Tatarı zade SC) 

• "dd· . d .. 1 . 1 ır mu e sonra ıynıe ı Belkıs Kamil· 
ı. ınin ve Cemilin canlı kur· zan ıgımızı zmır sporcu arına b' t d"f b . _, k d · Bunlar Gandia adında bir 9 , Emin f\usret 50 .,,. 1 .. 'd J • ır eaa u enı ... ~n ara a _ Yurtdışlarım' 
~ 1 trı yüıünden gol yapa- muJ e erız. Atıtürkle karşılaotırdı. Etra· D' b 1 • ' • yaprağı pipo hrzında~ içerek 36 .. Lntfi Sabri 50 
)ordu. A. Ç. fanda benden başka kadın .. l ıy~ aş ıyaa 01

1~ rytış sersem olurlar; az yirler. Ha· 127prese ikinci Ç~lebi Tar••· 
•' .. \t•habın muhakk k gol yn· ektepler Llkl olmadığını gören ulu varlık soy cmış; ouzudn ~ZUD a d\Ş akn- yatlarını kazanırlar. Bunlarda 45 

.ı c,.. K d d mıştır. o an sonrn a ız tr k k 1 t k 86 birinci Ş Bencoya 48 50 
tıfl'. ~ gı sıralard Altınordu Haıkevi spor şubt sinin mek· bnna dönerek: « a ın an me· muallim mektebi okuturların- rna • saç, sa a uza m~ • • l • • • 

k ı toıdtfilerioin tılm 1 rı Alta ya tepler rasında tertib ettiği bus çıkaracağım,, dem•şti. Bu dan bayan Vedide Kemal ~odadır. Velbaaıl pe~ ~Hıp I<>'! bir~nct l zmırh Talit50 
L. fırsat , d' 8 · • d L k 1 p b . - .. .. - · d 12 • 13 • ınsanlardır. M~haretlerı kıtap 9il Kadıoflu 48 50 'it ı 'erme ı. ıncı a· ' maç arına erşem c günu ıozun uzerın en sene uzun süren bır konferans ver· 49 " A d 1 1 t ~• ltA 

de \'da E · f H k t' - k k Jd .. lar dolduracak kadar müte- Y ın 1 ıze • 0 ~ ı uverın ena vuruşu al ve Alsancak sahalarında geç ı, ogun ço uıa 0 ugunu miatir. Konferan ında May· . . 54 ht I'f p t k ı 36 ııuıı 
1111 H d' 1 · b · tt•w• • d · b t -ı \:' nevvıc!ır mu e 1 ora az. "" 'tb . am ıye ge mesıne 2şlandı. Mekteplerın en kuv· zenn~ ıgım.m~ enı a 1 u - muulıı Kaplanın dllnyayo ha . ' · _ . 2 birinci Ak Osman 50 

~ tbıyet verdi. Hamdi iyi bir velli t .lumlarmdan olan Lise kelermde hala teslim edilmi· kim olduğu sır larda kadınla Hınt mu~elerı: . - 28 " Karabiber 50 
it ~tla topu ortaladı. Buna ve Sa.a Uar, Ticaret ve Orta yen ve bazılarında uzun se· erkeğin hakta birbirinin ayni Her şebırde bır muzchane 6000ki1011 M. Arctili 50 
~l1hn Tevfi~ ikinci götü m 1 teple kerşılaştal r. nel"r savaşma uelice~i~de olduklarını ok ve yaylarile bulunur. Zengin ~serleri var 5000kilo" Eıat Neıir 50 
~:detti. Golden sonr Altey Oyunların Dyoi saatte baş· kazanılaıı bu hakka Ulu Ôa· vahşi hayvanları birlikte te· dır. En methur mfiıe KaJkn- 50balya" Ahmet Muh. 50 
~tar hakimiyeti elde ettiği lamış ol :nasnıa rağmen her iki der, kadınt ooiki senede ha peledilderini; sonra toprakl ş tadadır. 5000 metre mu. abbaı 4balya < Şeker zade 50 
• ,ınüteaddit cez vuruşl rı ıabada bir çok mekt~pli:genç- zarlamış ve kavufturmuştur. mn ile içtimai insiyakların araziyi kapJar. Binası birbuçuk 6000kilo " Jcn:ef Beamayor50 
~~tıldiği halde gol yapamJdı. (er oyunlarını seyre gelmişler- Daha birçok değiştirmelere b•şladığını; 0 v~kit ka ının 1Dilyon clhn !terline malol· 20balya kaba Moae Alalof50 
~~~'Yet ~oyunun bu şekilde ~i .Halk sahasındaki. maçta ulaştıracak. olan .. ve b.~ yük- hayatına bir yenilik vr.rildiğini muştur. ismi Viktoryadır. l 7balya kaba Balcı zade 50 
i. Ctği zannedilirken Altınor- San atlar Orta mektebı 6 - O, selmek, ..,bıze soz soylemek ve sonralan erkekle bern· 1 . d k' t''- 1 . '- Kum darı '111111 . • . . b kk b" "k I b çın e ı au hia eser erıa aıy· 
l. ar ayni açığın ay~ğı He Alsnncakta da Lıse fıcaretı a ını veren uyu e a· ber " hnk 11 mesele inde ayrı l' bütü H' t ü 1 . d 
~~ıı .. . 5 o · ı d' O ı şımızdan kalkmuın me ı n ın m ze crın en 48 Hüıeyin HBınG 4 75 5 
>,~ cu ve sonuncu g?llerı~i • . yenmış er .ır: yuu ".' Alkı tanan bu ··~ö levden !utularak eve kapatıl~ığını daha kıymetlidir. Ç 
~d'r•k oyunu 3 ı gc.lıp hı- samımi bir hı.va ıçınde geçh. kş t k ıt y _ 1 •zah ederek medeniyet ııerle· P. ekı·rdeg"' i il p b .. Al kt sonra en uru ayı uye e· G. 
ıı.d er. Altayın şansızlığı b - erşem e günu sanca a · d b S b. y yip devrildikçe kadıl!ıb An- 500 S K bOL 2 35 ·'( i B . . M 

11
. B k b' vıu en ayan a ıre unus: oma ara oet 

~ • una ınzım men takt· ua ıaı - uca o~ta me. le ı, - Bayanlar Baylar... glo-Sakıson ve cermanl re! yük Atatürkii dünyaya getiren 500 Saraköy M. Arditi 2 35 
~'~ hücum hathnd lsroail Halk s h sında Z~raat • Kar- Diye başlayan bir aybf da ilk olarak t slim edild ğini ulu anaııın kabrinin baş ucun· 500 > Mollazade 3 37 5 
te~ kının Basri kadar iş gö şıy ka mekteplera karşılaşa· ıöylemfş ve kısaca demiı sonra sıra ile daha bazı mem- tfa toplancuşlardır. · 100 Muhtelif Şeker zade 2 40 
~il emesi ve Şükrünün fords caklardır. tir ki: Jeketlerde kabul oJunduğuou, Orada, kadınlarımız tarafın· Palamut 
'• 

1
Y•rak yerinin dol urula- Ha1k salıa~ın<laki ınaç.lar Oobeş yıl gibi kısa nihayet 934 de de Türkiyede • h- ük k b . b' K 

ll:ıı • .. J ~ b' b · . . d Til k k . .. .. . . uan uy ananın • rıne ır en tal ttt· sı şampıyonun mag u ı· Cuma günü halk sahasın ır zaman ıçın e r a onaylandtgını soylemıştır. 1 k b k 1 K I' . . . 
~ 'tıe imil olmuştur. Altıcor- da Hacı Hüseyinler. Kurultay dınlığının geçirdiği mutlu de· Sıra doktor Bay n Sandayo çe en ıra 1 mış ve ız 15.e11 28 Muhttlıf Dtnar hububat 
it Çok enerjik bir oyun gö · ıır sındabi Jik maçı yapılmış ğişmeleri gözden. geçirince gelmiıti. Doktor kadın sözüne okuıl~orından bayan Vecıhe 235 430. 
L •ıtıi" d · H H" · ı 6 3 ı· · nın ba•ı d" d" ıt" .. go .. zu" . Ahmet kısa bir aöylev ıöyle- 8 v d ~tıı .Y ef ns ve for battı ve acı useyın er ga ıb ınsa .. ... - ~D Uı;UDU, gllzel bır başlangıç yaptı ve . . U2 ay 
~ dıaine düşen vazifeyi yap- gelmiştir. Bundan 8oura Park karardıgını gor~yoruı. .. . . meb'us seçme ve seçilme hak· ınışhr. Yüzlerce kadını beye· . 
.,_f ~e ı·L· t h k k spor • Bnyraklı oynamı• ve Bukadar büyük degışıkli- k .1 . . 1 t ._ cana süıükliyen sözleri yine 4300 mnbtelıf Z bankaıı 4 IS 
''ttır ga IQıye c .. ~zan· .. ... "i bu üae kadar han i tarih ının ven mesını ana arats . . 98 " Beıikçl sade 
~ · A(tayd Şükru bılhas 2-2 berabere kalınmıştır. Son g g . g kıvancını açığa vurmuştur. l ız lıse11 okurlarından bayan 3 90 4 25 bcı. tilknnın ltahremanı idi. maç ~eı;ııiyolu - Burna va ara- yazmıştır .. ? . Halkevinde toplanan kadın· Belkıs Bahtiyarın söylevi takip 
~ ~~h, Hilmi ve ikinci kısım sında ıdıBurnavôa bu maçı 2 1 

1 
Buk yuks,ehtledr ldbaıka u~~: ıar· bundan sonra en önde etti Belkıs Bahtiyar da çok Arpa 

L v llh b k 1 1 V kazanmıştır. ğleden evvel arııı urun arı o urur, . . w v 

~bı a ço ça ıştı r. a· .. k K de ise on dört yıllık bir za· ıkı kız taraftodan taşınan içt '! ll konuşuyordu Sıra kim· 40 Uıak Yagcı zade 3 37 5 
~tç ~.fazla marka edil ıesi ~ur spok ve. ahramBanlak ta• mana sığmıştır Bunu sığdır- Türk ve Cumhuriyet Halk Fır· yaker bayan Zişana gelmişti M d 
~b Qb" goll rin kcıçmlmasıno kım~ rı endı ~· vh . ~a ım- mak için yaloı~ Tilrk olmak kası bayrakları olduğu halde onu dinledik. ' ISlr Brl 

t iyet verdi. l ım arı aral sınd a ususı maç· ve ulusun batında da Atatfirls. yaya olarak hükumet öııünden Ey Aca. u b .. k 17 Beşikçi zad• 3 78 
h .\ ar yapmış ar ır b' . . k d d . l D n ugune •· ·--it llcak defansa gitm~si · gibi büyük bir bat bulunmak ırıncı or .on an geçmış ~r .. \ar yarattığı kadu:;ların en Sarı darı 
·-~ ı kebir] idi. Helihazırda ••ı•• gerektir Ya•asın Atatnrk, ve Cumhurıyel alanında bu· ti \.J At tn. k ib' 
.... ) l o um . y -k At t" k.. k w .. .. DU usu cen a ur g ' 20 G"I d 3 3 75 ~~ e te Altınordu yaptığı yaşasın fırkımıı, yaşuın gü· yu a ur un urcagı onuue _ ·· .. · u er za e , 

tt . •w. uR l d C d t l d butün ulusların yaratamadıgı f W 'i lllaçta da g lıp geldıgı moru ı za e ev e. ve zel yurdumuz!.. Daha sonra varmış 8! ır. w . .. .. 88 ya 
L il 12 1 ~ • Hakkı Yılmaz kardeşlerın a- Bayrn Hasene Nalan Evvela kurcaga kcdınların bır onlu çocuk anaeısın.. Se· 
't puvnn a puvanı.&Jtn . -k · l k .. b.. · ı b' Til k 10 Söke Beıikçi zade 8 • l ''-da. ı.:. 1 kt d Ik' . nel n Kasabalı Moral lbrahnıı bir söylev söylemiş ve alkıı· şu ran esen o ma uzrc u- ın mezarına ge en ız r . . bi-• 

...,. QU unma ır, mcı, k . 'k' .. .. l"k b' S -k b' b"k t b k 1 d . 75 Mubtehf Cevabfrcı ...-
L! ""'çt b' . . .. 1 h' t arısı A tıye ı ' uç gun u ır {anmıştır. öylevind~: )'U ır u e ıra mış ar ır. kadınları : geçmış kara sene 

8 8 "-1 an nını mag u ıye b t 1 kt b' k 1 Ç K .. .. .. d k' k" -d derler ' bi . • " • • ra a sız ı an sonra ır a p - ok saygı değer, er· urcagın onun e ! ursu en ferin benliğimizde, caınmııda .l'iel~=ö!r.~~~ze•~--
~~ gahbıye.le bıtıren ve durmasından ölmüştür Mem- demU Türk kadını Diye baş· bayan Kevser Ferıt tar fından ı kl w b .. ük 1 biltB --Z·-~-- -• 

'~kt\>'?1 olan lzc11irspor gel lekete iyi evlatlar ye
0

liştiren hycrak demiştirki:.. bir Ayteş söylenmiştir. Tez - bı:~ta.. ıgı k uyld .. acı arı_ kin BJI 
~. tdır Alt d" t . b" t . t' k d k d 1 u un yo o ugunu gorme e ''-i . · ay or maçın bu Turk anası çok iyi kalplı - Bütün Acun tarihinde ura a 11 ıra e en ·a ın r . . Eytam at Eramil maaıa oh 
t· tıı l'b 'k' • · "I • b b. '- d d C · · k lib b d k" ü t f d b' Jewınıyoruz. ıu, ga ı ı ısını mag u ır ı;.a ın ı. eneze merası· dönenme utkumuzun ( ıo ı ura a, ura e ra ıa a ır • . .. 

1 
. . rak taıtikli mihrnmle almakta 

~at tıek 8 puvnnla üçüncü· mindc eş ve dostlardan pek ıafcrimizio ) yerine denlu halka çevircr k söylevi diu!e· .. Bayan . ~ıı~n soz eruu şu olduğum maaı milbrBmU zaJI 
~)~ .~iite1ı1kib meçlar da va· çok zevat hazır bulunmuştur. ( kadar ) yüksek ve eşsizdir, tJJişlerdir. ozlerle ~~tı~dı : .. .. .. eltim. Mezkur m&brla Wr 
~t1:•1ı alacağı şekil lik maç Cevdet Yılmaz lstanbulda bu· biliyoruz. R~ııdn~ sonrav bayan Benal • - .. Ş~ onlil ka~ını.n olusu- hük!-11~ olmıyauiıaı •eyıat~ 
~,,_. daha heyecanlı bir saf· lunduğundan anuının ce.naze- Bu dönenmeyi bize veren de h1slerın açıga vurmuı ve o~n onu.?~e aud ı~elım ~e bu tastı~h milhftr alacağımı il• 
''d sokacaktır. Galip Altın inde bulunamamışhr. Ölüye ulu önder Atatürk' tür . .Ata tür· alkış toplamıştır. yuksek . olunun önunde hır da· eylerım, 
'•d ll)u tebrik ederken Altın Allaht n Rahmet diler, aıleai· kün Ci!mhuriyet terbiyesi, dö Bundan sonra kadınlarımız kika susalım !.. Me.niaada deveciyan maW 
'I~ lllu çocukların istinasız nin bütün efradına başınız nenme terbiyesi, disiplini bizi Pasaport vapur iskelesinden Sükfıtden sorın merasime le51ndeu h il ct Ahmed olhiı 

tak hepsinin göstudiği sağ olsun deriz. 5392 P. 1036 yetistirmiş, kabilıyetlerimizi Kaışıyak:ıya gf'ç111işler ve bü- nih yet verildi. hacı izzet 5391 P. 103 
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Dişl~rin

deki kir, 
pas ve le

kelerin 
En biiyük, en bia· 
man düşmanıthr. 

Bir gün "n, bir giin ~o diş mnoununn kullanarak diş 
lerininizi tecriibe taht88t yapmayınız. Dişlerin tecrübeye 

tahammülü yoktur. cRADYOLlN• in H'iboratovarlarda ya· 
pılan binlerce tetkik ve tecrübenin malısulü oldağnan dil· 
~ünmeli ve daima .RADYOIJİN• kollanı:ıalısınız. 

---·· ··-·----- ··- --- . . ---~lfo-·-----~.-,_ - -----

Urla Ziraat bankasından: 
KazHı Karyesi mevkii cinıi m. m.bududu 
Urlt Kilizman Damangölü Bağ 50490 m. m. Şarkan lıaraki 

c 

namı digeri Yorga veresesi ~e yor-
Çekirge çukuru gi luıabaı O. bagları 

ve mimiko Zafeyadiı 
garben Hatib zade Ah· 
med ef. vereıesi ve 
Y ako zeycesi ve uzun 
oğlu Mehmed ali vere· 
ı ıi 9e karlo Dimitri ve 
kandur lbrahim verese 
ıi bağlaıi timalen Urla 
tatiki cenuben mimik 
Zaferiyadiı tarla11 ve 
tariki am ve kınbur 
lbr ahim veresesi. 

c Çekige tarlı 5508 Şarkan lstirdati bağı 
Çukuru garben ve ıimalen sa· 

bibi mülk cenuben tari-
ki am. 

., . " Çakır yolu 16524 Şarkan Refik bey Tevfik 

" 

bağ ve 6 ağaç ağanın bağları timılen 
zeytia ve su Meliyonun tarlaıı garben 
kuyusu ve cenubuea tarik. 

« Dumagölü bai 5737 Şark~a aalepçi zade Re· 
fik beğı garben Dimetri 
Karlo t rla11 timalen v t 

cenuben Refik B. bağlar•· 
" Çekili:namı Bir 3612 Şarkan meldi yonun iaticar 

diğer kuılu kıta bağ eylediği vakıf tarla gar 
yeri dört bap ben dere ırası ıimalen 

harap dam tarik cenuben dimitri kor-
ve 1 ıu 1 ba~ı 
kuyusu ve 
bir ceviz 
ve: on ağaç 
zeytin vo 
beı ağaç 
dut. 

Salepçi ude damadı Şükrü mahdumu AhTed Refikin 
Urla Ziraat banksından 8494 senetle istikraz eylediği me
baliği tediye etmediğiPden dolayi bank ouz namtna ipoteL li 
olan balade miktarı hudut ve eva fı yazılı gayrı mekulle · 
ri kırk beş gün müddetle açık artırma sur . tile m6zayede· 
ye çıkarıldığı halde müşteri çıkmamasına mebni tekrar ta
rihi ilinden itibaren otuz gün müddetle satılığa ç:karıldığı 
ve isteklilerin Urlada dellal lbrahime veya Ziraat banka· 
ıına müracaat etmeleri ilin olunur. 5406 P. 1035 

111111111111 ııııınnmımımmmınımıuuıınmmımııınınınıınıuıııınınnnnınmIHnmıııııınnmımnnıı1II1~ 

Akşehir bank.ası ~ 
Sermayesi: 1,000,000 Türk Lirası 

IZMIR ŞUBESİ . 
ikinci kordonda Boraa Civarında Kendi Binaıında 

Telefon: 2363 
Her türlü Banka MuameHltı 

Komüsyonculuğu .. 

Müsait şeraitle mevduat kabul edili 
_ Hububat, Üzftm, lncir,1 Pamuk, Yapak, Zeytinyağı 
§ Afyon ve sair emtia komOıyonculuğu yapılır. Malların 
~ vürudunda ıahiplerine en müsait ıeraitle avans 
§ verilir P. 914 
nıııııınllll1IIıııınınnnııııııııınıınnınınıınnı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı 

1 zm i r 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Sirketi 
Şirketin ı~mir halkapıııardaki paınuk 

Menıiu<:at Fabrikası . 1 

Beyaz pamuk menıucatın .n her nevi tipini imal ede· 
bJlir, hali hazırda AT ve TAYYARE mar kah iki tip 

~
zerine çalııaıakta olup, muhtelif ıenişlikte apretJi "'e 
pretaiz olarak kaput bezi imal etmektedir. l 250 bey 

.8ir kuvvetinde bir makineye malik olan mezkQr fabri · 
'ikada altı yüz on dokuma makineıi hali faaliyette olup 
yedi yilz amele çahımaktadır. Yevmi imalatı vaıati 
olarak 30000 metre kaput bezidir. MezkGr mlle11eaenin 
malları Avrupanın ayni tip meıucabna her veçhile te· 
fevvuk eylemektedir Telefon No; 2211 

" il 3067 

Adres: Izmir halkapınar 
Pamuklı Mensucat Tiirk Anonim Şirketi 

1 ---.: 
Şık ve küzel giyinmek 

isteyenler okusun 
Y aklaımakta olan bayramda ıık ve zarif kıyafetle 

gez.mek için ~D ıon model elbiıe ve kundura modellri 
gelmi11ir. Halimağa çarıııında 

ROREN KATAN KÜTÜBHANESİNDEN 
Bu yeni modelleri temin etmeniz herhalde faide· 

Udir. Bu modeller manto, tayor,rop, tuvalet, "undura 
ve daha bir çok modelleri havidir. 

BilhaiH elbiıelerini kendi yapan hanımlar timdieeo 
bllyllk ıipariılerlni vermelidirler. 

ROaEN KATAN KÜTÜBHANESI 
Her lisanda gazete, mecmua, kitap, nak19, inıaat 

albümleri vardır. Her taraftan her tllrlil ıipariş kabu: 
edili .. ve ılir'atle gönderilir. Satıcılara ayuca tenzilat 
yı p1lır. Telef on 2619 P l 028 

iki arkadaf arasında 
- Elbiıeyi yeni mi aldıaız? 
- Hayır ~ oıki elbisemi yeni -yaptırdım. 

- Naııl ol11r, eıkiden yeni olur mu? 
- Elbette olur, fennin terakkbi ve o fenni tatbik 

eden ustalar olduktan ıonral. 
- Bravol. Demekki ıeo, bu ıekllde liım kızancıiı 

yolunu buldun ve hem de eakicillte paydoı ettin. 
- Tabii bakınız ıize anlatıyım: Geçen ay bizim 

• . . . • . Bey arkadaıım gazetede 
Kemeraltıııda İstanbul İstim Boyahanesinin 
bir ilis: ıaı gCSrmllı ve oraya bir elbise ile bit ıapka 
gCStUrmnı pazarlıia ne hacet Boyahane mlldtirünlln 
istediği cüz'i paraya hayret etmlt· Uç glln sonra da 
o eskl~kirli elblıe ve ıaplraıını mtikemmel boyanmıı 
temizlenmiı olarak almıt Vf memnuniyetinden evdeki 
od• takımlarını, muı•mbalar1, perdeleri bile yenilet• 
meğe götilrmüı. 

- Bu muvaffakıyeti nasıl elde etti acaba! 
- Hani onu da ı6yliyeyim, makineleri ıon ıiıtem 

buharla mllteharrik, Avrupa görmilt bir boya mille· 
baaı111 çahımaktadır. Boyaları gayet ıabit, ipek ve 
iplik, roplan istenilen renge boyamak.ta mahirdir. 
Hulisa •avanı tavıiye bir yerdir P. - 931 

MUHTIRALI, HARiTALI, HER TÜRLÜ MALUM.A
1 

HAYA 1"' T AKVlMl ÇIKTI ,1 

Bu eşıiz. ve emsalsiz takvimin taklitleri vardır. r:'• 
takvimi iımine ve Maarif kütüphanesi inızDSıo• 'ıc 

-~=,~~~b·:Z~~~~ 
.............. lillll .. milıiıflim•i5El~RE::iE2!E.,.~ 

Doktor 
i. Ekreı • 

Nörolojist ve Pisihiyatr 
Cümlei a1abiye hastalıklarına müptela olan hastal•'

1 

tedavi ve iht_imamlariyle meşguldür. d 
lzmir Gündoğdu operatör Esat bey apartun•111~ 

her .. glin' bulunur. P. ~ 

11ı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ffi ımnıınıımııııı ııııııı 
i Doktor 

Fahri ş 
İzmir Meml~ket Hastanesi Rontken MOtehaı•1•1 

Her nevi Rontke muayeneleri ,, 
tJltra - Viole ve Elektrik tedavileri yürllyemiyeo 

=b R •t•k ıı' e ilhassa aşı 1 çocuklara tatbiki ve rootkelJ 

~Kel tedavileri yıpılır. p. S 

~ ikinci Beyler ıokak fırtn kar ısı No. 25 Telefon 2~ 
DUlllllllUHlllllllll111JlllilfillllllllllllUlllllllllllllllJIIlll!lllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllillllilllllllllllllllllllflllll 

• !>" 
Operatör 

Doktor Nu · 1. san 
Viyana, Hamburg Darülfünuo Tıp FaklilteJeri 

Cerrahi Servisinden Mezon 

Muayene ve lkametgahı:Ka Ş y k KeOJ•
1 

paşa c~ddasi Numara : 120 

Dr. Ziya 
ASKERi HASTANESİ KUL~K, BOCAZ, euRtJrJ 

MvTAHESSISI 

İkinci Beyler ıokağı Beyler hamamı karşıaınd No· 41 

T eiefon : - 3686 
Her giin CSğleden sonra s at üçten altıya k dar 

haatalarını kabul eder. " 
P. ıot" 

1,, ınııınnın il lll l lll lll llllllllllll!lllllllınlll 111111111111111111111111111 111 1111 il 11111111111111111iliil1
111 

= Dok o 
s Zeka· lbr 

1 
ASKERi HASTAHANESi DAHiLiYE MUTEHAss

1
:, 

ikinci Beyler aokak numara 45 Beyler hnme.mı k•'~ıf 
da öğleden sonra 3-6 ya kadar ba talarına kabul ' 

= P. 899 Teldon 3506 

::Itllllllllllllllllllllllllllllllınıııııııııııını1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııı~ 
::nınıııııııııııııınııııııınınııııııııııııııııııııııuımuınıuıınıııııııııuııııııırnnıııııııııııııııııııııııınıınııınıınını'ı 
= i iDoktor . iz eV~ 
§ .~ 
~ Doğum Ve Cerrahi Kadın Hastalıkl9r ~ 

lımir ve havalbinde .. temıllermuvaffak olduğum Türkiye ~ Mütehassısı Telefon 2981 ~ 
mizia medarı iftiharı •efyegine karyola ve madeni eua S .. ~ 
fabrika11 ve bilGmum ıergilerdelbiriaciliii~kazanan ve latan s Kestelli caddesinde 62 nuınarada bergoJJ ~ 
buld.a DOKT~RHALIL SEZAi ~EY. fabrikasının çel!k bor· :;: saat 3 den sonra hastalarını kab1 ı edel'· ~ 
ilzerıne muhtelıf ve mnntehap halıı Nıtrotbanca boyaaıle yapı !!.!t 

1 ~ 
mış~ve en mtııkülpeaent kimaeleri memnun edebilecek ve Av İIİlllllllllllllllllllllllllllllllll 1 s6', 
rapa karyolalannı hiç bir veçhile aratmıyacak derecede mü· lllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllUlllllllllllllmlllllllllllllll ~ 
kem mel olan iki, bir buçuk ve bir kiıilik karyolalar ile :-• • * • ı.' 
muhtelif ve mlltenevvi renklerde nikel ve ıarı takımlı bebe • O Göz TablJ.1J. 
karyola lan gelmiıtir. Ayrıca hali• çelik tel CSrglllü demir pera tör 1 . 0r,tJll 
paspaslar on ıene için garaatidir. FfatJar yalnız bir navlon Dr. smaıl SeUlılı fı' 
farkı nazarı itibara alınarak toptan ve perakende Iatanbul Dr. C"vdet Mustafa Franıanın Bordo tıp d•" 
fiatına ıatılmaktadar. Teırif edecek kıymetli mDıteriJerin Aıkeri merkez haıtaneıi kültesi göz scririyatı0 e§I 
baıka yerlerde karyola vesaire aramak için külfete düımi - Operatörü. mezun askeri haıt•b•'' 
yeceğini ılmdiden' temin ederim. her giln öğleden ıonra göz hastalıkları mnte 

lzmlr yeni kavaflar çarıııı No. 29 LÜKS MOBILYE VE ikinci Beyler So. No. 78 ıısı muayenehane: yı~ 
KARYOLA SALONU - HÜSEYiN HÜSNÜ - " ikinci beyler •· N°· i" 

mm 1 • 



... ı.• ......................................... IBJU ... • .. P.oa .. rA .. sı ................................. • ... 6 KANUNUEVVEL ıo =' 

hilal 
Mobilye 
Mağazası 

Iamir: Şekerciler· 

de No. 26 

... ı. kereatelerle imal edllmit kolM takNHan, 
"-dıllyelerimiz ve ıareti mabaaıada retirUlmit ...... ~ 
·~ Nikel karyolalanaua mağazamızda •blmaldatloı. 

'1tlracaat edecek mlıterilerimiz m•m•B kalacaktır 
HÜSEYiN SADIK -

Teıekkiir 
T OIDDam F ey1aaın kula· 

ğmcla anz olan a.ıtalafı aı 

bir -zaman zarhlıda •• feaal 
bir ıarette tedavi edn lımi· 
rimidıa ı.mk ioktorlanadaa 
Hlaeyla Halki ye ka'1ı ille 
miz balkı namına teıekklr 
leriablia maltenm ıazete 
nizle neıriai yalvarırım 

C..alurca Wraderleria 
.... " ÇO• 

cujıın dedeıi Abm.._ 
5382 P .... 

ili 
Pamtdtkoza 

...................... ._.__. ... ~P-~•.••ı: satııu • ı • k Tepeköy siral?Juedi koope, 

Daima Yan 1 1 ratif~nde me•cat 38000 kilo 
iyi cını pemak kouaa açık 

ller yıl kartpostal i~jnden ötiirü yenilik ustası ırttırma ile 20·12·934 Per· 
b • ıembe tlnti ••t 10 da aabı 
~~EM ~UHı kart~ostal d~posu ~u yıl ba~ edilecejiaden prtaame ye 
a bır şektlde herkesın sevebılecoğı şık, zarü lıoza hakkı•••' •Jt••t al••lıi 

Sümer Bank 
YERLi MALLAR PAZAR~ 

lzmlr halkından gördOi)Q bOyOk raObete 
"Okran kar,ılığı oıarak 

Bugün 
f 2 birinci Kanunda başladı 

Tasrurat haftası 
Müddetince Bilumum Mallar 

10 yüzde 
Tenzilatla Satılacaktır 

Hükumet l 7e ltesıni Müessesat Memurinine Taksitle Mal Verilir. 

( Odunpazarı No 11 -:12~) ltıcuz 30,000 çeşit yeni yıl ve hayranı kutlula- tatiyenleria ·Te.-klrlacleki 
kartları hazırlamı,tır. kooperatif__._... miraca· P. 1000 

~~~arını~n y~i y~ı uğurlu ~debilm~~~Um~. ~ ~1~3••~~-·~~~~~~--~~~------~~ .............. . 
bu yeni kartlardan alıp gönderiniz. ~adın elbisesini 

bıtardan ısmarlamalar çabuk gönderilir. Hocna lai~mek iıtl1ealer 
Yolbedestan No. 3 Şakra Canal'ın 

LEZZETiNi 

Yiyenler bilir 
iri b ... a gibi ıalamara, ıert ve uğlam zey tial 
r••ketimiıde birdaaecik olan Bayındır mabıal& y 
Oe ayarı zeytİll, panayırlarda biriaciliii kau-

•• banıl mleı .. elerde be1eaUlb mltemadi-
-aı••• IMa flnl 10fra :daetl, •111 leueti, r••n 

ttfııaiıi, lfldanıD kavvetliıİ, ylkıek ragbetJi 9f1İZ Del• 
'- , ... kte ekaik ebae,U.il. 

Bilumum bakkallarda baluaar. 
.... _Toptan ve perakende ıabt yeri: Saadıkcdarcla •a· 
~3de 

DEDEAGAÇLI ZADE MEHMED NURi BiRA 
l' DERLER 11CARETHANESI 
•traden da aiparaı kabul eder. Telefon 3224 P.1001 

mükemmel makineler 
Buhar ve alaktrlkle 

En müessir ilaçlar 
Ye eu kuvvetli saıı'at 

~ aaiaik kadıa berberi Sıtkı aıa parlak 
)•tiae llç mObim aebep: 
~eı: Keçecilerde 122 numanda diplomalı 

berberi 8. Sıtkı ıdretine dikkat ediniz. 

Biçki Dersleri 
KIT A.PLARINI 

lıtanbal lhflkt9ıt. DHdı 
Ya:lmlw ........ , 

1 incili 2 , 2 iHiai 2,5 
Liradar P. 1017 

Zinıral 
Tiık -• firketinia 

Ayancıkta teılı eylediji ıoa 
ıiı~em maldaelerle mlcela· 
laez fabrikalarında fenni ıe· 
killerde laaarladığı parkeleri 
dll•J• pl1ualanada ı&lıret 
kazaadıtıaı memnanl1elle 
ltre .. ik. Hem mbbl hem 

lldi...t• olu ... ---.... laltla •lla..0. Ye i.-
faat aalıipleriae ta•aiye ede 
riz. 

Satıı yeri: HllAI 
fabrika11 Telefon: 3776! 

P. 936 

Aydın deınfryolu~umum 

müdürlüğünden: tta 
Aydın l>emiryolu u 

mum miidürlüğlinden :· 
Umarla ilta1JOD11Ddaa ld· 

uacap t ... ucak pNHH pa· 
maklar 1008 namarab lıaaaıl 

arlfeahl lklad fakruıadar 
zikredllea reddi1attaa da il" 
tifade edeblleeektlr. Ba tari· 
13 10 1934 tariblD .. D 31•7• 
1935 tarihine lradar muteber 
olacaktır. 

lnglliz 

Kömtırü 
~lltraıit Frene Nata, 

Krible Zonculdak komiirü 
En 111 nevi va en ucuz llat 

TiCARET OD.ASI KABŞISINDA Telefon;3306 

Edvİlr Conıon Halefi 

ŞARIL PRIMUS 
Bu ismi Izmir Ve Ege 

muıtakaıın•a ta•ımıyan yoktur. 
Sn ılltem buhub Amerikan ,·~maklnele-,. 

e boJa J•pa• ltiriclk m&e11endir. Teıiıa· 
tınıa lımllrde eı!....yoktur. : 

KoıtOmlerinizi, roplarıaıil foter!ıapkaları 
ızı bilumum ipekli kumaılarınızı bozmamak 
z ma1raflı ve~yenileıtirmek]için 1an'abad:: 
~ !~ıaıı Almanyada •• meıhur 1. G. fab· 
ikalarında ııtaj gören 

ŞARL PRlMUS 
Mlle11eıesine veriniz 

BAYRAM MÜNABEBETILE 
Fiyatla da F evkalide T eazilat 

ADRES• Samaniıkeleıinde it 
• Bankası : karıııında 

KARDICALI lbrahim Hanında 
T elefoaı 3449 P. 1005 1 

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

Sarda elbise boyahanesi 
--------- ~-- - --- - - -

Bayram münasebetiyle takımlarınızı, rop
larınızı, ıapkalarınızı ve İpekli kumaıları
ızı ve en eski elbiselerinizi yenileıtirecek 
e yenisinden tefrik edemiyeceksiniz. 

SARDA elbise boyahanesi en meshur Av
aga bovahanelerinde (Puvan, Keler ve Gile 

eibi 8 i senelik staj 2ören ) 
Pal'is temizlemek ve boyamak odasının tasdiknamesini lı aiz 

1027 senesinde Beynelmilel boyacılık ve temizleyicilik 
federasyoıı u azasın elan 

SARDA ELBiSE BOY AHANESIDIR 
İzmire biiyiik yenilik getiren san'atçı Sarda boyahanesi siyah renkleri 

ba~ka açık renk yapar. 

bayram münasebetiyle 
lnanılmıyacak derecede fiatlarımız 

tenzil edilmiştir 
Adres : Sarda Elblsa Boyahanesi 

Saman iskelesi Mimar Kemalettin Bey Caddesi N o. 21 
Telef on Şirketi Karşısında 
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11111111111111111111•/ıCıı:, Hasan öksürü_k Pastilleri 
öksürük, nezle, bronşit, boğaz ve gögüs 

Hastalıklarile sesi kısılanlar şifai tesirleri çoktur. 30 kuruştur. Bütün eczanelerden 

~ 1111111111111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıınııııııııııııııııırııınumuıno 
= y·· k 1 Pa::rı 
-E§ ıc:-.~:' 

---------------

Hacı Snleyman 

Mahdumu 
lBRAHlM 

1 Hanımların 
~ N azarıdikkatine 
~ Mevsim dolayısiyle Istan 
§ bul Beyoğlunun yiiksek 
~ terzilerine diktirmiş en son _ 
~ moda üzerine manto par- 55 

l
=desu ve roplarımız gelmiştir ~ 

~ Meraklı ve menfaatini is- = 
~ tiyen hanımların kuma~ =-~--
~ almadan ve terziye uğra-

5 

~ madan evvel bir defa ma- ~==== 1 ğazamıza uğramaları kMidh 
~ Adres: Odun pazarında 
s kliatçı Nafiz Mustafa ya- E5 
= = 

i3ol ışık az sarfj..,.·at uzun ömür 
ı,te (Metallüm) IAmbalarını tercih 

ettiren iiç evsaf 
Depoıu: MEHMET TEVFiK elektrik malzeme de-

posu. Peıtemalcılar. Telefon 3332 P.919 ----
e er,Lo um, ikolata, Biı üit, ihtiyaçlaranııı -

ınıııınnıııııınıınııııııııınnnıınıııın 1111111111111ııııuıııııııııınıııııııı111111111111111 ınınıınıınn1Rın 

-ı M OZA 
-------

Tıraş bıçakları ~,ennin ve sanat1n 
en son eseridir 

Cildinizi bozmamak 
için kullaJUı~mız reg8ne bıçak JIOZAR bıçasıJ''~ıb s Traı biçaklarında arananhuıuıiyet bilha11• S ~ 

;;; cilde en yakın yerinden ve ekmedenkeamektir· ı' 
§ bıçaklar fenni ıurette yapılmamıf 0Jduldarındao:k•~1,. 
§ kıımını dipten, bir kıımını yarıdan keserek. bır .. oıf s mını da kıvırıp geçerler, bu ıuretle traı bıç•'1 ,, 
5 geçtiği yere bıçaiı baıtırarak tatbik llzım ielıt 
~ cilt~berbat olur. ~· 
5 Mozar bıçakları cildin üzerinden geı~ 
§ ği yerda bir tane bile kıl bırakmaz. f ' 
5 genç bir çocuk yüzii. gibi olur. 
§ Bh· tecrübe, iddiaınızı isbat edecektir· 
~ 10 Tıra~ için garantidir. Her yerdeJl 
§S arayınız. ~ 1 Umumi ıatıı depoıu: Sula ban civarında p. i nında No. 3 ~ 

~ Hacı Süleyman mahdumnİbra.him § 
= Telefon: 3276 P. 951 ~ 
fıllmıınııııınn•nıınnınnınn•nnn1D1111ıııuıııııuunnııınnllillllllıııııııııııııııııııııııııııuuuııuııııınıın~ 

1 

Manbııl !k~ı!:e 'i:~ğ~alarındau 
temin ediniz 

lıtanbul ve lzmiria en meıhur fabrikalarının 
Nefiı MamulAtı 

HACI BEKiR 
1 Sadakat tlcarethanesıdl~ 
~mınıınıınnnımnmııııınnınııblHIIDıınnınmıınııınnuıııııınıınunnı•tııııııııııım,. 1 

~ 

ltasan özlü Unları 
Vitamin Arpa .. .. 

OZll 

Kaori Yulaf özii 

Gıda İrmik özii 

Kuvvet 
1.'iirlü özü 

Kudret 
Ka 

Pirinç üzii 

Can 
(}avdar • 

()zil 

Hayat 
Ni~asta 

.... 
ozn 

Sıhhat 
Patates özü 

Neş'e Morcimek özü 

Nefaset Beyaz mısır özü 
. 

Çocuklarınıza yediriniz. Iıtediklerlni ve seYdiklerini bık· 
tırmıyarak değiıtire değiştire yeditiniz. Vitamini ve kaf o· 
rİIİ çok olan bu mfikemmel Özlil unlarla yavrularınız n~f 1t Jl 
11hhatlı, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk b6yllrler, çı• 
buk dit çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. 
HASAN ÖLLÜ UNLARILE YAPILAN MAHALLESi ve 
ÇOR BAL f\RIN ve tatlıların ve pllrelerin ve yemeklerin 
lezzetine payan olmaz. HASAN ECZA DEPOSU. Taklitle 
rindenıa kınınız. Hasan markajına dikkat P.990 

' 

Gec;en sene de 

500,000 liralık 
Biiyük ikramiye ile 10 vatandaşı sevindiren 

Ikiçeımelik Tan ıinemaaı karı111nda 

Üç kardeşler · 

UÖURLU kIŞESI 
nden bir bilet alıp tecrübe ediniz. Çalıımadan elde 
edeceğiail'. aerveti bu UGULU KfŞENfN uğurlu biJeti 
re elde edebilirsiniz. Bu kiıeden zengin olanların 
esi mlerini de bilet alırken görebilirsiniz. Hayatta 
zengin: olmak yalnız çalıımakla değil, Ul.JURLU;yerin 
uğruna çarpmakla mümkündür. P. 987 

Guzel hisar 
Mefruşat mağazası 

kavukçu zade MEHMET 
lzmlr Yolbedeıtenl No. 19 

Etamin. keten, fıle perdelerin envaı, perdelik file, tOJ 
cibinlik, ve karyola tnllerl. Krem, yeıik estor ve ba11. 
perdeler, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more 
f antui kum aılar. Perde ıaçakları ve b atları, maıa 6rt0 
eri ve sofra takımları, karyola 6rtüleri:pamuk ve y6n 
battaniyeler 

Tabau, kıoape, sofra muıambalarıauı envaı. Bronz 
ceviz kornizeler -varıel vaıtor ağaçları, yolluklar ve 
paıpaılann muhtelif boylan. Şezlong ıandaliye bezleri, 
kanepecillğe ait malzeme ve mefrutata mGtealllk eıya 
rekabet kabul etmez fiatlarla matazamııda ıatılmak· 
tadır. P. 820 

Sıhhatını dOıtınen zevkini bilen gllzelliği ıevenler 

bilecik Rakısı nı 
• 

Neı'e ve ıetaret kaynat• olarak ta91if ederler 

BiLECiK Rakısı 
OıOnUUeri kaçıran fikre cili, ruha itUi veren, ballı 

ilzQmden mamul en birinci ve leziz rakıdır. 

BiLECiK Rakısı 
Sevgililer mabudunan, aemalar illhealnin, yıldızlar me• ı 
ilkesinin iradelerine teb'an yaratdmııtır. 

BiLECİK Rakısı 
Hakikat ebJinln biricik ralnııdır. 
Ne der gllzelllii taıvir ederken~ Eflltun c GOıel 

hakikatın enmlizeçl Jetafetidir• 

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

SEFERIHiSAR 
Şarap 're Konyak] arı Deposu 

Aımahmeıcit N. 173 
Hasan Tahsin ve Şsı. 

Tür ki yede nefaıetile meıhur ha liı yaı üzmd•0 d' 
mamul Seferihisar Şarap ve Konyaklarını bu del'° 1 
bulacakınuı Haliı ve nefiı sirkelerde vardır. 9~ P·!;J 

Olivier ve şürekisı Liıııi1~ 
VAPUR ACENTESi 

Cendeli ban Birinci Kordon Tel. 14•3 ı 
Tbe EJlerman Lineı Lt. ~ 

Tahliye için beklenen vapurlar ,rf 
EGYPSIAN vapuru 15 Birinci Klnunda L1" 

Svvanıea'dan 
0
.,4" 

THURSO vapuru 25 Birinci Klnuoda L " 1 

Aoverıtea gelip tahliyede buluaacalı I• 
zamanda LoDdra ve Hull için yOk ' 
Deutıcbe Levante l.inie tıO 1 

ARTA vapuru Hamburg, Brem en veAafer• 
tahliyede bulunmuıtur. 

NOT: Vurut tarihleri ve vapurların isimler• 
mes'uliyet kabul edilmez. • d 

Not: vapurların vürut tuihleri ve iıimleri nıer•Oj, -,g 
ilklerden meı'uliyet kabul edilmez. ' 

Türkiye Ziraat benkası I• 
şubesinden: •'' 

12·12 934 tarihinde açık arUızma ile ihaleleri r;p~ 
20 il 934 de Yeni Aıır 26·11-934 de Ticaret .ı-

0 
Y 

Anadolu 8·12 934 de lıık gazeteleridd ilin edıl• ~il-
emvaliain ihaleleri 19 12 934 tarihine temdit .~, '' 
Satıı gayri m6badil bonoıu veya peıin par• d•~' ~ 
yapılır. Kıymeti mubammeneıi iki bin lira vey• iaıt• 
de olan emvalin ihalei kat'iyeleri iıtizana tab 11ıi~ 
ıatıldığı ıeneyet ait Devlet vergi ve belediye 1,, 0 ıair biltün maaraflar mOıteriye aittir. latiyeol~' ı''~BI 
yedi buçuk teminatlarile birlikte ihalo gDn6 ••• 6 
Ziraat banka11na mllracaatları. 


