
i 

r 

1. ' .-

Çarşamba 

19 
KANU .'IUEVVEL 

1934 

~.L.=.•.2 ... s.A .. v.1. .. 4.os.1 .................................. r.E.LE·F·O·N·: .. 3·9-52 ........................ llİll ........... o.E.G·E·S·l .. 5·K·u·r·u'.tu.' .. . 

Bulgaristanda lhtililcılar idam Edildi 
enevre Anlaşması lgilcere 

Kabin esi degişecek m l' .......... 
aear'ları Hiç Memnun Etmedi, Fakat Bu 
Uzlaşma Olmasaydı Vaziyet Çok Vahimdi 

~eşte Bombarduman Edilecekti 

mütevefla Kıral Aleksandrın eseılerinden 

büy ük turist oteli 

ıiciye nazın Fon Kanya 
nın dnıcıeaini bi.e mucib 
olacaktır denilmektedir. 

Halbuki, M!cer kabinesi, 
ıulh fikirlerine boyun eğmek 
zaruretinde idi. Fransa bari 
ciye nazıra Lavalin bir bomba 
gibi patlıyan :nutku karıısında . 
bu mecburiyet kat't idi. ~ ~ 

Ve avni zamanda logiliz Londra 17 (A.A) - Niyuı 

entelceaa ıerviı teşkilitının Kronikıl gazetesine g6re Son 
Yugoılavya ve Belgratta bu· Kinun başlangıcında kabine· 
luaan ajanları çok '·ayanı. dik- de değiıildik yapılacaktır. 
kat bir haber vermıılerdı. 

Yeni romanımız : Belgratta hükumet erkanı 
Macariıtanın verdiği ıon ka~ 
rara asabiyetle intizar etmek· Çin g_eceleri 
le beraber 18 den 55 yaıına yarınki nüshamızda baıhyor 
kadar blltün efradı ıilih altına 

1936 Olcmpiyadı için Alm:2nya durmadan çalışıyor. BüUhı 

alem Alm•n ~porculuğuaun nelere kadir olduğunu görecek" 
tir. Bu resimde Basketbol ( ıepet topu ) takımının entere· 
san bir saniyesini görilyoruz. 
..,,.....,,~"'"'"'-"'"""""""' ........ """--.. ~-""""""''"""''~ 

FonPapen 
Viyaııa Sefirliiini Ne için 

Terkediyor? 
htanbul 18 (Husu

•İ ) - Sabık Alman 
batvekili Fon P•peain 
Viyaoa sefirliğine ta
yını vaktile bir çok 
dctli. kodulara ıebep 

olmuştu. 

lıtınbul 18 ( Hususi ) - "Vakıa, Cenevrede sulh fik- alacak tertibat hazırlanmış 
llevre uzlaşmasının Maca- ri g.alib geldi, çok güzel; fa- ve menfi bir Macar vaziyeti 
ibda memnuniyetle karşı· kat. Sulh filuinia bu zıaferi mukavemeti kar111ında Buda 

l lbadığı anlaşılmaktadır. Li bir Macar bllkümeti hezimeti peıteaia bombard~manı en ri 
tJ Fon Papen. umumi 

'tt,I b ı. A h 1 f demektir! Böyle bir uzt.ıma kapalı zarf bahnde hudud 
ve Ütrnaıete mu • l k ·ı · · ~' yı kabul etmfl!k, Macar mı le topçu ıtaahna verı mıştı. 

"- U•l~rdan_ ~assos tar~fıa· tine biyanet ifade eder." ' Bunua için Fran anın gös· 
"9t Esta Kuıer gaze_tes1nde Bu oıakale çok şiddetlidir terdiği kiyaset ve Macar ka· 

01uoan makal e çok -şaya Macar efkirı umumiyesioe bİllc-sinin uılaımayı kabul et· 
dilckattir. Bu meb'us di· çak derin bir tesir yapmıthr; mC"si, cihanı muhakkak bir 
iti: o ka-4"" ki Gömbf'sirı v,,. h•· hupten ku•hrmıshr 
-"'°'~"-'V...,..,.V'V"V'V',....,..."""""' ......... """"""-~-..-.v"-""'-""V'V""""'-""'"'""""""""f"V"V""'"""v-v-""'~~''"'•''''"'"'-''-''''-''-"'-'""............., 

RESMi TEBLiG 
bı, Bakanımız Tevfik.

0

Rüştü Aras Yunan Baş 
~ DışBakanları Arasında Neler Görüşüldü? -·-·-·-

. . 

harpte Almanlık na· 
mıaa çok çahımış, a
tcşemiliter bulunduğu 

s\merika hükii<Deti nez
dinde hatta casusiuk 
dahi etmiştir. Bu za
tln Viyana sef aretioe 
tayinioin Avusturyalı· 
ları~ his11iyatına teıir Fon Papen Aııusrurya nuzırlarından 

, makıadile oldoğu an· Mayor Fey ıamjındnn m illi me•asimde 
l•tılmaktadır. knrşılanu ken 

Hitler AlcnanyHı Avuıtur yeti ıayanı dikkat olduğundan 
yanın Almanlak camiasına Hitler tarafından batka bir 
ısınması işine fevkalade b r vazifeye ıevkedilmiyeceği mu· 

'ı: (td ehemmiyet vermittir. Geçen bakkakhr • 

.::)."11 terde büyük bupte ölen •s· Fon Papen Sara mı 

c DeYlet Adamı Mutabık Kaldllar Heyeışinmlar abıdesi kerlu namına Viyanada yapı"' gidiyor ' 
Los Arıjelo ta cibarnn en lan meraıime Fon Papcn Loodra 18 ( a. a. ) - Deyi 

ı maruf beyetşinaslarından Hi ilk defa olarak resmen jıti,.k Meyi gazetesi Fon Pap~nia 
park, Galile, K"pler, Nevtin, etmiştir. Bu merasimde, cer· Viyana t lçiliğ ı nden ayr1larak 
Kopernik ve Herse(, nam1na manhk bisaiyahaın Roma ve· ~arda Alman komiserliğ•nl 

' 20 metre yükseklıkte bir abide ya Pariıi tamam~n unuttuğu üzerine alac .ı ğına dair ortada 

Tevfik Rüştü Araı, Cenev• 
rede diğer memleketler mB 
me11illcriyle hali hazırda tet 
kik etmekte :bulunan sulhun 
tarsiai projeleri hakkında 
yap<Dış olduiu görilımeler et· 
rafında ukadatı Makıimoa ile 
baıbakan Çaldariıe malOmat 
vermittir. Bu izahat üç devlet 

dıkilmiştir. görülmüttür. döoea bir ı•yiayı yazmakta• 
Fon Pa.penin bu muvaffakı- dn·. 

Evvelki hafta Ati 
aa ve Pire'de müt adamına genel vaziyetin bü~ün 

safbalanoı ve bunun iki mem- biş bir seyliİ:> olmuş 
leket ıiyasaıı üzerindeki akiı- bir çok evler yıkıl· 
terini etrafh olarak ve çok Yunan Ba,bu"4.mı Çaldaris mış ve 12 kiıi de ~~~~~•~~ 
dostane bir zihniyetle tetkik t•hede ve tebyin etmitlerdir. boğulınuş veya an· 
etmek imkinını vermittir. Üç devlet adamı geçen sene kaz altında ölmüş-

~ 1'evfik Rıişıa Aras Üç devlet adamı memle eylülde Anliarada imza edil tü. Seylibıo en ıid 
:ıra, 18 (A.A) - Türlciye ketlerinin ve Balkan blokuna mit olın antant kordiyal mi detli kısmı Kifiıya 
ileri bakanı Tevfik Rüştü dahil diğer memleketlerin fa· sakiyle atina misakında tev• yolunda görülmüş-
• ile Yunan başbakanı aliyetine atfedilmekte olan ıik etmit olduğu müşterek tür. Resmimizde 

tiı ve Yunan dış işleri ehemmiyeti ve ıulbun vika· 1iya1ata bina ettirmiı olduk· yağmur dindikten 
'-ı Makıimoı arasında yesi ve Balkan blokuna da· ları llmitleria bu ıuretle ve• sonraki vazi t ö 
'd" görüımelerden ıonra bil azadan birbirinin menfa· kayi ile teeyy&t etmiı oldu· ül kt d' ye g 

aL• bJ... d.. . • . ti ._ 6 r me e ır . 
ili te ıg neşre nmıı- atlarının muhafazaıı için vaki gunu memnunıye e gurm t· 

müdahalelerinin faydaıını mil· - Devamı 3 uncu Hhifede -
----------------~ 

AHMED ve ASIM ULKü bUyUk elbise fabrikası 
~ki Bitpazarı numara 15-17 Tt1lefon numarası 2042 yerli malı her çe~it çulakiden çift provalı, temiz masraf; mükemmel dikiş. 

llı:naşı ile, masrafı ile, dih-iRi ile birlikte on iki liradan on sekiz liraya kadar ısmarlama elbise yapılır. P. 891 
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Plevne 
1!111! .-• - 82 -

2 nci Plevne muharebesi nasıl 
cereyan etmişti? 

Artık Osman paşa ordu- ziyet ciddi ve tehlikeli idi. 
sunmı manevi kuvveti yolun· Umumi karargahtaki toplar 
da idi. Onları ne düşmanın bu cihete ateş ederlerken 
fazlalığı, ne de :tabiatın mnh· Osman paşa daha ciddi bir 
temel şedaidi düşündiirmiyor raporla karşıla~ıyordu: 

tZ141R POSTASI 

1 - Bu küçük 
kız fr:vli Mari Oam
bridg'di r; ve Vestmi
nister klisesinde nikah 
merasiminde Prenees 
Marinanın sağdıçlığı

nı yapmıştır. 

2 - İngiliz Kralı
nın oğlu Jorj Helen 
Prensesi Marina'yı al
dı. Bu hadise bütün 
lngilizlMi meserretle· 
re garketti. Bütün 
Londra sokakları bay· 
raklarla ve ttair çi
çeklerle, taçlarla do
natıldı. 

Bu resimde Londranın meşhur caddelerinden 
Bondstrit'i donanmış iken görüyorsunuz. Bütiin ci 
handa uyanan alakanın hakiki sesebleri bir türlü 

idi. Tiirk lmvvetleri yalnız Düşman; 'eağcenahtaki de
erzaksızlıktan ve mühimmat- relerden istifade ederek Plov· 
s1zhktan korkuyorlardı. Gerçi neninŞarkıcennbisine sarkıyor, 
henüz Plevne molı~sara edi~ ayni zamanda Radişva · Lo~a _a_n_I_a_şı_l_a_m_a_m_a_k_t_a_d_ı_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
miş değildi ve Lofça bizde yolunda ilerliyordu. nın topçu kuvveti mütemadi- K • • • 
iken mnlıaAsra edilmesi ihti- Maksat, l'levneyi ele ge· yen artıyor ve mevzilerimiz a myo n 1c1 ıHarici 
mali de yoktu. Fakat günün çirmekti. ateş altında nefes alamıyacak Y H b J 
birinde Lofça'nın yeniden iş- Opanj tepesinde kaymakam bir halde bulunuyordu. N H a er e 
gali ve Plevne'nin kat'i bir Süleyman bey müşkül mev- Üyüncü bir felaket vaziyeti e Salepçi anında Ne de 
muhasara .çemberi altma ahn· kide kalmıştı.. ,. büsbütiin sarsmıştı. Plevne'den Urla'da ou··zelemedı· Hitler'in OeııçHI{ 'e 
ması imkanı da vardı. Yanık bayırda ferik Adil cepheye gönderilen son imdad Teşkilatı ·, 

Osman paşa gooe, gündüz paşa sıkışmıştı. bölüklerini Rus kazakları yan Urla [ Hususi ] - Bizim fiyat maktu ve elli kuruştur. Reisicnrulllır Bitler bi~: 
çalışıyor, muhtemel taarruz- Atıf paşa. Tahir paşa, mi- ateşine aJmağa muvaffak ol· kazanın henüz düzelemoruiş Biraz tanıdık ise 30 He 40 teşkil ettiği ( Gençlik 'fe,1' 
lara karşı icab eden tedabiri ralay İbrahim · boy, Hasan muşlar ve bu bölükleri olduk· işleri?dt'n biri~i de, k_amyo~- kuruş arasında gi~mek ka- Hltı ) na büyiik eheı.ıılll'·~ , 
almaktan asla geri durmıyor- Sabri paşa, miralay Yunus ları yerlere 9ivilemişlerdi. l~ıa rnmek! bınmek bı~Ayeaı· bildir. Şoforlerin hsanıodan vermektedir. Hnnlar<lsO ı 
du. Diişman kavi idi; fakat bey kuvvetleri kamilen harbe Her tarftan imdat boru· dır. Haydı ~.a9ıy?~1 • dıye. ba: anhyan olursa. bir Ankaıa mümessil geçen lıafta JJitl 
hi9 olmazsa tedbirsizlikten girmişlerdi. Toplar muttasıl ları 9ahn1yor; borazanlar mut- ğırılR.n ve. muşter~.sını de ı~ekrı biletine veya bir dana gözürıe ziyaret etınok istemiş '1'e b• 

... ·· l' ·11;.h 1 · tt ·t t 1 h . . 1 d T ye alan hır kamyonun dakı a .d 1 d k dolayı tah zebun olmamalıydı. gur ıyor, sı a ses erı mo arı ası cep ane ıstıyor ar ı. a- . . . gı en er e ço tur.. zura kabul olunmu~lardıt• 1, 

B . t k t 1 1 d d. d b 1 d h b·t k .. değıl saatlerce yerınden bıle F k t d .. .. d . t , u sebeple Tuna nehrıne mu· a ır ı ar a evam e ıyor u. ur ar a cep ane ı me u- k ld d ,. h. b lt i a a anagozu a ı verı Al 'd b' d fjO . · . . . . 1 ımı ama ı~ı ve 19 aeır- manya a ır e 
vazi denebilecek bir şekilde Düşman, sı1>eılerımıze ve zere ıdı. nsan mevcudu a- 1t 1.. .. . b k len yirmibeş ve Ankara bileti " 

. . . ma~a uzm gormıyen a~ a b l d 
o~an harb hattımız . her gün topçu mevzılerımıze ate~ yağ· zalmış~. a~~e~ fevkalAde yor- bir kamyon looförünün ise; na~ı verilen otuz kuruşla, U un \1 • jÇ" 

bıraz dalıa kuvvetlonıyor, her dırıyordu. gun duşmuştü. daha evvel kalkıh gittiği her ellı kuruş arasıuda yarı Yukan Silizya vııtı.yet :ı 
gün biraz daha intizam kes- Dört sa~t süren bu mu· Osman paşa Koma nokta· günkü gördügümüA5 biçimsiz· yarıya fark vardırdır.. Bu •Noy~tab şelırin<le bir ıe 
bediyordu. hareb~yi ~ahi~paşa ce~.hesin- s~nın _300 metre kadar geri- liklerdendir. Kamyonların va· usulsüzlük ve. mü~avatsızlık düf eseri olarak nsırlaroll :ı~ 

1 
Harp hattında bu faaliyet den şıddetlı hır Ruı hucumu nndekı çadırda. telaşlı, telaşlı kit ve hareketlerinde sıra ta- hala devam edıp gıtmflkte ·ve vel saklanmış olan bir dtı ~ 

de-vam ederken bir sabah 18 takib etmie, • mezbuhane , bir dolaşıyor, pek sıklaşan imd~t kib edilmediği gibi; bir müş maalesef buna bir çare bulu · ele geçmiştir. Hu de fino ',~ 
Tomuz 93 sağ cenahımızrn boğuşma başlamıştı. Taarruz ve cephane borularından fena terinin lzmire kadar kaç kn• namamaktadır. man milletioin ge9inJiğİ ~ 
ileri karakolları düşmanla kuvvetleri pek fazla idi ve halde asabile,erek parmakları ruı,a rgitmesi lizımgeldigi de, lzmirle Urla arası 35 kilo istiklal mücadeloloriııdo a 

tl3mas ederek kıt'al>Lrına çe- bu sebeple Rusların bu mev- ile sakallarını yolu-yordu. adamına göre değişmektedir. metredir. Düz ve muntazam evin mağarasında saklnoJJl~ 
kilmege başlam11~lardı. RosJar zii taarruzu muvaffak olmuş Paşa çadırdan 9ıktı. Göz· Eğer yolcu yabaucı ise bir şosflde seyrüsefer eden Muhteviyatı: 100 foııd • ~ 
kararlı bir ciddiyetle yürü· ve düşman 14 numaralı nok· leriııi Hasan Sabri Paşa ile kamyon ücretlerinde hakiki 50 kilo sıkletiııde g üm ti~. v;t 
yorlar, kıt'alarımızJa temasa tayı ele geçirmişti. Geriden miralay Yunus Beyin tuttuk· CumBOVBSIDdB ve kat'i bir fiat tesbiti çok ile iki kilo al tın beşibirl•~Ql 
geçmek istiyorlardı. Hu haber gönderilen kuvvetler düşmanı ları 10 ve 11 rakamlı cep• Gece derslerine devaın yerinde olacaktır. Belediye den 'ıbaret oldugu tc 
pek de hayırlı haberlerden püskürterek bu noktayı istir· belere dikti. Sağ cenahtan bakanımız Kemalin bu işi edildi. J 
degildi. dada bir tödü muvaffak ola· sonra sol cenah da fena halde edilemiyor . yoluna koyması, halkımızın İn ·il tere '<.le her 80fr11 

Griviça tepesi nizamiye mıyorlardı. ıukışmıştı. Borazanlar muttasıl Oumaovası ( Hnausı ) - başlıca di1eklerindendir. g . . . 
ikinci alayın ikinci taburu Koşum hayvanlarının ye· imJad ve cephane çalıyorlardı. Yollar ve Şaşal k<>prüsü ya· "'~'~'J""V'··''/v·v·v·v'"·vv·vvv·vv·vv-............... bır hındı } 
tarafından muhafaza edili- tiştirilememesi yüzünden bu - KarargAhta asker yok· pılmaktadır; fakat gece mek- Günde 4o litre süt :Noel yortuımnda ııor r' 
yord .ı. Tepede bir topçu ba- rada biı' topumuz da düşman mu t. tebi derslerine devam oluna- veren bir inek ruan sofrasmda bir kaz ı;ıt.j 
taryası da vardı. Diişman eline geçmi~ti. .. - Yok paşam.. Hepsini mamaktadır. Bunun sebebi Lints şehrinde köyliinün ması bulunduğu gibi lıor ·~ 
ileri hareketini tevkif için bu Düşman, Tahir Vt' Adil gönderdik.. muallim yokluğu ve ihtiyar birinin " Alforn ,, adında bir gilizin sofrasında. lıir JJI 

bataryanın faaliyete gelmesi paşalar arasındaki irtibatı kes· - Koş!. Adil paşa fırka· heyetinin ışık ve .ııık husu- ineği vardır. Bu hayvan bir kavurması bulunmak {13~~ r 
ldzımdı.. mek ve ondan sonra şiddetli eından iki tabur 10 ve l J nu· &unda alakasızhgıdır. senede 10235 litre süt vermiştir. Bunsuz Noel yortusu 111~1 

Topçu faaliyeti başladı. Mr hücumla Pleeneyi ele ge- maralı cephelere gitlin... Muallimler IOumaovHıoda Temmuz ayında otlaklarda rodo yortu sayılmaz. 
~,akat dü~man ; şimdiye ka- çirmek istiyordu. - Başüetilne paşam... bir okuma odası vücuda ge· ayni inek vasati olarak giinde J,uther o·iiııii 
dar gfüülmomiş bir savletle Osman . pa~a.. bunu .. anla- Yaver henüz gitmişti ki tirmişlerdir, Odanın irfan ser- 41,5 litre süt vermiştir, . , ., :'. ıııı<'' 
ilerliyor, top9u ateşine elıem- makta ger.ıkmedı ve duşma- HaRan Sabri paşa tarafından mayesi şimdilik 37 kitaptan .. • " . Berlın de Turıu~o~. ;çıP 
miyet bile vermiyordu. nın a~ıl hedefi olan noktaları bir, Yunus bey tarafından da ibarettir. Mektep yatı pansi- Gaspari öldü. bınasında Lutlıer g unu ııl 

bir müddet ıonra Griviça takviye ederek oralarını demir bir olmak üzere iki zabit ka yonunun ihtiyaçları için Bul· Kardinal Gaspari 82 ya· me~lıur muski~inas ye btt~ti~ 
köyüniin ilerisindeki sırtlarda bir kordon haline soktu. rargaha gelmişlerdi. garca çiftliği sahibi Hacı Hü· şında olduğu halde veremden allim Kayzor musiki lıO} 
da düşman gfüünmüştü. Va- Fakat ne çare ki düşma- - Devam edecek - seyin on lira vermiştir. t>ldü. idare edecektir. 

.ı; br 

Belgrat Cinayeti 
Sırp Krah Aleksandr Ve Krallçası Draga 

Nasıl ÖldUrUldUler ?. 
Nakıli: F. ŞEMSETTlN 

sız idarei bi.lkftmet ediyor· ettir. Ve sigorta taksitlerini sonra Belgmdda vaziyet çok hangi sınıftan olmalı '\"o st1 

]ardı. vaktında verdir. Bu kadarı zan degişmi~, Draga aleyhtarlığı b<;yıe bir nümayişe nnsıl 
Draga ise, hiçbir veçlıile ederim sana da, bana da bir umumiyet kesbetmişti. etm~lit J.?:ij d g jdİi 

nefsini islah etmiş değildi. O, müddet yeter. Bu vaziyetten ]stifade ot· . u mu a oa 0 ru "'il• 
ık . k d 'h t K 1 n.· d .. ·· K 1 D netıcede, amele sınıfı ,,jtl yine bildiğini yapıyordu, Ah- ı ar eş, nı aye ra ın menı uşunen ra ve raga d . J r ıi 1 . . . . an gııyrı ınomn un u ıt' 

laksız kardeAinin menaf iinden hayatının sigorta edilmNnne aleyhtarları son · hır ıçtımala· k b 1 1 .,. 11 Jıı~ 4l 
" arama · ve un ar a .. . '' 

başka da bir şey diişünmiyor· ka.ıar verdiler. rında bunu da müzakere et- liizumona knr.ır voriJd•· . 
- 39• D d · · b' t·ı ·fcd 

V h l k .. d'.k B.l . S du. raga. a, ıyı ır zama· ı ur. . . temasları "'Bllmak v_az• .. (1 e ... cep ane i te gor u • - ı mıyorum amma ırp M M " 1 J' 

t k 1 .h t b h Kardeşine birleşmek fır nında kralı kandırmağa mu· askın, arkadaşlar.ı ılı- Boııtovi9'e havale edıh 1• 
Jeri inthamdan dolayı da e ra ı sarayını nı aye er ava ff k ld . L p t . · ıııt~ 
şekkür ettiler. etmek mecburiyetinde kala satını buldukça : va ~, o n. . ' . .. 919, yaver azaros o rovıç, toviç'in a<lamlnrrndan J' 

n. d d. - Hiç olmazsa şu fırsat E akat ... Belgrad 4a ış go- Bontoviç ve Minkoşa: yarar bir Sompur vnrd1
• -

Maskin ile Mihr.i"'in ta· ca~ım.. e 1• b .. ··k k .. ··k b" H ·· ~ 1. ti · · · ntı mo haı elo do aıuoıe · .... -. devam ederken biraz para ren uyı: ve uçu ecne ı - enuz ıaa ıye erımı;r,ı Y ı r tl' 
sa,·vur etmiş oldukları planın . *** . . tutma~a çalış. Bu gidişle Sır- sigorta şirket)eriırin hiç birisi filiyat sahasına çıkaramadık; sıoda talırik:1t~ memur 

0 ııııl 
ilk kısmı bu suretle şayanı Saraydakt vazıyete gelınce: biıtandan nefyedilecek zaman Kral Aleksandr'ı hatta 10 bin esas itibarile asıl kötiilük Sompur, bır ak~a~ l 
hayret bir kolaylıkla tatbik Kral ve kraliçenin hayatı her uzak değildir. 0 zaman ya· franka bile sigorta otmeği ka· Draga denilen fabişededir lenin devam_ . . ettığ\ıtiı 

1 edildi. genen gün ile daha berbad bul etmediler çu··nku·· sigorta B" b" ·· k l b hanelerden bırısıne g 1~ . . -. . banoı diyarda beş parasız ne · ' ız, ır gun ra ın ara ası . . ~ııo 
Oephanolıkten ayrılırlarken bır hale gelıyordu. yap&oaksın t Dedi. aoentııleri Sırbistan'da vaziye- k b. k lı Ik l ıkı taııo çakıştırdı, ) rl' 

b 
. tin feoaatını kraldan ve vii · dar askına ırb ısıh~lk a D 

88 
• kilere de birer tnne 1sıo1:0ı~ 

l\Iaskin arkadaşına, nöbetçi Zaten asabi bit adam olan _ Bunu "·alnız en mı ırsa ve u a raga K f 1 b. . d nı"'o ,. " 
" k 11;. d k · · ·· bT a a ar ıraz u .. t'' zabitinin de duyacağı bir şe- kral, bu geceli ve gündüzlü düAÜDeceğim ' Sen de ayni e ıt.810 an ço ıyı gore ı l· aleyhinde şiddetli hır nümayiş .. . sı 1 

d " orlardı . soylenmeğe ba~ladı · Jı~ 
kilde : kl\vga. hayatı için e şuur ve Akıbete mahktlmsun.. Y • yapsa, belkı kral da handan tanı düşmanlar sa rstığı ;· 

- Azizinı, dedi. Sırbista- iradesini büsbütün gaybediyor, - İyi amma ... Benim bir - 9 - müteessir <tlor ve bu kaltağı milletin verdiği pıırnlıırJ ~1 

nın iyi dinamite ihtiyacı bü- vükela meclislerinde, uyku · az mücevheratım var. Kralın Yalnız 24 defeder dedi. eylediğindou, Drag~1n111 ,D1ıJ 
yüktür. suzluk ve azaptan :gözleri kı · hediydleri... Kral Aleksandrın Draga Bu döşünce ıyı bir düşün· bil4tanııı ııamusm. u ~r ~ 

. . d , . bl ,t 
Bu cümlenin cevabını zarmış, bitkin bir halde &a· - Onların da ehemmiyeti ile evlendiği günden tam iiç ce idi. Fakat arkadaşlardan syledıgırı en ve ı>Jll · ıı~ı 

cephanelikten epiyce uzaklaş· dece boy göstesiyordu. yok, Yalnız sen kralın haya· sene, yani binlerce halkın al- hirisi: ..... den ..... hahsctti ve 
111 ,e~ 

tıklan sonra veren Mihçiç de: Vükeıa heyeti artık kral- tını bir milyon franka sigorta k1şla<lıgı zamandan üç Rene - İyi amma, bu halk - Dev UI ede 
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t\esmi tebliğ 6 kisi idam edildi Yevtiç Dıct 
~'~•tarafı l inci yfizdedir istifa etti v 
~ır. Ve ellerindeki bütün 8 J • f d Y k ) "ht•- 4 lk• •kA d T k 'tııı tılarla bu siyasete devam U g&llS aD 8 8 a anan 'I ) lstanbul 18 (Telya:ıısa) IDCI 8000 a e rar 
~:k ve bu siyaseti iokişaf lilcilerden 6 kişi idam edildi Befgr~ttan gelen bir telgraf naya Mı Gı·decek? 

Ati-

PM#WfW 

bakanımız 

~.ı··Enek hususunda mutabık . • . . .. . haberı, Yugoslav dıı bakanı 
"'IQılflardır. lstanb~l .18 (Tel.g~af) - Bu.lgarııtanda bJr ıhtılal ~~mıta· Yevtiçin istifa ettiğini bildir- lstanbul 18 (Telyazısı) - Dış bakanımız Tevfik Rüştil 

liirkiye ile Yunanistan a- ·~ keş!ed~ld~. 350 sıvıl 1_7? zabıt olmak üzer~ 5~0 kışı te~~ mektedir. Ayni telgraf habe- ~ras Romanya baodırah Docya vapurile bugün (dün) şeb· 
~llda ve teyemmünen mev- ~ıf edıl~ış~ır .. Bunların ~çanden muha.kemelerı . bıte~. altı kışı rine göre Uzunoviç kabinesi rım • ze gelmit ve rıhtımda hararetle karşılanmışt11. Dış ba
~ olan münasebetleri aıklaı· ıdarn edılaıışhr. Dııba bırçoklaruun ıdam edılecegı zanno· de pek yakında istifa edecek kanımız yarınki trenle Ankaraya gidecektir. ,_,L 1 • d h .. b' lunmaktadır. U At' t 1 • y . t b' . 1 • b. h d ~k· " mes esm e ususı ır ıunoviçle Yevtiç yeni kabi- ıaa ga:ıe e erı; uaanıa anın ızım e yenı ır mua e e 
~ •ke tabi tutulmuştur. iki ş k ~ı k d d neye girecektir. aklini istediğini ve Tevfik Rüştil Aras'ın 4 lkincikinunda 
~et arasındaki mukarenet ar İ lf a e on ya a • ... tekrar Atinaya gideceğini yazmaktadırlar. Guya bu tarihe 
~ ~azide olduğu gibi bu iki ., Buhran kadar :unanistanın noktai nazarı .Ankarada müzak--re edi-
\ etın bütün faaliy r t sahala- lecekmıf. 
~da gayret sarfedilmesini Seylao Yüzünden Maddi Zarar 1935 te Bitecekmiş J 'd c 1 
._••rıı olunması luzumu kabul •• lstanhul, 18 (Hususi) - a po n ya a a sus uk 
~~ teaJim edilmiştir. iki mem- l Çoktur olenler De var Birleşi" Amerika sabık reiıi • 
~~t •ra11ında bu kadar sıkı Paris 18 (Radyo) - Yunanistanda fazla miktarda yağan cumhur muavinlerinden ve F s t• • s· N t v d. 

••ebetler mevcut olmasına Y"ğmurlardan ıarki Makedonyada ve bilhasaa Kavala da balen Naıyonal ~iti bank reiıi raDSIZ e iri lr 0 8 er 1 
~~tn üç devlet adamı iki seylip olmuştur. Mareşal G. Daves, . iktisadi lstanbul 18 (~~susi) :- ~ ıpooyada ca!uılu.k eder~en tutu· 
~~ leket ara11ada mevzu~ Şarki Makedonyanın her yerinde maddt zarar çok oldu· buhranın 1.935 seoesınde vta- lan Fransız zabı~ı. Pessıer du. ~raı meı el~sı do!•y11ıle Fran• 
~ •olacak bütün meselelen ğu gibi Kavalada insanca telefat olduğu ve fakat henüz mamen nıbayet bulacagını sanın Tokyo aefırı J•pon harıcıye nezaretıne bır nota ver-

~~ keza mütekabil ekalliy~tle· tespit edilmediği bildirilmektedir. söylemiştir. aıiş t ir. Bu notada bu isimde bir Fransız zabitinin ne Tolryo 
bif"' ~ ltlllük eden meseleleri bir Bu bangere göre, gelecek sefarethanesinde ve ne de Jıponyada staj11a bulunan Frao· 

1~ ~l~lrııa zibniyetile tctki~e Napol onu mektupları ~ene Temmu7undan. itibuen sız zabitleri arasında olmadığını biJdirmittir. 
JJJI~ ~ I~ olduklarını beyan etmış y n . ışler fevkalide şekılde açı 
o dır. Bu meseleleri tetkik • lacaktır. f taly&DID Yeni bir 
u~ ,'Q nç devlet adamı ilci Fransa Hükômeti Tarafından · · • · · 

~e b ırııe1t.et arasında mevcut o· O b. I • • • Al d Eroin Zayiat kanal mı? 
ır· ••kı dostluk münasebetleri il ID ngılız Lırasına ın ı k k 1 Roma 18 (Radyo) - Res Tokyo 18 (A.A) - Ati • 
(ıJJt ttıindc iki hükumetin haL.- Paris 18 (Radyo) - lngilterede bir zatın elinde bulunan aça çı arı m~n bildiıdığioe göre; ltal okyanosa ilz babrimuhiti ke-

llıuahedelerin zıman altı- ve müzayede suretile ıatışa çıkarılmış olan Napolyon6 ait Isuaobul 18 (Telyazısı) - yan - Habef çarpıımasında biri birbirine kavuıturmak için 
·/ •lınmış olan mütekRbil 300 kadar mektubu Fransız bükümeti 15 bin lngiliz lirasına Eroin kaçakç111 29 kişi yaka lt11lııan ordusuna menıub Ha· Nikaragua topraklarından ikin 

e:I l~iyet hakkındaki muame- satın almıştır. lanmı~tır. Yapılan tahkikattı beşlilerdcn 30 ölü 60 yaralı ci bir kanal açmak lüı.umuna 
1 

ttQde daima bu münase· Bu mektuplar aıkeri müzeye konul. .. caktır. ıebekenin geniş teıkilitlı ol Yardir. dair dün Amerikalı Ayandan 

:e~ ll~rden mülhem olacaklarını - • • duğu anlaşılmıştır. Zabıta fa Boks maçları ~inıon tarafından söylenen 
> ~1tıe muvaffak olacaklardır. 1 o' o o o ta 1 ebe liyetini artırmıştır. . sozler Tokyoda hararetle tef· 

~ I l'evfik Rüştü Araı arka· 98E3 • Leıc.ester 1~ (A.A) - Le· ııir edilmektedir. japoq ma· 

: 'I 
1

1 Yunan dış işleri bakanı· B ) d UJ J T• •• •• Pamuk ıce~terh bokıor Pat Bulter bafiliain düşüncesine göre böy· 
ıf. bu ayın 14 tarihli la)grafı· e qra usa ıyatrosu onun fagıltere. ~arı ort~ sıklet OD le bir kanaho ŞU sırada açıl· 

nıı> / . aıuhtevasını ve ruhunu d e·· .. k s· M•t• v y t Fiatla 1 OCf devırhk ıampı~onluk _ma· <Dası Amerika-Japonya iyi 
. 'I t etmekle bahtiyar olmuş- e UYU 1r 1 IDi[ aD 1 . . . çında Londratı eılu ıampıyon geçiminden yaoa y .. kışıksız 
ti~.rıl · Belgrad 18 (A.A) - Bel- liğe ve kral Alekıandrın ese- ~Lıverpol . 1? (Hurıuıı) - 2 cı Harry Masonu ıayı heaabile olacaktır. J•poola• Panama 
rJı~I grad Zagrep ve Lioubliaoa rioe sadakatını teyid eden bir kanun teslımı bezır malların yenmiştir. kanalının ticaret işlerine ta· 

t 1\ üniversitelerinden OD bin ta- karar ıureti kabul etmiılerdiı. beher libresi 6 pena 81 san- Londra 18 (A.A) - in- aıamen yeter oldugw UD .. r. 
A M't' 1 B 1 d b ı· · · d' ·ı v 1 • u soy 

1 

J srı lebc dün akşam Helgrad ulu- .• ıng ~arı . e gra a a iSi· tim ır. gı tere agır 11'4 et ıampıyon• yoılar. 
frl h • sal tiyatrosu önünde büyük nın de ııtırakıle vatan.perve· ~evyork 17 (Hususi) - 2ci luk maçında Galili Jak Pe-

'llf meceJer bir miting yapmışlardır. Birer r~n-: haykırmal~rla payıtah~ıD kioun teslimi hazır mallar 12 terson Avusturyalı Corc Ko MeJburnda 
.• ' söylev ıöyliyerek kral Alek- lbuyd~k caBddelekrındl ekn g~ç.mıt. aeos 43 penstir. oku ıayı hesabile yenmişttr. k f t 

ti sandrın hatırasını tebcıi el· .. .. d k t b.. ı A o B 1 } •• er I' ~ • er ır. aşba an ı daıresı ~ • • um Jf J08SJ 
)\:J I'' . d' B d ... onun e COf un eza ur er ya- tınada Ofı·s u ut arın uzerin- Melburn 18 (A.A) - Yı· 
er 

11 
,~ mışl~r ır. ~~ ~n ıonra u?ı· pılmıı . ve bir çok aöylevler 

bio'' ~ 'i versıte gençhgının ulusal bır- aöyleamıştir. lstanbul 18 (T elyazıH) - de UÇ UŞ ğıola kum Hvuran ıert bir 
t..:ıeıl r Türk . 'r unan ofisi Atin.da m yel bu Hbab Viktorya ilinin 
~\J ,, çı·nıı· n·tı 1 . VarfOVa 17 (A.A) - Ser bir bö ıümünde büyük zarar· 
llıril 1 er e bır şube açacaktır. best torun baleDUllUn efradı 1 b • · 

ro ara ıe ep oımuıtilr. Bına• 

komünistler GÖrÜctÜ N••f Jd J • Varşovaya doomôıt~': ~alon· lar buara uğramıt damlar 
. Y . U US ar e eri da bulunanlardan mulazım Po uçmuş fabrika bacaları yıkıl-

Şanghay 18 ( a. a. ) - Berlın 18 (A.A) - Hıtln 1 t b 1 18 ( T 1 ) maaki balonun bulutlar üzeri· t 
· . . L R h . b 1 t s an u e yazısı -- ' mıt ır. 

Royter aıansı muhabırtnden : ort ot ermereı ka u e • S d l l "f a~ uçmuş olmaıınd n ötfüü 
. . . .. B .. d oya ı aaa yurttaş ar nuus k t ı•k - Amerıkalı mısyonerler- mııtır. u goıllıme elDHID •. d . toprağı görmek milmk\in ol· a o 1 

den Stan ile karısının Çinli Fubcrerin ıilihları bırakma 1 • 1~r~llne koşarak derhal tes madığını söylemiıtir. Balonda 
komüniı~ler tarafından gözö· itinde murahhas olan Fon çı ını yaptırmaktadırlar. Soy kiler nerede bulunduklarını ga~etelerinin kongresi 

~ - 51 - nünde kafaları kesilerek ölü· Ribfıtentroptıı bulunmuştvr. adları için nüfus idarelHince öğrenmek için aşağıya İDdik· Vıyaoa 17 ~ •.a ) - ~va~-
~ l. lldtk" f k d •-· . . v J cet il b 1 t 1 d' . . . . turyah katolık gaıetecılerın 

,, '( 1 canı, ar • 8•1 can- lerlDID ortada barakıldıgı Pe· Yara abı•t ve er azır anmıı ır. ı ı· len zaman 1 kendılerının kara• . . 
"~di ? . . . . 1 Z hım kt . . ~ . ılk kongresı dün baıbak~n 

, l\tr 
1 

b' b I kıa~en alınan hır tel. !az~sıle Sarbruk 17 ( A A ) _ EY· ço ur. d~nıııko. 5zerınde 10 metre Şuşoiğiıı b.'ıkanlıgv 1 altında 
ıy e ır ara a teyıd olunuyor. Bu ışı goren · . .. • ... yukıe lıkte bulunduklarını gör· 

J h b d'V · · bidı· toplaomııtır 
·dİi ~~ - 52 - komünistler bunun bütan ya- vece a er ver ıgımız kruo müdürü müşlerdir, Balon Hfra atılmak . 
1 ,,11 , ~le için bir can uıhr mı? bancıları öldürmek hususunda ıeye sabep olup ta halk tar~ suretile yükselmiş 8000 metre idamdan 
tıı.i• \t l<uş kafesi kuıuyle bir· verdikleri kararın birinci tat- fından hırpalan yabancı :ıabı- istifa etti irtifaa çıkmıt ve beJondakiJer 
JıJtıJ'' ~ ••ılır! biki olduğunu söylemişlerdir. tin yaraları sathi olduğundan müvellüdülhumuz. cihazlarına Kurtulamadı 
~i. ~t • - 53 - Madam Stan ölmeden evvel yarın öbürgiin bııtaoedcn Paris 18 ( Radyo )- Kıup müracaat mecburiyetinde kaı-
·te~İ \. .. ~ ~?fı olmadığı halde yakan k .... k k H 1 • ki v çıkacaktır. fabrika11 müdürü Krup sanayi mıtlardır. Malüm olduğu veç· Loodra 18 ( a. a. ) - Ko· 
ıı' d 'ql1 uçu ızı e enı sa amaga . . . h'l b I . 1~ K f b ' ı· k -ıd- d · " ff k 1 t K v kooperasyooundakı vazıfe11n ı e • on şıma ı a kaıyada casıoı ze ır ıyere o ur ü-
l•b"' Güneş yahut 'pertevai:ı! ~~va_ a b. 

0Ç~ul~ ~ d ız~ıgız ff&VB den istifa etmiıtir. karaya inmiıtir. ğiindea nolıyı idama mahkum 
(11. ,~ kt~· - 54 - ~ ıdgun ır .. ~n ~ a ıçn. ar~- Romanya edilmiı olan Ethel Najor af• 
ıe 1 ~d~bi terketmeden gezinen ın •Dk emzılrı ~1.' ve 1 ın . Dil- Seferlerı· Kıral Aleksandr T. .. b k fedilmiyecektir. Dokuz ıene• 
6tlı tr? zamı uvvet C1lblD ge mesıy e ıcaret a ant d b • 'lk f 

r , s 1 1 kurtanlmış~ır. Berlı'n 17 ( A.A) - Uluslar için ayin L d ( ) T' en en 1 de • olarak bir • 
19

, • Y•ngoı. rı on ra 17 A.A - ıca kadın idam olunacaktır. 
ı . lt - 55 Ticaret odası arall hava yolculuğa konfe- Paris 18 (Radyo) - Ôldü- ri borçlar hakkında müıake-
jtt:~ ~-i ~ llıllanmıı bir eşeğe kaç ranaı yeniden bazı hava yolla rülen Yugoslavya kıralı Alek ratta bultlnm•k Ozere burayı Roman~n nufusu 

·ıı:rı ~' ~~rıı olur? azaları rının iıletilmeıine vebu arada sandrın düo 47 inci doğum gelmiı ol"o Romanya ticaret Roma l ı (A.A) - En SOD 
JJl 

01 
'"' "llç; madem ki iyi nıl- Istanbal 18 (Telyazııı) - Amsterdam-·Frankfart·Milino senesi olduğundan ruhunun bakanı bu sabah lagiliz bil- resmi istatiıtikJere g<Sre Roma 

l~ıt 1tlır... Ticaret odamıza yeni iza ıe· arasında bir ıervis yapılması- istirahatı için bütün Yugos- kumeti erkinı ile ilk görüt· tehrinin iki .. ci Teırin ıenun• 
tı çirQi yapılmıştır. na karar vermittir. lavyada dini ayin yıptlmıttır. mesini yapmııtır. da nufusu 1,333000 dir. 

gı i~ -------------ııtl ,..ı • 
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NT UYU -Miihim işler Görüşüldü Parklara k • Yunan.' 
IUSlar ara 1 p a- Ağaç dikiliyor ·· 

• Belediye ::;~doktor Beh Ticaret Anlaşması Mucibince 
ilk toplantısı cet Uz, beraoerinde belediye Neler ihraç E cegvı•z 

park mutabauı11 Betri olduğu ••• I• 

935. 
1 ın 

halde tehirdeki parkları do- · Türk - Yunan ~ ticaret an· 5 - Diğer Türk mab
5
U 

Ro_....a ......... n a Sovyet Rusya Ve Yugoslavyadaki ı.,mıı· aokuaıa,. tesbit etmiı- ıa,maaının tatbikine 15 ıkinci ıeriuin kaffesi, • 
' tir ' kinun tarihinde baılanmııtır. Ayrıca iki num ralı JJl~f 

F·rmalara Daha Şimdiden mek- . Vaktile dikilipte her hangi Bu""'mukaveleye göre Yu- cut listede yazılı TiirkiYe. 
· } G•• d •ı k • bir arııaile kurumuı olan ağıç naoistana ibraç:edileçek mab· menşeli mali r,_bizalarınd• f. 

tu:o ar on erı ece tır. laran yeniden aikilmesine bat· sullerimiz beş kisma ayrıl- zıh mikdarlarda ihraç e~l eıı 
935 Uluslar araıı J?anayı'r komitesi, diia iu gibi Bu sene de Romanya, Sovyet Ru~ya, lanacaktar. Yeni yapılan yol- maktadır: cektir. Birinci kısma gıre. 

ög-leden ıonra Belediyede ,,.eiı Dı. Behçet Çekoslovakya, Fransa, Jogiltcre. Lehistan, tarda teşçir edilecektir. l - Canlı hayvanlar, taze malların Yunanistan• ihrac•:ıı 
b 

Yunanistan ve Yugoslavyadan lzmir Uluslar • • ... balıklar. dan miitevellit alacaklard s 
Uz'un başkanhğı altında mühı"m ir toplantı o 

Yapmıobr. Bu toplantıda hatırla uan çalışma arası panayırına firmaların ~ştiraklerhıi temin Araba 2 - Hububat, yumurta, yüzde ellisinin. serbestçe tr• ıi 
için tertibat alın«caktar · kümes hayvanları, peynir, ıo· feri yapdaeak dövizlerle; :ııe 1 

proğramı gözden geçirilmiş ve proğrama ihraç mahsullerimiz için Türkofis Anka- Kazası ğan. janbon. pastırma sucuk kalan elliyi de takas boaol•' 
ithal edilen işlerin takibi için baz,~ faydab k • f f ı ,ıı ra mer ezınce otoğra h b'troşürler hazıra· ve etler. sistemile ayni kıymette Yu0 

kararlar verilmiştir. tılarak dünyanıa her yerine gönderilecek: .D~n akşam Eşrefpaşade 3 - Pamuk, yün. menşeli ve mevritli ma11•''
11 

935 Uluslar raıı beşinci panıayırının Panayıra iştirak şartları ve panayır afişleri fecı bu arabe kazası olmuş- 4 - Kömür tuzlu kon· Türkiyeye ithali uretile tak•
5 

geçen seneki panayırdan daha üıtnn olması daha ıimdiden büyük merkezlere tevzi edi- tur. Eşrefpaıada yüzbaşı~Ha· 1erve ve b alıkl~r yapılacaktır. 
için her tllrlü hazırlıklar şimdiden yap.tlacak, lecektir. sa ağa sokağında oturan "ara- __ , ___________ _ 

uluslar eraıı p oayırl rına ötedenberi' işti· Vali Kiıım Dirik Iımire geldikten ıonra bacı Ahmed oğlu Mustafa, a· b s • • 
raki ülkü edinen tanınmış firmalara\ mek· panayır komitesi, Valimi%in başkanlığında raha1tnı koşturru kta iken, e us e ç m 1 
tuplar yazılacak ve panayıra iştirAk etaıek mühim bir taplanb yaparak çalıtm• ıekille· srabanın yaoıbaşından geç l 
üzere davet edileceklerdir. Geçen yıl otd:· •• :!. ~~ eaaslı olarak tesbit edecektir. mektc olan Faruk iıminde 14 İzmir OnÜç Veya Ondört 

h Ş Cl·nayef iL. Y•ı•nd• bir çocuk araba .1tın· · ımana d.k.ı.,.k ağarca yaraıanmiıtır. Mebus Çıkaracak 
2e)en V8DUr)ar Yaralı derhal hastaneye kal· Saylav seçimi heyeti nüfus mevcudu 85,307 ol•''~ 1 

Bir çoban, boğ zı kuşakla sı- Son hir ay içinde lımir li dınlmıtır. ·-.. - dün ögleden sonra kent tesbit edilmişti. bl' 
manıoa girip çıkan vapur ve F k d t baıkanı Dr. Behçet Uz'un Bugün saat ona k dar dil 

ılmak suretile öldürüldü relk~nl.iler hakkında odaca bir Jr aya ave bıtkanhğı altındn bir toplantı tün k zalardan nüfus mevc:U ~ 

-----------ı·----··~----------

O 
. d . 

1 
. . O b k.. ıstatııtık hazırlanmııtır. Buna 20 kanun Perıemb.: günü yaparak Iznıir merke% kaza mazbatası gelecek; öğle n'e·U 

eg1rmen crenın pa amut mııtır. gf!Ce ço an oye aö e 80 b' f d r · · k · elı1 

,_ .. - . d . 
1 

dö . t 
1

• b h "lü e r 0 11 ay zar ın a ı· saat on sekiıde bero inzibat sının nüfus araştırmasını ta· vahhk ma amında vah \' 1 arası 11oyu cıvarın a ış enen nmeyıace er e ı sa a o · manımıza 38 Türk vapu• u 2 . . . . ~ •' 
bir cinayetin mahkemesine ya· sü Pamutarası k6yil civarında F 4 1 1 l 1 ·İ· meclısı ıçın Fırkada yoklama mamlamış v.ıız,fesini baı.ırla Fu t Yurttaşın haşkauJıgı ttr· 
kanda şehrimiz ağsrcezasında bulunmuıtur. 3 rAİ:~n,1 2 ::o~aeo~. ~ :!~~~· yapılacaktır. Farluılı Avukat mışhr. Iımir belediye budu . tmda bir topl ntı y pıl~ca~b•b 
baılanacaktır. Cinayetin ma· Yapılan tahkikatta çoban k 3 S t R 1 B f. arkadaşlanmızın saat 16 da du içinde. 191,544 nüfus mev· Toplantıya aylav ıotı Jf 

an, ov ye US} a, c f k d b ı l d·ı · .. · .. "' b l d" e 0 

hiyeti ıudur : Kimilin başına vwulmak ve çika 2 lsveç 7 FelemeDk 11 • • u unma srını 1 erım. cut olduğu meyd na çıkmış· encumcııı aza~arı, e e •Y. 1e 
' ' ' C H F ·1· t 'd h r k b k · . .. - . ITk ıd• · - Palamutar&1ı köyünden boğazından ku.1akla sıkılmak 4 Yugoslav ve 4 Yunan va- · · · vı ayc ı are eye 1 br. Anca u ye ô.ne cıvar ımı encum~nı , va 1 1 de' 

Süleyman ağanın çobanı Ki- suretile öldürill.dOğü meydana puriyle . 6? .1 iirk motörü, 48 h•şkanı ve Yozgad saylavı köyler ve nobyeler nüfusu heye.ti iziları da iştirak . edeı' 
mil, hidise akşamı koyunlan çıkmıştır. Maznun Tirebolulu yelkenh g1rıp çıkmıştır A • DO<:JAN ithal edilme~iştir. . . cek~r. Bu dcvred_e lım~b'~~ 
alarak otlatmak üzere Pala- l.!az Saim adında biridir. Ya, H f 927 senesı nüfoi tahrnınde 00 

uç veya 
00 

dort tO 

mutar il köyü ile Çakaltepe kında ağuceıada muhakeme u tum a ta Si lımir Belt'diye hududundDki seçileceldir. 

köyü ar sıodaki meraya git- edilmeğe başlanacaklar. •• •• • 
--~~---..-·4----·------------- zu e ı 

azım Dirik Dün talebe arasında müsaba- Fiatları p y s 

A k d K··ı .. B k 1 v ·ı katar yaoıldı,konferans verildi Türkofil Bcrlin fUbesind•n Mersin (Te~sı B•~: 
D &ra 8 U tur 8 an ıgı e Dün ulusal ökonomi ve tu · leri ulusal ökonomi ve tutüm gelen baftahk raporda üzüm Mersin borsasında ıo,ooO ~"~ 

T 1 Y t b ft - - .. k 1 · b · b'ld' kutlu yani ~rekirdekli paoJ emas ar BQJyor um a asının 1011 gunu mu urumu zmır şu esıoe ı ı· Jerimi:z hakkında şu maluıııat . . . .u tı0' 
naıebetiyle ortamekteplerde rilecek ve kazanan talebelere d ıane bırııocı 14 625 kuruş f 

Dün Ankarada bulunan 500 lira1ı Uç gün önce gön- Lise ve muallim mekteplerin~ kurumca mükafat'ar verile- va~ ırK: _ ü . d 50 000 kilo cigit 2, l 25 k"'" il 
li 

. K.. o· •kt ı· d ·ı . t" G . k 1 b. k . ş . d ı· 1 uru UZ m vıyasası l r 75 00 k"l K b b"O' v~ mız aıım ırı en va ı era mış ır. erı a anı ır de talebeler arasında "tutum ce tır . ehır e yer ı ma ı aa· d Ç k . l tan O ı o ı rıs to ·ANI 
k'll'-· ) l d •

1 
kf n t - 1 d b. gun ur. o ça ış yapıma 60 (.1'-,. ~ 

v~ •. ıgıae şu te yazl!ı ge. ay 4• verKı ece t·"· ' t k mevzuu etrafında milsabakı- ' dan ~tu.esacıc:_ erb akrasıb a ılr roıştn. Buna rağmen fiat- b~ğdÇay 2 825 kuruştı:n, 70~f 
mııtır: - aran ına ıan a me • 1 1 t M- b k 1 e vı rın musa a ası yapı · kılo ukorova arpası 2. 

1 - Erkek lisesinin iıte· tebinin biitçe&i için mOnakale arkytapıl m_ıı ı.r1. . usal a 
8
t •

1
ra mıştır. Dün akşam saat 17-30 lar yükselmek istidadını taşı ruştan mu mel görmuştüt· ı.t• 

• me ep erın ı erı ge en a e· d H lk · d H lk · - ı H f d ı · '•· diği tahsisat bugünlerde gön· yapılmaıı tetkik edilıyor. Ay· . . . • • evın e a evı guze yor. a ta sonuD a zmır Adana borsası dün oD 
1 ~ 

d 
.
1 

kt' b"ld. ·ı kt• belen hazırlıklı olarak ııttrak san'atlar üyeleri tar•fındaa tüccarları 7 numaralı üzüme d 22 473 k'I arl• er1 ıce ır. nca ı tn ece ar. . 
1 

.ı· T 1 b 1 . , en soara , ı o P , 
2 - Karataş ortamekteb * • * etmı~ er ır. a e e erın vaıı- bir konıer verilmiş; konser· 20, 8 numara 20 5, 9 numa· 34 44 kuı uşt n, 1.43 ı kil" ~eo 
• .. E k k 

1
• . • . . felerı mekteb oku turları ta· den evvel de Hasa<" e Nalin 0 ~ıl pavıyon masrafı 1935 butçe· ' e ııeıı ıçın ııtenen f d t tk'k d"l k d f d k raya 22, 10 numaraya 24, 11 miz 35 kuruştan, 35,00 tıl' 

. h . k bi • ra ın an e ı e ı ere e- •tutum , mevzuu etra uı a ço 11 
ııne konacaktır. ta 11sat me te n tanurahna "fb • 1 t "f .. t Ik 

1 
' b' k f numaraya 27 florin fiat teklif koza 7. 75·8,25 karuştAD $ df 

3 - Cumhuriyet kız sanat sarfedilecek; Karataı ortamek· rlecekıt 1 
•
0
r1y e asnl ı el ugr.•. ı- 8 • 

1~ anan ır 00 ~raos ver · edilmi•tir. mıştır. Bugün öğleye k• 
. .. - .. - . b. d b' • t aca ır. erece a an aran ısım mışhr. y eoıhtnıü mudürlügunuo ıste- te ıae e ır pavıyon yap ı· muumele olmamıştır.__/ 

dij'i 800 lir lık tahıiıattan rılacaktır . •• k • u k ı ...., • c::!4 - ~ l t l' -

SlladGU
··ral ··ı··ı ..... o onomı a.aıııgı y .Ja> ·~ua: 

o çu er muau· • .. .. • • ara a ma Hırs zl k 
bueün ~idiyor rüniın tetkiki lzmıre Takasla Kom ur Getırr Kiathan caddesinde Mey- 'a 

btanbul ağır ceza savılığı Ölçü ve ayar iılerini arat · leceiini Bildi~di dan sokağında Ali oğlu amele a rı "il' 

b k 1 
- t · d'I 1--· • k 6 h · • 1 . Mustafa ile Ahmet kızı Mak Kuşadasınuı Şirince k6>~tlİ 

aş an ıgına yıne ı en Gllllf tırma zere ıe rımıze ge en ş h · • b ı d' · -k • •at ıçın orman amenajman . . çok kıyıP~ı.ı .. d _ 
1
. e rımıı e e ıyesı o oao J d k k 1 k ü de bır evden b11 · " 

agır ceza savıbğ~nın e~er ı ökonomi bakanhğl ölçli ve mi bakanhğına müracaat ede- memurlaranın ormanlarda ke- bule arasın a ıs anç ı y l k k oJ 
başkanı Suad Gur.al bugunkll ayar iıleri çevirgeni Bekir rek Bulgaristandan takas su- şif yapmaları bildirilmiştir. ıfınden çıkan kavgada, Mus ~~:uf ç:;;:dek~ya~::.o;.aıı:t~:. 
Bandırma ekspr.esıle l~tanbu~a Sıtkı dün beraberinde ölçüler retile lzmire kömür getirtil Keşifler yapıldıktan ıonra lafa Makbuleyi sol bacoğından .,ir sinemada yakalaD~11 

U 
ba~eket edc~ektır. l~mıre tayın •ıe ayarlar müfettişi Lemi ol· mesi için mü1aade istemiıti. kömür yapılmaaı için müsaa· bıçakla y ralamıştır. Yaralı yan Suçlçlu Ku~adasına getirıld' 
ed~len te.~~~z savıhgı baş müd duğu halde muhtelif mGeHe Dün ökonomi . bakanlığından de verilecekt~r . . ıabıtacR ynkala nmışhr. tir. ,6' 
deıumumılıgı baş yardımcı11 

1 
. MI -ı . . ö d belediyey~ gelen cevapta iz· Son on gun zarfında denıı § Mersinlide Buroav.ıı. '1·i~ 

Sn E k
. b' d 1 t se erın o çu erını g z en ge- 1.1 1 · 20 000 k'I k" Abaıe" reyya s ışe ır en s an· . • . mire Bulgari.tandan bir mil· yo ' e :ımıre , ı o o- desinde Tevfik oğlu ~O 

bula geçmittir. Yarın lzmite çırmııtır. Bazı müesseselerde yon kilo kömür getirtilmesi mür gelmiştir. S d dükkanının kilidi açılarak ,f 
retmesi ÜDJİt edilmektedir. gör61en .~olu~Dl~r alikadar- için takas hakkı verildiğr bil· Memurlar kooper.atifi ıçm oy a viyeti meçhul bir hırsız 1·.~ 

lara tebhg edılmıı: • en kııa dirilmiıtir. Jıtiyenler bakan· satın alınan 300000 kılo meşe AJacaklarahazır istida fındin bir şişe rakı ve ıısıf 
bir zamanda tamamlanması lığa m&racaat edenk kömür kcmürü dün üç motörle lı (Ticaret M tbaa ı) Soy adı aded Halk sig r sı çah

0 

bildirilmiıtir. takas hakkını üztrlcrine ala· mire g~tirilm1ş ve kooperatif istidaları hazırlamıştır br. do 

Açık olan eczaneler ..... cakbr. ortakların• tevıiine başlan- Biitiin ~I ih-e~zilerfle § AIHncakt Zanb•~ esi' 
Kemeraltında Sıhhat, Kı- Belediye encümeni *,,.* m•şhr. Gdirileo lı.ömürler, (40) p ra fiatle satılmak kağıoda oturan Ziya e\'ıo ~"1 

ratışta Saoto Keçecilerde iz- Belediye daimt encümeni Ziraat b kanlığır>dan vali · ihtiyaçtan fa:ıla olduğu için tadır. ren bir ,hırsız tarafınd•0 z ~b' 
mir, lrgatpazarında Asri ec• dün öğleden ıonra içtima ede- liğc gelen bir buyrukta bmir artan kısım halka ucuz fiatla ıuıı borulıuı çılınmıştlr· ~ 
ıaneler bu gece açıktırlar. rek baıı kararlar Yermlıtir. ormanlarından yapılacak kat'i- sablac ktır. tıtca tahkikat y pıhyor· 

Bu g ce 



1 

ıa .. ! 
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\"tıkufun şehadetine mü· 
'ttd·t ettikten sonra kararını 

ı: 

't c Nalan hanımın saçn 
olmadığından beraetine, 

.il. 't°ıldız hanımın, cina
~.tledigi esnada bir man

Q0beti geçirmesi ve bu nö· 
eınaeında şuuruna eıJ.ıib 

'llııeı dolayı si 1 e beraetıne 
:eıaret altındt' bulundu· 
. ••ına karar verilmiştir. > . \t . . . . . . . . 
ti iiddeiomumi başmuavini 

Oemal, kardeşinin bera
tllref ine adliyeci arkadaş .. 
• bir "Tea Party" veri 

, tı. Herkes coşkun bir e . 
.a 19inde egleniyor, Yıldız 
't&f • . 
1 

•n.ın yanı başında siyah 
t il bıraz düşünceli görü-
0"du. Ulvi Cemal karde
•öyJedi : 

,,~ ' Semih bey h~l& gelme-
4~ıldız.. Telefon etsene 
1•ine ... 

' Daha erken degil mi' 
t t b' .. a ıı ... 
' :Neden durgunsun aen, 

11 gülmiyorsun, YıldızJ.. 
b licm mi' 

Jv-j Oemal o zaman yap· 
gafı anlamıştı . Ahızeyi 

il aldı. • .... > idarehane-
1111 Semihi sordu: 
' Yarım Baat evvel çıktı 
~er~ davetli imiş .• 
•~ı Cemal ahizeyi daha 
en bırakmadan Semihin 
~dl\n girdiğini görüyordu. 

1
9 lllnhabir salonda bulu
•r1 aeli.mladık tan sonra 
köşeye çekilip oturacak 

hr arıyordu. Y1ldızla gö~ 
(J Relmişti. 

1 
zaman onun yanına 

tl11 ' elini uzattı : 
~· ..... 
,.., ~ası Isınız, Yıldız ha 
d~ \ '• Biraz ge9 kaldığımdan 
ur_ ~/·• lözrüme bakılmamasını 
~o •tırım. 

' Bune ciddiyet Semih ... 
~gücenmiş gibisin' 

llayır... Ulvi neredb' 
~ içeridedir, şimdi gele· 

~. Sen siyahlara bürün
~n, Yıldız .•. Buna sebobt 
~ lliç, .. Şey .•. Semih, bak 
:: danı ediyor. 

"' :Sen de ıenden rica 

~ Memnun olurum. 
. . 

~,j . . . . . . . 
, enda, kızıl ziy .. lar al• 
i rıeş'eden kaynıyan ve 
,"e nyarak dönen çiftle-
~ t~ııına karışmışlardı. Yıl
ı~!~ce . ve haasas vücudu, 

ın parmakları arasına 
1) lleş'eden uçar gibi dö
l' d"' ~ir . onüyor, bütün gözler 
tın üzerinde ttlplanıyor 

~eaı • 
~ e)ı bir tangonun ha-

l iki . . 
111~ .sını de coşturmuştu. 

itı· ınce lyapılı vucudile, 
t) 

111 tatbikine çalıştığı 
~"te kolaylıkla ayak uy
~'>t, . Semih'e en ufak bir 

ıbtım"li bırakmadan 

Hiı•i, Aık Romanı 

Bahkesir valisi 
Vilayet in genel vaziyeti için 

neler söyledi? 
Değerli valimiz Salim'i!duk. Bunun yapılması (için 

gördüm. Kentimizin geael va- mer.kezle muhabere etmekte
ziyeti hakk.ında verdiği mal11 yiz. Daha kat'i bir neticeye 
matı yazıyorum. ulaşm.~dık • . 

Beş yüz bin küaür nüfusu .. Koylerde hayvanatın ısl~h'J ı 
ıçrn damızlık boğalar getırt 

~deta h bağrında barındıran Batı Ana tık ve köylüye d "'ıtt k B 
u. avalamyordu. d 1 . . . "e ı · u 

. .. . o onun bu dıyarı çeşıth sa.hada da iyi neticeler alına-
SemıL. Yıldıza aoylıyordu: mahsul vermekle her zaman c n- •• h kt aeıu• ışup e vo ur. 
- San çok iyi dansediyor- feyizli bir çehre göstermektedir, Maari{~ faaliyet.i 

sun, Ayk:zı... 'fötün; afyon ; hububat, bil- Maarif alanında kentimiz 
- lltifat sayarım sözü- hassa bakla mezruat ve mah- kendine iyi bir yer ayırtacak 

nüzü. sulatı zürraın belini doğrult- emekler earfetmek te ve bu 
- Vallahi de değil .•• Ren makta ve birinci derecede yüzden verimli neticeler elde 

oldukça daneetmesini bilirim. geçim membaını tt'şkil etmek· edilmektedir. Kent gelirinin 
Şimdiye kadar dansettiğim tedir. Arazi çok münbit ve Y.üzde kırk beşini maarif jşle
hanıla.r arasında senin kadar bereketli mahsul vermektedir. rıne ayırdık; yani 470,000 lira 

~kabiliyetlisini görmedim. Halen kış zer'iyatı hazır. ~ib~ ~~bim bir p.ırayı bu iş 
- Bunu da yukarıdaki lıkJarına başlanmıştır. Ken· e Gu anıyoruz. .. . 

sözleriniz gibi kabul ediyorum. tin her bucağında çiftçi tar · 1 eçeln stıne butçede bırço~ 
1 1 aza tma ar yapmak mecburı-

Şey, size bir şi)y soracaktım. 881 • ~aşı~dadır. .Hava ar da yetinde kaldığımız halele biz 

8 .. 1 y ld çok ıyı ğıtmektedır. 'f b"t . k 
- oy e ı ız.. Busone zeytin mahsu\ü ge- maatr!I I~ çekııınledzam yapma. 
- Tanıdığınız hanımlar sure ı e ı.vı o ugu ehemmı· 

. . çen ve evvelki senelere göre . ı· · ld k M · ara ında en çok kımın danıını . . . . J e ı varmış o n . ektepsız 
ben-e . . . lt çok fazladır. Zeytınlerımızın köylerdeki yurd yavrularııırn 

e nırsınız . .1 · · l ı 

B 
. ve zeytıncı ığimızın ıs a ıı ve cehaletten kurtulmaları ve 

- unu sen mı ıornyor• . . b' 1 · . 0 h · · 

' 

ıyı ır şekle konu ması ıçın om urıyetınfeyizli ve verimli 
sun . 

Şö h . h kk k. bazı tedbırler almağa başvur· kaynaklarında ışık almalarını 
- P eaız, " ım Y0 temin için kentin ondört muh-

mu' şı·kaAyetler telif yerinde köy ve yatı mek 
Semih. Yıldızın yapmak tepleri kurduk. Bu mektep-

iıtedigi hilenin farkına var- ler tam devrelidir. Civar köy-
mıştı. İnce çocuk, şimdi kol · Darağacı Caddesi lerden yüzlerce yt\vru istifa.de 
ları arasında mea'ot bir şe- etmektedir. 
kilde yaılanan kızın güzel . Okurlarımızdan aldığımız Kent dahilinde 214 mek-
çehresindeki hatları gözden hır mektupta: teb vardır, Maarif hayatı se-
geçiriyor; ve &deta Yıldızın Tepecik'ten Daragacı'na vin~iric~ ve tatmin edici bir 
gönlüne hitab ediyordu: kadar uzayan bir yol vardır •ekıldedır. 

_ Yıldızım, ben.. yalnız ki, . bunn_n a~ı~a Darağaç cad Yollar 
ıeni yalnız ıenin danıını ve desı d"nılmıştır. Kent dahilinde 800 kilo 

' F' t 'h' d 1 b metreye yakın umumi şoııa 
her şeyini beğeniyorum. Sen'- d ıı· ~rı ~.n e a9ı an o cad vardır. Şosaların tamiratı mü 
den ba11kaınnı hin kimıeyi e ge ışı guzel Y"Pılmış ya. t d' · · · d · " 1 ,. ' -. .ema ıyesı ıçın aımı Ame e 
göremiyerom. Belki de göz- zın tozdan topra,ktan, kışın da postaları 9ahşmaktadır. Yollar 
lerim öntinde başkaları bulu- macun gıbi yapışkan çamur· tizerindeki aksayan yerler 
nab:lir. Ancak kalbimde yal· lardan gidip, gelmek o derece derh·d vakit geçirilmeksizin 
nız biri var : imkAnsızdır. düzeltilmektedir. 

O d b b h t 
Daragacmda bir çok fab· Şimdi : Bandırma - Balı-

- n an ana a se ıene.. . . kesir· Ralıkeair - Ak kal · 
o aenin üzerinde iyi tesir bıra- rıkalar vardır. Bu fabrıkalar- ' sa ' 

k 
' 

da çalışan erkek kadın ame- A.kHkal - Manyas yollarının 
1yor mu ' eHslı tamirleri bitmek üze-

- Nasıl anlatayı°' sana lelerde her halde bu yoldan d. 
~ . k re ır. 

Yıldız... Kalbime yBBlanao gıtme ı~tırarındadır.. . . Dursunbey - Balıkesir şo· 
inca kız okadar mağrur ve Haydı yaz mevaımını ke- samn bitmemi' yerleriyle Dur 
miişkülpesend ki. .. Aylardan nara bırakahm, ya lrışın bu 14nnbey istasyon şoReeinin ya
beri onun 'gölgesi at'kaıında zavallı ynrtta,ıarın bu yol- pımına devam edilmektedir. 
dolaştığım halde, henüz kat'i dan ~ekt.ikleri eza ve cefaya İvrindi; Korucu; Bergama yo
sözünli söylememiş, beni ile- ne dıyelımt. l?nun mü11ait bir hale gelme
risi için ümitl!1ndirmemiştir. Karanlıktan geçenler, ya sıne yılbaşındanberi çalışıl· 

_ M.üsade eder misin, Se- sazlıkların arasındaki pislik maktadır. Altın,1va - Ayvalık 
'h . ..,.. B k lb. d k. lere veyahut ayak kayması yolunun noksan kalan kısım· 

~ı cıtım... . en, a ~n ~ ı yüzünden boyla boyunca ça- ları da. yakında başıuıll\caktır. 
ınean a senın arana gıreyım murların içerisine dii11mekte- Köy kanonunun tatbikin-
ve bir hal çaresi bulmağa ça- ,. de · · r J ı k 

dir ki bu, her zaman başımıza .. ıyı ne ıce er aıınma !.adır. 
lışayım... 

1 
b11. ı· 

1 
d d' Koy odaları telefonlar; uumu-

K .. bull ge en aı ıs6 er en ır. k" 1 . d l'k - " .•. . . . ne oy erın e genç ı yord· 
Ve .. Onlar danseden, dö· . Şımdı,. herh"lde Beledı!e· tarı; meydanları ve mekteple r 

nen çiftler arasından ayrıl· nın haberı olmıyan ve gahba yaptırılmaktadır. Halkın sıh· 
mışlardı, Yıldız, bir köşede bazı şir~etlerin hi~m~t. ;e hat jşlerile yakıudan alakadar 
kendilerini iyi bakışlarile muavenetıle yalnız bır kışının oluyoruz; köy!erde ahırlarla 
gözliyen erkek kardeşini bir yiirüyecegi kadar daracık bir evleri birbirinden ayrı ve me
işaretle dışarı Çllğırmıştı. Şim· patıka yolu yaptırılmaktadır. s~feli b~londnrmaga . halkı 

d
. b h d ' d Fakat bu yol da binlerce dıkkatla ıkaz ve tenvır et 
ı, a ara mer ı ven aya yan 
fi b

. k · d b amelenin gelip geçmesine kafi mekteyiz. ne s ır ış gecesın en a- ,.. ... . 
harı seyrediyorlardı. Ulvi gelemiyecektir. Mac.lam ki bu- Asaıyış 
Cemal ozaman konoşmıyKn raya bir diişeme yapılmak Alınan tetbirler vukuatın 

k 
am k · · ' t 'k b ki ' ' arzu ediliyor. Bi9 olmazsa doğmasına mani olmaktadır. 

OllUy a ıçm eşvı e ı· 

1 
Y

en Semihle Yıldızın arasın· dört, beş kişinin geçebileceği A.sayi~ kent içinde iyi bir şe-
. ı· kt b ' d.. t kı ldedır 

da kendisine dü11en yeri ka- genış ı 6 ır oşeıre yap ı · 
,. ı ı b' ı ) · Ynrtta htanbuldan sonra 

padı ve baş1 önde ikisine bir· rı mış 0 ursa ıçare ame e erın . _ 

··,!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!~ 

ELHAMRA 1. Milli K~ti~plıan~ Siııe ınasi 
Perşembe gunu yeoı ve hakiki 
bir şaheser takdim edecekt ir. 

Kadın Asla Unutmaz 1 1 

Tamamen FRANSIZCA sözlü, oynayırnlar: 
MARGARET SULLKV AN ve JOHN ROLES 
lstanbul'da MELEK sinemaıJında 2, YILDIZ Sine

maaında 3 hafta. göılterilen fi lim .. 

ı:J'EA'NETTEM=e~ 
RAMON NOV ARRO'nun 

Biiyük en e•siz Opereti 1 

KEDi ve KEMAN 
Bugün: 15. 17, 19 ve 21. 15 seansların da .. . 

Karşıyaka (EGE) Sınemasıj 

BiTMEMiŞ SENFONİ 
Filmindeki yüksek muvırtfakıyet, eşıiz &esile bütün 

dünyayı kendiPine meftun eden 
MARTA EGGERT 

Tarafından aynı kudret ve muvaffakıyetle temsil edil
miş mevsimin en güzel opereti 

KALPTEN KALBE 
Bu haftanın enfes ilavesi: 

AMAN ... KARIM GELİYOR t. . 
Tamamen renkli ve bayıltacak kadar kahkabah 2 bü 
yük k1sımlık görülmemiş derecede nefis komedi. 

Seanslar: \ 

Onma ve Pazar 15 - 17 - 19 21 
Di~er giinler 19 - 21 de 

Karşıyaka LUKS Sineması - -
Madam Çocuk istemiyor 

Fransızca sözlü şarkılı 
Beyaz perde:ıin biricik şen, şuh ve oynak kızı va 

•Daktilonun> unut.ulmRz yıldızı 

MARİ GLORİN'İN 
.En eon ve en çok sevilen eserini 

19 Biri oci k~n un Çarşa.m hadan iti bareo 

Karşıyaka: LÜKS Sinemasında: 
Görecek ve bn güzele sevginizi bir kat daha artıracaktı r 

Ayrıca: Dünya Havadisleri 
SeansJar: Onma ve Pazar 15 17 19 21 

Dıger günler 19 21 

:iiiiiiiiiiiiiiill-iiiiiiiiiiiiiiim • 

:~~~: T ansinema, tiyatrosu 
8 •• .ı9 Birinci kanun Çarşıt.mbadan itıbaren 

Ul!UDeen kıyme tli ve zengiu fılmlerle karşlla-1 
r CAkStnJ Z. 

1 - Şen ve dılber ANNY ONDRA tarafından 

Çapkın Kız 
Sözlü ve Şarkılı Büyük ._F_i_ım ______ ı 

Türk siueınacılıgının zafdr abidesi Tiirkçe 11özlü 

2 - GON DOGARKEN 
Vatan kaygısı. Aile sevgısı, Arkadaşlık 

saygısını sinesinde ya, atan en büyük 'ah eser 
3 - Dünya havadisleri 

Dünyada neler oluyor: Bu filmde ıöreceksiniz 

4 - En g ii ze l mazik l.ıpllnyol KITARA Şukıları 
""""'~""''""""''"""'~--~"""'"'"'-/'...."'-'"~~ 

Seanslar: Perşembe Gön doğuken 13 - 17 - 21, 
Qapkıo kız 15 -19. Ouma, Oumartesi: gün doğarkeu 

9-13- 17 - 21, çapkın kız ll-15-19. Pazar, Sah, 
Qı1.rşamha: doğarken 17-21, Ç \pkın klZ 19 . 

d ·· ı d. . minnatta.rlığı kazanılmış olur bem valıhk hem de Belde re• 
en soy e ı · D .1 kt d' ' isliği işini birden bakan büyü M h d 

1 t . . . ki enı me e ır. e me 
- s er mısınız, çocn ar. ~"""""'"""""---.w ğümüze belde işleri hakkında 

Diş tabibi 
Ali 

Biriniz için kardeş, ötekiniz geıini bile incitmekten çeki- malil.mat istediğimde: 
için arkadaş olan bu üçüncü nerek doğru salona girdi. «Henüz bt-l6djyenin bütün 
gölge aranızdan ekıil&in ... Ben • . • • • . • . • • işlerini gözden geçirmekteyim; 
sizler için ne kadar yakın . , • . • . • . yakında bir program altında 
olıam, bu halimle aranızda Şimdi Yıldız, Semih'in elimden geldiği ve güciimün Biı'inci Beyler Sokağı 20 N uınarada 
bir kara çalı igretiligi bırakı- göğsünde bahar gecelerini ay- yettiği kadar vatandaşlarımı 1 Kinuuuıani 1935 tarihinden itibaren mnıtereken 1 
yorum. Müsade edecek misini•' dın yakan bir aykızı kadar memnun etmeğe ve yordda lıaata kabuliine baıhyacaklndır P. 1044 

Bu sorguya içerilik bir mağrurdu. iyi işler yapmağa çalışacağım> Telefon : 2630 
0evab alan Ulvi Oemal, göl- - SON - demiştir, ·--------~----•••••••••..; 

Ferid Cemal 
Abdullah Naci 
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11 lngiliz Sefiri 
= .... _ 

= Bergama yerli mallar 

-u ABDÜLHA umiHarbın tarihi 
sergisini gezdi, beğendi 

•ınııııllilliiiii~iiiiiiiimiiiiiiiiiiiillllDllUIUUlllllllllJ No.48 Ulllllllllllllllllllllllii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllll• Bergama ( Hususi) - Milli 

A t O. d it 1 1 N•h A D b • tutum haftası bu sene vus urya r usu, a yan ara 1 aı ar eyı mızda geçen senelere 
-~-

1 d. u·· e Ik Gaı· d k. B h 1 V bir tarzda geçmiştir. n ırme z re en ıçya a 1 u ran 1 a- Haftanın ilk gunu açılan PadişahAraba: - G it,Bana Hüsnü ıni53 

ziye Uzerine Taarruzu Kesti ve Ric'at Etti •. se~~r;~y~ :!~ee~iy~~:::in,~çm•ı Yukarıya Gönder! Emrini Verdi 
• • • • • • ve halk k6rsüsünden de avu Abdülham:d b' 1 -;- ·,- . . 510 

Avuıturyahlar Spio dağı· ve Avuıturya aleyhine bir ıe- dolarına iltica ve iltihak edi- kat Hulüsi giizel ' bir ;. hitabe f' d _ kı k b ıab~rcke a- bahçeden ıtıbareo arka 1 . . ıye en mure e ır uvvet b' "I "b" h' b' se 
na Cogoloya taarruz ettıler; kıl al'Dıştı! yorlardı. Ayni hidiıe 6 - 7 söylemiştir. Orta fmekteb ÇO• t k'l t . r b h f' 1 lf go ge gı ı, ıç il o 
•• buralarını da aldılar . 5 Avuıturyahların ItaJyanlara Ağustosta Italya cephesinde cuklarının da söylevleri çok . eş ı ~ ~ış .. ı, hu da .ıye er karmadan, elpePçe di\f• 
Haziranda Sioneye yapılan bu taarruzda ıou ve can alıcı de oldu, Avusturyahlar 200 samimi idi. ımhp~ra or uglun , er ~ıre ve rüyen araba: , 

b. . ._ d b • ki .. h . şe rıne yayı mış ve mutema· G't H.. .. . I sC 
ır taarruz topçu ateşı l'arşı- ar eyı vuraca arına şup e zabıtle SOoO askeri teslim Sergide iş bankasının ve d' 1 1 d b k" - ı usnumııa 0 b' 

11nda neticelenmedi, fakat yoktu. ltalyan ordusunda fi· alıvermeıi üzerine Sobotino Iohisarların köşeleri süslü idi, l~yen ça ışkıyor ar ı; u tkeş .ı· gelsin! Beni büyük div•0 

A · k 1 1 A b ı kJ 1 . . k b .1 V F 1• attan ma sat, memle ebn d b 1 kt , d d" raıeronun şar ına yapı an rar ar; manevı ozgun u ar tepe erıoı ay ettı er. e 9 akat en güzel köşe, yer ı h kk d k" k'" _ d- _ e u aca ır. e ı. J 

Avusturya taarruzu - ltalyan· baş göstermiı idi. Galiçyada Ağustosta A vustu:-yalılar Go malı kadın işleri ve Y agcı .ad ın •h 
1b dotu uşunkc:ıe.. Arap jki büklüm oh>

0 ~' 
1 t bl.... .. C . k' t A t it 1 . k- - b d k l . . . rın en a er ar olma ve Ali h .. - baı:ı' ı.. arın e ıgıı> e gore • enı· ı aarruz, vus uryanıo a • rıza opru aşını a o ayca Bedr1 hahlar1 ıdı. .. h . k' . . • - a omru şa ı; ifl · 

· d d' f k h · d k' t ld 1 şup eh ımselerı tespıt etmek - d d b feOO' ı_ gıate a e ı te evvu u aaye· ya cep eıın e ı aarruzuna a ı ar. Bergamaya asara atikayı • . .. .. muz a uyu.-sun e ~ 
sinda muvaffakiyetle netice· tabiatile ve şiddetli surette Ve... Italy.ı bayraklarla görmek için bulunan Iogiliz ıd~ - Buna. ra~men Ab .. dulha- baş üstüne! dedi. ~ ~ 
lenmiıtir. Ve ltalyanlar bir amil oldu. donatıldı, Cendiyeli Italyan sefiri sergiyi gezmiş resmi kü. mıd , ~endı ehle k~rdug .. ~ ?0 Arab bu emri alınca, '· 

d b b. d d h ·ı M f'h G I' d A • 1 . f 1 . d t teşkdatta:ı da emın degıldı. 1 t h f'f b r•~ a a ve ır erece a a gerı e aama ı a ıçya a vuı· ıaar erı za ername er IDŞI\ e · şat merasiminde hazır üutun· H . . .. arını gaye ı ı asa 
diler. tuıya cephesinin yarılması 4 tiler' ve umumi bayram yapıldı; muş ve Bergamalıları çok tak· amıdın. korkakl~gı m~şhur· kat sür'atle selamlık ile 

Italya ordusunun vaziyetinin Haziranda olduğu halde 'Avus· ceneral kadrona da, cesaretsiz dir etmiştir. dur. Hamıd belkı ~arıyel.er rem dairesini ayıran Jı• 
pek feci olduğu biltün itilaf turyahlu 7 Haziranda bir !de- kahramanların en büyüğü oldu! Hasılı, hafta varlıklı yurt· ~arşısıoda c~s-aret. ~ost~rmış · doğru gitti. Belinde lJıııl 
d 1 1 . kd' 'I d h • ' t b d il .d• .. ül kt' k' it l . hr. Fakat olum ıhbmalı al· t b' ht d ~' ev et erı ta ır eth er. Avuı· rece a a rıc a e mec ur e e· en e gor ece ır ı, a • taşlarım1 :r. sayesınde çok güzel .. . . an ır ana ar var ı. 

d V. b'ld'J ı k kt · d . . huda goJ..,esıaden bıle kor· t b" h 'b' k• turya or usu ıcence ovaıı!u ı ı er. yan ar azanma an zıya e geçmışbr. ~ . . aç ı, ır usız gı ı ~ 

tehdit ediyorlardı. Bundan ıonra, Avusturya· kaybetmekteki mab.;retlerin- -• - kar~ı. Hamı~ .belkı .de sade- geçti ve kapıyı yeniden 

lt·ı.e.f d l ti · k. h - lılar Galiçya cephesi için Ital· den henüz hiç bir ıey kaybet· A d d ce olmemek ıçın tarıhe kadar ledi. 
1 il e,r e erı er anı ar y ın a .. h 1 .. d . .. .• . ' 

biyeleri Avusturyalıların bura- yan cephesinden bir çok kuv- miş değildirler! .. . ge~en ev amca ı~a ~ımuştur. Arabın girdiği bu dı< 
da da bir zafer kazanmaları· vet çekmeje başladılar ve Avusturya.kuvvetlerinin mü- Saylav g·ozet.ıue dernegı .. ö.J~em.ek, .oldürulmeme_k ta dibinde karanlık bit ~1 

ihtimalinden dolayı cidden te· Itılyanların kuyruğunu da bu bim kısmını Galiçyaya almış Aydın (Hususi) - Evvelki ı~ın:bı~bı.~ tedbır aJm~ş v~ ~ - vardı. Bu karanlık od•''~ 
lişe düıtüler böyle bir zafe.ı suretle kııbğı mengeneden ve askerlerinin ihanetine uğ · gece Aydın belediye meclisin- lumun onune geçmenın ıhtı- rem ağası ııber ağayı i 
ltalyanlara k~rşı nihai olacak· muvakkaten kurtulmuş oldu. ramış olmıuına rağmen, ltal- yapılan fevkalade toplantıda malsizli~i ~arşı~ında da .~içbir du. 
tı. Çnnkü Adigten Izonzo ve . Bu taarruzda lt~lyanlar .100 yanlara tutunmak çaruini.b~l - saylav göz~t~e dernegi aza~ şeye, hı~bır kımseye ıtamad . - Ne var, Yave~ : ~ı 
merkeze kadar olan 18• bınden fazla eıır verdıler, makta güçlük çekmemıştır. arını seçmışhr. etmez, bır adam olmuştu.. . Dıye sordu. Allah ömru f 
hadaki Italyan ordularının ltalyanlar da 950 esir alabil- Yani lt.-Jyan taarruz kudreti Bu ~ernek azaları Sağ Y~dız sarayının bahçesın nelerini müzdat eylesio, P 
hattı ricati kesilmiş olacakta. diler. ne göre bir aıukaTemet nok· Ak~a,, Ömer Ayaydın, Ha· ~e. ~gaçlar .altında, kanepeler şah hazretleri: BahçcdeO 

ltalyan bışkumandaoı:cene· Galiçyadaki vaziyet Avus· tası hemen bulmuıturl mid .ı\ltıparmak. Hüsnü, Ra- uzerı~~e, çıç~kler arasınd~ dü mü? 
ral Kadrona aczine rağmen turya için hayati bir vaziyet 14 Ağustosta Italyanlar Dük gıb ve Şevkettir. Hamıdın bırço·k· hey~eı.ı~~ı - Evet Anber ağa; 
bazı tedbirler ittihazı liizu· demekti. Bunun için Italyan· d'Aaıte kumandasında kolay v~rdı; bunlar , bızım ... bı~dıg!- metmeap hazretleri do11

1 
munu idrak edebildi ve az ların, lt•lyan cephesinin hiç zaferler peşinde koşarlarken, Bandırma mız h .. eykellerden degıldı; bır ve şu anda yukarıd•d 
bir müddet içinde beşinci bir kıymeti yoktu '7C Avu•· 1400 Avusturya askeri ıilih • • koltuga .. kurul°:1uş, ay~k~~ Hüsnümisal hanımın yu~' 
Italyan orduıunu hazırladı. Bu turyalılar ltalyan cephesinden bırakarak teslim olmasına rağ AdJıyesınde yahud gozdelerınden b1rısı bekledikleri büyük di~' 
yeni ordu Trentindeki Avuıs· o kadar fazla kuvvet çek- men San grado mevkiinde Band1rma mahkeme aza- ile Y.ürür veya tavla oy· .neye gelmesini emir butJ~ 
turya kuvvetlerinin karşısına mek mecburiyetinde kıldılar. muvaffak olamadılar va dur· ısından Nafi terfian Edirneye, nar v~zıydt~ ola~ bu . he~- Jar. Sevgili Anber ağ• ;t 
gönderildi. Nihayet 21 haziranda ricat dular. Müddeiumumi muavini terfian kellerı Abd~l~amtd, bır suı · git te Hüsnümisal hanıııı' 

Avusturyalıların yoruldug" u lu"zumunu hissettiler S - ık J v •• kasd teşebbusune karşı ted· ber ver · çu··nku- ben çok 
• >':4•': usıgar ı aza ıgıua, az• mu- b" 

1 
k .. t ' tıı' 

aşikardı ve hiçbir ordu cep· Ceneral Kadronatm daima liıimi lzettiııı de Bandırma ~~ 0 ma uzere yap ı~mış ve ğunum. Biraz istirahat e 
he k ·rmadan bu müddetten iftihar ettiği muzafferiyetler- ltalya bu zamana kadar yal· müddeiumumi muavinliğine ta ~oyJece YJl d ız bahçesın.e da- steyorum. i 
fazla taarruz ve mevki zapta· den ( l ) biri de budur. T- nız Avusturya ile muhtuipti, yin ediJmjşlerdir. gttmıştı. ~vhamh ~aAdJşah~n -- Başüstüne ağaın· Ş 
na .devam edcmez~i: Bu. tab~i rentui taarruzundan ve zafe- Almaoyaya. -nedenıe?.- beniiz • ~l<hnca suıkasl~ı ha.kıkıHamıd gidiyorum ve hemen do~; 
vazıyet ltalyanlar ıçın bır n\• rioden sonra Avusturyalıluın ilaoıharp etmemişti. LekeJı ıle heykel Hamıtlerı farkede· Anber ağa gider gı 
metti. ricatı, doğrudan doğruya ken- itilaf devletleri ltalyayı Al- Humma mı? miyecek, k~z·. k~rşuouna he· Arnp hemen bağdaş kurıı' 

Ceneıal Kadrona askerle· di arzularının eseridir ve Ga- k b b b" t- def olmak ıhtımalı bu suretle b' · d · turdıl . . d' manyaya arşı ar a ır ur· ır yer mın erıne o ~, 
nae şu emrı ver ı: Jiçyadaki buhranlı vaziyetin lü sevkedemiyorlardı. Bandırm-ının Çınarlı ma- azalmış olacaktı. mızı ve uzun fesini ~çı, 

cBurada vatanın topra~la· tabii bir neticesidir. Italyan· ltalyanın bu hususta düşün· ballesinden iki evde lekeli ButiJara rağmen acı bir Arabın başı ter içi11dt1 b~ 
rını müdafaa etmekte oldugu· ların ve muhteıem cenerah- . b k 'd" humma çıkmış ve sıhhi ted hissi !kablelvuku hanedamnıo B" ··k · klrlJJl~ 

O 
. h ccıı aş a ı ı: - uyu ve yıne 

nuzu unutmayınız. rdu ıe· nın bu ııte zctTece ma aret, F .. 1A b l birler ahnmı•tır. artık son ıamanlarını yaşa- d'IJ t · · 'ld' Jj 
f k 

ransanın mag u o ması 't men ı e erını sı ı. ııeP 
re i namına bu hatbn ölünce- cesaret ve şecaat& yo tur. 'hl. I' kt k di . . . T k •• makta olduğunu Hamide her O f ı All hım' v ~~ 
ye kadar müdafaası lizımdU'> Ve Avusturyalılar bu rüc l ıvml~b· çol u,.. en ınnı~ ıst~ e aut vakit ihsas ediyordu. Bunu B -:. hoko A. k ,· u .bil ı"· 

Y 
. il A 

13 
mag u o acagına emnıye ı u guna ar u un f, 

anı, zava ı ceneral aıker· atta asgari 7, azamı t "d' 8 .. 1 b' h 1 k Bandırma liman reisi Hu· hissettiği halde bütün mev- t ··k- - t ktao ~ıı 
1 · d b' d h k 1 k' . k'J . I d' am ı ı. oy e ar a arşı· k . ya yu unu aşıma erın en ır a a açmama arı ılometre gerı çc ı mış er ı. d Al h lôıi te aüde sevkedilmıştir. cudiyetini tahtını kendisine D d" 

• • 1 ld k ıın a manyanın mer amc- . e •· .si 
nı hıç ,o mazsa o u ları yerde Ceneral Kadrona cenap- t' .. k . . b. ._ ve \leliahtma temin içıo has- V O'~ 
.. 1 ... k b 1 t 1 . . . 1 4 .. b' t ıne ııgınma ıç1n ır açı" e, arkadaşının döo Iİ 
o megı a u e me erını rıca arı aguıtoata ır aarruz k b k d Açık Go··ru··şme retmişti . k d d 1.. d- .. 0 ,e 
d. d 1 'b . B 1 d A apı ıra ıyor u. b a ar, a gın ve uşu 

e ıyor u 
1 

tertı ettı; u ııra ar a vus· Abdülhamid sarayın eyaz halde kaldı. 
Ceneraı Kadrona ve Daı· turya ordusunda ayrılık cere· Fakat Trentin hezimetini Ala8ehirde I. Doµ;ana ve mermer merdivenlerinden .. ·tib-

k 1 ' b d b' - "d 1 k ti • t" Ç k ' · Yaver aga: esas 1 
er erı. u ınra a ar muJ e yan arı uvve enmı~ ı, e ' Alman erkinıharbiyesinin ve A k A 1 G 1 ağır adımlarla Ç\karken he· . . f 

ve genı~ nefes aldılar: :GaJiç- Leh, Hırvatlar Galıçya cep- . • . . s e~ı paşa ara enera _ .. _. s araylarda ıhtıyarlaıı>1 
110 

d R t b 1 h 
. d üt h ff R Alman zabıtlermın hazırladı- denllmesı kararlaştırılmıştır. men hemP.n bunları duşunu Araptı Kendisi Habeşist• 

ya a uı aarruzu aş amıı eaın e m e a ıs uı or· .. . . d A ki · d · · 
gına kendınce emın olmuştu. Bazı Je rıeral f şekJinde · ya- yor u. ya arı htreyor u. kk l b" b•' 

ANKARA'DA 

işi olanlara 
Ankara'ya kadar zahmet 

ve masraf etmeyiniz! 
Ankara'da Maliye, lktisat, Giimrükler veya diğer 

bil'umum vekaletlerle Devlet Şurasınd• tikip ve intaç 
edilecek işler için bize müracaat ediniz. Ankara'da 
buıusi büromuz vardır. 

Tekaüt i~leri, gümrük depozito nıuameltitı, 'ıtıbiiyeı, 
hula.Ya her türlü idari i~ler kabul olunur. Namusktırane, 
açık, di1rü!t hareket, ucuzluk .. 

Adres : İ zınir - Mey veter giimrilgii sokağ1 
N o. 7 - 9 Telefon: 3186 .. 
Telgraf : Meyveter - İzmir 

P. 981 

Bunun için 27 Ağuıtoıta Al· zılması · eski b~ ahşkanhğın Ağır ve çok kıymettar bir ç~cu en. a ı~mış, ıP jçi~ 
d ·ı b b · · . t b ' h t t kt ı f guzeşt bın bır ıstırap 1 manyaya a ı inı ar ettı. eserı olmakla beraber ekserı · es ı u ma a o an zayı e-, ~ . • s•' 

yetle ecnebi ask ·ri kuman· Ji de litreyordu. lstanbula getlrılmış, . 4e 
Italyan cephesinde vaziyet danlar hakkında kullanılmak- Mermer merdivenin yu ~ t satılmış , hadım ed iJOJlf 1,J 

14 eylüle kadar sakin geçti. tadır. karı kapı.s•nda dim dik duran zamaııdanberi, ihtiyar ı 
J 4 te ltalyanlar bermutad fa· ~ Yazı işleri müdürlüğü ihtiyer Ardavud, Hamid ge halde ne saraydı.o kurtul~ 
ik kuvvetlerle Triyeste yolunu çerken adeta yerlere kadar ve ne de Habeşistaoa '', 

tutan mevzilere saldırdılar. ıımir Postası eğild i. H amid ihtiyar Arna muvaffak olamamıştı. se" 
vudun bu harek etini hiç geçtikçe Arabın eleIJJ ve 

Avustury• asketlerinin 
bir kısmı ölünceye kaC:ar mü 
dafaa ettiler, fakat bir kısmı 

küme halinde teslim oldular. 
Nova-Vasada 6000 Hırvat ve 
Çek bir arada düıman tara
fına geçtiler. Düşünmeli ki 
6 Ağustostan 14 Eylüle ka
dar Avusturya o.dusundan 30 
binden fazla asker düşmana 
iltihak etmiştir. 

-Devam edecek-

Giiadelik Ö ~ono ui, Syasal 
gazete 

lası, çıkarma buyurganı 

Raşit H. Yıln1az 
İzmir • Gazi Bulvarı 

Telefon: 3952 

Yıllığı 12 
Altı aylığı 7 

Yad il!ere yıllığı 20 

Lira 
« 

c 

fz~fR : Ticaret Baeağında 

görmem;ş gibi ve yavaş ya· rabı artıyor ve harclJlder i~ 
vaı geçti ye sarayn girdi. zel kadınla: arasına da '.ı 

Methal .adeta karanlıktı. k d" . . d . bit pil 
Y . H 'd" b' hlAk ce en ısını eno 
anı amı ıo trı ıa tı , a a ı k I d E y1 rıı 1 . . b" b" • d ap ıyor u. vet sar• 11 ve vazıyetı gı ı ır zın an 1 ,.rı~ 

dehlizi kadar karanlıktı. Ha· kın en güzel kadıo ~ 
mid hiçbir kimseye hiçbir şey seçilerek getirilen yil / 
söylemeden bir sürü aviu ler · kadını arasında, hayatıO, 
le tenvir edilmi ş geniş bir leriıııden hiç birisioijt•t:r, 6 
sofaya geç ' i. suretile bekçiJik yapaı• ci 

Yalnız ikrn ci kala giden eskitmiş idi. Ne .fe 
merdivenin camlı kapısı önün - elemli hayatta bu! 

baııılmıştır • \'9t' 

••-ı:m--------•• de bir an için durdu ve ta - DevaUJI 



Her Türk SoYadı AlıYor ........ 
lzmir ve Mülhakatta Alınan Yeni Soy Adlarını Aşağıda Göşteriyoruz .......... 

~ÜfUSB rahim Akalın, mil Aykut, tadilit komisyonu Şükrü akan, komiser Muhu- memurlam:dan Cemal Dav- Rasih Karakurt; 
Arab fırınında m6tekait azasından Mehmed Altınban , rem alkor, simsar Tevfik ak- gan; Emniyet daireıi serkomiseri 

tescil edilen Hicrani Akakıncı, Hastahane Kartıyakada polis Mehmed türkmen, polis Mustafa Fahri *** Kuru kahveci Mehmed Mehmed Ali Sımnağ-, pollı 

S 
kitibi ~ayri Altıntaı, lnbiıar- Said Alka?, posta ve telgraf akgöl, ~I Reşadiyed~ Arif J:lik. karısı ~luhsine, oğlu . Yuı~f memurlarından Ali Çetin,M.08· 

oyad)&rl d.aFahrı ~taktürk, Hahcı mes- ta ~üfettış Fu~d Akkan. met , ~y~un.' komıser . . Hı~~ı ~e~a.h, ~vukat BahaUın ~a- tafa:Artoy, üçüncü komıser 
~ V • d ka . 1 • d Ş cıtte Emın Adak Gümrükte lnbısarlarda takıb memuru agan, ıkıncı hukuk reısı Bılal tıbı Ismaıl ve karııı Hatıce Remzi Anık, 

•et •Arıkdat . tıAp edrın den . ev- muayene memuru' Salih Adı· Mehmed Ali ve Ali Rıza ak· aydas. Onuk. 
o L enız, Y ın emıryo- · 1 kt ı· E lik b k d C b Alt d k Adı') 'lltıd S d . A f t Ak yaman, polis lbrabım Ayhan çatutan, A sanca a ma ıye m an asın a ena ınor u aptanı Bergamada : 

· a 8 ettın ra • ıoy, · · K b · d M }f'-d k t Ak -ı il' Ş h b tt• B 

•"' 
,,,ııı 

yil~ 
10 ,e 
ısı• 

1'1• 
eti 

~-hiaırlarda lbrabim Kemal ABekledıye ta~ıılda~ıd k ~.nan şd~l .. esınk e . ev u ~~ ayn, k ab· A gu j k~~a ıKm at •He ID umoeınt! kt b' "d" - Manifaturacı imam zade 
"tun T .. k k f d ar, orman ıdaresı a tı osu ı at omısyon reısı a u gar te ını; arataş a am• ı me e ı mu uru Ab- Muıtafa Sabri Baş Sezgin, 
~Gılf c~k:r ' evkaf ve:~~ ~r: ıfdiranın anası Amandinlemez, akhan, evlenme memuru Hak- di Aslan; belediyede Muhit- bas Eronat, . . Asliye hukuk) bikimi Niyazi 
kit'b~ a~, ev a m . a a iş bankasında Mehmed Ateş. kı alttnöz mübaşir Haaan akı, tin Atilgan, komiser Halil Mahkeme başkıtabetınden Ok -dd • .. Ekrem 
L ı ı Hamdı Akyıl pohs Mu ' -t kad Muıtafa Oktay ay, mu eıumumı 
q'tre Akk 't . müteferıikads Vahab ve Hik- san' atlar mektebi katibi Ha- Akıcı, doktor Kemal Ay soy; mu e 1 

' Gilnay aıliye·ceza hikimi 
ın uş, pos a vezne Ak bk k. . h' 1 d b k . b 1 d' S f t . Aydında· ' ~ 

!'tı Kemal Aytulun tapuda m~t ' Amlüsta em - mevhkıde sHa~ ar.un, lınt IH~ ar 'ka. e çı Ae e ıye Nressam~ ht eyH~ tı~ V ı· F . .T k 'I" t Tevfik Şen, Reıadiye mlldllrft 
't•f' ' Nıhad gan, muıta em uıeyın a p engız. ı ıçeşme· rman; amazga a uınu a ı eyzı o , vı aye en· izzet Kutlu. nüfus memura 
b11:ı ~k ~taş, Alsanca~ta ~a mevkide Şerif Akalap, Emni· Jikte Faik atilli, defterdarlık- Arat, al bayrak mağazası sa- cümen baık~tibi Mustafa Gü- Muharrem Unan Gazi paı• 
&ıt akkı ve kardeşı Selım yette Emin Atik, Ticaret oda· ta Şemsettin aytug, yemitci bibi Ali Haydar Al bayrak; ven, .vil yet meclisi ~zasından mektebi Fevzi Okan, ikinci 
L rı Arslan A lp, Emlak ban· stada Hikmet Aktalay Dev- Cemal Han, mea'udiyede Ha- Güzelyalıda Sıtkı Ayfer; güm- lsmaıl Hakkı Akdenız, Cum· kt b b il' . ALd • 
l('•ı d Ş .f Ak ' h . t kt b. il' 1 . me e aşmua ımı " nr S vezne arı en ay, let demiryolunda başmemur aan atagüneş ikiçeşmelikte rükte muayene memuru Fey- urıye me e 1 mua ım erıo- h y ı ''b dd · d A d 1 ' den Zihniye Demiray ra man 1 maz, ~ •ne ca esın e Y ın 1 Hayri Alşan, maliye tabak- Nuri ve Sabri alışık, muhtah- zullah Arayıcı; tapuda ~ Bed· .., ' 
>~et Ay Aydın, devlet demiı• kuk katibi Sabri Armagan kem mevkide binbaşı Abdür- rettin Aslan giray, Buca be- Bozdoganda: 'forbal tela; 
:klırında başmemur Emin Emniyette Fahri Algın iş razak akpalat kantarcı Ce- Jediyesinde Nazım Anık,.güm Yol ' birliği başkanı Hilmi M h b 'h . - katibi 
.. 11 çit, sahil sıhhiye merkez bankası veznedarı Rifat 'Ar · mal akbay Selitinog·Ju ma· rük muhafaza memuru Ali Meodres, orta mekteb müdürü E u aU.~e eı uıEustıy~ 1 
~qd .. - Adil · h' ' R y ı T il' - ı Tü k nver nver r uıru ma· 
~td llr: Ay~e~, ın_ ısa~- gun, Ec!Bcı Hasa Fehmi Ata, hallesinde Hasan akyol, Poli- Akyıldız. m~au'·=t~hı:n 1 y1f;~z :ar~: balleıinde k~bveci Enver On-
~•ı'ta b'epl'okl müduru .. Htkts~l~·b~ Burnovada Ziraat mekt~bi gonda yfizbaşı Süreyya akır- E!!!!2- ve co'g· rafya muallimi ' Huluai ver, Muhasebeihuıusive tala· l'ı l' • ır ı er umumı a ı ı ıı· 1 . d H·· . K.. k K 1 dd . d Izmircle : . 
ı:.ıxı· k .. mue ım erın en uıeyın a- ma • ema paşa ca esın e O 1 d . Erdoğan, tabiiyc muallimi Adil 'ld l H d E M hascbei· 

ın A yıılı, Goztepede Mı· *•• ev et . emıryolları ye- _ .. . . .. il ar ay ar r, u 
•ıtlı c dd . d Ak ·1- k d' • ı' let b • d b Badosoglu,katıb Nurı Sokmen, hususiye tahsildarı Mehmed 
t- a esın e a ur , S d · 'd l T' M b d ıncı ş me şu esın c am ar . . . . . • 
ı:.lttfpaşada Hüseyin Nazım oy a l IStl a art lCaret at aaSJil a memuru Hasan Bunarça Em- musıkı mualhmt Şefık Bagrı· Akın, adliye odacısı Şerafettia 
~ltentug, Şehitlerde Ahmed bastJmıŞtlf. '1.40,, para mukabilinde tea kaleminde memuMr~bmud aç~k,Talebe yurdu kitibi Fuad Günder, Tepeköyliade Tiic· 
t''deşi Hasen Arpaçay, emni· Göçbey, Emtea hasılat seyri A ıncı, . . cardan Said Liatik soy adla-
~ttte Kazım Altaç, emniyette mÜvezzilerimizde bulunmaktadır seyri vaziyet kaleminde Tah· Denızlıdo: rıaı Almıılardır. 
•şar Albaraz, emniyette lb- ain Baltacı, Emtea kalemi Fabrikator Hacı Emin oğlu 
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TARİH SAHİFBLERİ Kral Ahmed Zogonun 
•••••• Geçmiş Devirlerin 

Unutulmaz Adamları Yiyanada öldürülen yaverinin karısının ...... 
- Diinden mabat - ıiddetli bir cevab veıdiler. tini buraya buliıi ettiiimis Bundan birkaç ıene e•vel 

Oradaki Danimarka kuv· 1670 aeneainde Bizmark Pa- Bizmarkın en büyOk leaeridir. Viyanada ıiyasi bir ciaayet 
•etlerini Danimarkaya ricat rilten gönderilen bir ilinı Almanlar Pariste· lrtikib edilmit ve Arnavud 
ettirdi. Ayni senede Viyana harb notHını aldı. B t 'bt bl L ft · kıralı Ahmed Zogonun husuıt 

h d l 'b' b 'k' u arı en ~ aa a ıonra 1 b' A d 1. b mua e es mucı ınce u ı ı 18 7 O }.,ransız mağlft p . h . t 1 d 1 t yaver ır rnavu ve 1a tı 
dokahk Avuıturya ve Alman· b' t' ' - barıı ıMe :• zAapJ 0 un u. Lı r~ı- tarafından ka 1 ledilmiıti. 

b k 1 t ık. ıye ı: urg, e.ı, zaı ve otr1n· 
yaya ıra ı mıı ı. ı sene b' 1 • Al • · 

d b b .. ük b' h b 1870 senesi Temmuzunun gen ıe u en manyaya-geçti. Da zabitin katti eıbabı Vl-
ıonra a a uy ır ar d 

ld B. k ff k' soDuncu güaG Bizmarkla kıra) Bun an maada 5,000,000,000 yananın zabıta vukuatı ara· o u. ızmar ın muva a ı· f · 
t . 't 'd t d 1866 Berlinden ,.aktılar. Uzun mu- rank harb tazmınatı aldılar. ınıda anlaıılmamıı ve yal:iud ye ı gı ıı e ar ıyor u. T S lb 1 t 

muharebeleri AJmaayaya Şi· harebelerden Fransızlar mağ· u . 0 muş u. llyık olduğu derecede ebem-
lezvig ve Holştayodan maada liibiyetle çıkblar. Sedan'ı Biz- Bızmarkın vefatı : miyetle takib ve tamik edil· 
Hanofer ve Heaıen - Nas- markın mildahaleıi üzerine Bizmark daha 20 sene ıulh memiıtir. Fakat cinayetin Ar 
ıav ve ıerbeıt Frankfurt ıe- Franaızlar bili kaydil9art tea- zamanında iı baıında kaldı. navatluk muhalif fırkaları ta· 

macera.sı 

• 

' f 

1 b 1 d .. . • 'le tf' 
ş u un ugu aevıucı ı dııl 

den f.,lıyan geoç ve güzel 

k d- . ,ıı· o a şam eve oomemıfı 

. d .. ı· - t ... ec• oesı eıpo ıse muracaa a -
bur r kalmıştır. . e 
Zabıtaca tam bir hafta fı~, 

ve Atinada taharriyat y•P'1• dığı hılde güzel dulun oe 0 

duğunu ve nereye gittiği ftf' 
götilıiildüğ8 öğreoilemeDJ.İI~ 
Nihayet Atioada başvekıl 
Çaldariıin hususi mubıfısl•' 
rından birisi tarafından bulod' 

birlerini kazandudı. Jim mecl>uriyetiodeı kaldılar. Bizmark ve kual bu 20 tene ralıDdan ve zabitin Yanyah 
B' k b d muıtur. Rayb~tag Meclisi: 1zmar ura a üçilncO Na- :çinde dost geçindiler ve her bir luriıtiyan zevceye malik 

"f J ı k J t B d Alehsondra Ktena ıde 
yeni kurulan Alman bD· po ~on a a.rıı .•t !· . u ııra a ferdin hilrmet ve muh•bbetini oldufu için yapıldığı ıanıl . Genç kız bulunduğu b• J , 

k.. i d k A Parıste yenı bır ıhtılil koptu. kazandılar 9 Mart 1888 ıe · maktadır b b d 1 r·· ı•' 
u~et n a artı . v~s~ury.a Üçiincn Napolyonu Fransız nesinde kıra) iSldü. Yerine • • aiı olmaıına rağmen valide •tın an ne e~af:.~ ıg;u b•~' , 

detıl, Pruıya bikım ıdı. Şı- t ht ..ı h tt'I B Arhk unutulup gıtmfş olan ıine ve doğam yerine teb'an ıılamamıştır, y 

11 Al hük.n. ti · a ıa.an ma rum e 1 er. u Frederik kırıl oldu Llkin ı b b k d k 
ma man ume erı ge· v•zi et kar ısında Alman a • o an u ldisenin zeyli ~çen YunaDlı addedilmiıtir. at me~ ana çı ~nıtır: dil ~ 
nl9lemlı ve kuvvaıt bulmuştu . d y t k 1 p . d ,.Y 90 gDn ancak yaıadı. Bu kı· hafta Pire ve Atinada aer• H il . d ü ö k Bu dılber diivelı Alekııll 

• •1 b' k or usu e rar arııe o5 ru il d K Vil • T a erın en g n a rmil• a - yi· 
Heptı Pruıya ı e ırletere il l d' ra ar an ıonra ayzer • mittir. .. • 'il Ktena, kıral - ZogonuD 

J• • • k d ı er e 1• h ı ti K d' i ih • dınlar oldugu anlaıılın bu 1111• ~ay!t•ı mec ııını ur u ar. A.l ı . , l e m geç . en ıı tıyar Bundan bir mllddet evvel . yanada katlolunan yaver . 
Pruıya parlementoıu rharpler · m.auya,ımparat?r uğu baıvekilin muvaffakiyetini kıı- Pireye Sofyaya Hüseyin Kte· ana ve kız, Pıreye beşparasız zevcesi imiş· Bu aile fit•" 
de galip .!elen Bizmıuka be· Al Bızm~r~ınd gaby~••. blitün kandı. D dl 55 1 d d 1 bi gelmiıler ve it aramağa baı· d 1 "lk"' ld ;,0 b•I· 
d . 1 · o k . ükif l man ıttıba ını ır ımpara· a a ı yaı arın a u r a ma ve mu u o u6 1, 
ıye er vel.na h m at ar t 1 k ki' d t h '·k k t- Bizmarkı iıtifaya mecbur et- kadın ile henüz otuzunu bul- lamıılar, zamanın teairile de d h 1 b 1 altı"" 

verdirdi or u ıe ın e a &iL u e 1• Ôln ü d 6 1 1 b' . e meç u ae ep er ıJI 
• .. tirmekti. Harb olurken on da ı. m n en yı evve mıyan Alekaandra Htıaeyin ır tt\rl6 ıı bulamamıılardır. T' d k .. mecb 

Franıız Alman mu- . ancak barııtılar. Almanyaya • ıran an çı mai• 
muvaffak oldu. 1891 seneaı • Kteaa iımındeki TOrk kızı Ik' d 1 k d . . l'k kalmıştır. 

nasebatı 18 ikinci kiuunda Ver1ayın can veren; koca bir ımpera- relmittir. ı u a _ının ıııız ı ten ~· 
Bizmark zamanında Fran· bnynk ayineler salonunda tek· torluk kuran" bu bGyllk ıiya- Pire zabıta11 bu iki du bunaldıkları .. bır ı1rada g.e~ç Bazı Atina gazeteleri, oı'11, 

sada ilçilncü Mapolyon vardı. mil Alman prenslerinin huzu- aet adamı 31 Temmuz 1898 kadının Pirede oturmasına dulun tanıdıgı fakat anneaının tul yaverin mirası dol•Y11 ~ 
Almanyanın itlerine mlidahale rlle Almanya imparatorluk ıeneıinde "Frid,iharube,, ıeh- muhalefet etmemittir. Alek- hiç bilmediği bir kadın gel· bir aile faciaaı döndürDIOS~, t 

ediyordu. Bizmark ceneral ilin etti. Prusya kralı impa- rinde vefat etti. ÔldOğll za ıandranın Arna•utlukta•evlen· miş ve it bulunduğunu haber istenildiğinden de bahıetOS0 

Molte ile birlikte Napolyonun rator oldu. Iıte bu impara· maa 83 yaıında idi. miı ve Arnavutluk tabİiyetini vermiıtir. tedirler. 
krala karıı gelen t•lirafını torluk baıtan ~aıa ıeriiiıeş · G. 
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h. Ulus Kurult.ayında 
Asker1ik yapmakta olan muallimlerin 
~erine muvakkat muallim alınmasında 

YOZ 9 

Ayşeyi Kaııdırdılar insafı. insall. 
~~--...................... ---...----~..__ 

Zeyneple Muazzez Nazilliye Eelilemin Malını Nediye 
·Giderek Ayşeyi Nasıl Elinden Alıyoruz? 

~ zaruret vardır . . . Kandırmışlar? .Dün. Kemer ~ivarında Be- bir hayvanı hiç bir auretle 
~ •alrara 17 (A.A) - Ku- alınacak muallımler ıçın ka· . . . .. n . . ,, ledıye memurlarıle celep es- tutamaz ve diri hayvana ka· 
~' bugün Bursa saylavı nunda muayyen ıartlar bulun- . Bir ~ımaenın ıster ._buy ~ mış~ar. Dogruca U'?1~mhane· nafı arasında bir bidiıe ol· çak et muamelui yapamaz. 
"'dan lıatkanlığında toplana- duğunu vebu okulların mual · 11.ter k?çük olsun . dıger ?•~ dekı mahud eve ~~tırılen Ay- doğundan bahisle Kemerden Malı zaptedilen herkeı, ma• 
~ ,değiıtirilmesi istenen as~ lim ihtiyacını karıılamak için kımıeyı fuhşa teı~ık. etme_sını şe, neden soara ışın fa~kına telefonla gazetemizden bir Jını kurtarmak için her zaman 
~ılc ıniikellefiyeti kanunun bu tekliflerin yapıldığını ıöy- kanun yaıak etmııtır. Boyle b~rdıt d ve 

1
J1•yatan çİkdmez muhanir gönderilmesi esnafa adaletin kapııını mı çalsın?. 

• ~ ti maddesinin değişimine ledi. olduğu halde bazı ablak d~ş: ır er l'ko ugunu an ~yınca yspılan haksızlığın tesbit edil- Şunu da söylemek isteriz ki 
'" "') ,, • d ,, kiiDlerinin ve istifadelerını serm•ye ı ten vazgeçmış ve · · 1 G . . ,, . ~" lbadıgı hakkındakı maz- Bunda zaruret bulun ugu _ . 1 .. , • mesı rıca o unmuştur. ıze7 beledıye zeptetbgı hayvanların 
• ..iJe mübadil gayri müba- noktasında isaar ederek okul- g~de~ ~efıJ . ~adalozların ,bu fuhuşla mucadele ~omıs!on~- temiz derhal Belediye reisi sahibini üç beı gün uj'raıtar
' toçrnen (muhacir) ve sair larımızda çocukların muallim- karlı ışın peşını bır~~mamak· na akıeden bu mesele uzerı - doktor Behçet Uz'a telefon dıktan sonra, birçok maıarif
lıll.. lllclara göre tefviz veya siz kalmaması için sunulan ta oldukları dı. vakıdır. ne Ayfe, b~şan~a? geçen ma ~tmiş, halk1n şikiyetini din- lere sokarak hırpaladıktan 
~en. tahıis olunan gayri kanunun onanmaıını istemiş· Bu yllzden ybır çok z~~allı cerayı. ~ldugu gıbı anlat~ıştır. temek için birlikte Kemere ıonra yine sahibine iade elli· 
''lcıd emvalin tapuya bağ· tir. Kültür bakanı A. Özmen ~ızlaran bu ugursurların ığfa- . Bu ıtıbarla umumhanecı Nu- kadar gelmesi rica edilmiıtir. yor. Şu halde irıeç sahibine 
~ lblaına dair kanun üzerin- bu fırsattan istifade ederek lıne kapıldıkları ve namusla- rıye anası Zeyn~p ve serma.ye Belediye reısı kabul saati iade edilecek bir mal ne diye 
~ IÖrüıülmüş mazbata ile okullarımızda okuma proğram· rını kirlettikleri her gü? gör· Muazzez, Ayşeyı fu~ıa. teşvı~· ve meclis içtimaı hasebile rica· tutuluyor? .. 
lll11ı • 1. I 1 d dü;:.ümüz bidiselerdendır. ten mahkemeye verılmışlerdır. k b 1 d . t' k' b .. 

onanmıştır. farının venm ı oması yo un a Bx _ 
1 

k . t d'y. . H"k' K 1. h d mızı a u e ememış ar. görülüyor ı u ışın pefiD· '1 1 k b .• d l 1 k 1 • .h ugun an atma ıı e ıgı:nız a ım ema •n uzurun a M h . . . b' b . . 
~ tı e arıcan en a ına· a ınmış nru a ımtı an şe~ b 't b' k' ise oldukça hesap veren suçlular· Ayşe· u &rrırımız ır ara ıya de koşan memurlar va%Jfelerı· 
~ llluallimle.re verilecek.~~- ki!leri etrafında. i~ahat ver- d~~::: ırşıv;an:ır . Mes'ele nin umumi bir kadın 'olduğu atlıy~rak Kemere gitmiı ve oi ve salihiyetlerini 1ecavUz 
•ldundakı kanunun goru~ ınış geçen yıl ımtıhanlaranda d . nu iddia etmişlerse de bu id tabkıkatını yapmıştır. Bu tah· ediyoriu. 
tsinde bir sorguya karşı· liselerin son sınıflarında bu· şu s::·melisokakta umumhaneci dialarıaı tevıik edememişler· kikat belediyenin aleyhine Belediye reiıimiı; doktor 

olarak k ültür bakanı bu- lunan 1260 talebeden 456 Kadriye, anası Zeynep ve bir dir. çıkmıştır. Mesele şudur: Behcei Uz,dan çok rica ede-
G kanunla verilmekte o- talebenin sınıfta kaldığını de Muazzez isminde bir ıer Bir şahidin dinlenmesi için Bir celep 30 ıığır getir· riz: Bu hayvan zaptetme me· 

. ~•aşın bu iş için yetme· 17 talebenin imtihana girme- maye vardır. Bunlar Nazillide mahkeme geri bırakılmıştır. miş, pazarda 16 ıını satmıf, ıeleıi e~rafıoda bir tahkikat 
Ilı ve askerlik yapmakta diğini ve geri kalan 789 ta- Mehmet kızı Ayıeye göz koy· .. • 14 ünü Saman hanına koy- yapsınlar. Umarız ki hem 

""' lıt 11 lbuallimlerin yerlerini boş lebenin de geçtiğini orta muılar ve kızı kandırıp ser- duktan sonra dtin Buc.ya hayvan sahiplerini, hem ıu 
od' :lclbamak için hariçten mu- mekteplerde ise 2129 son sı maye yaptıkları takdirde faz- Turgutlu götürmek üzere hayvanlan yazımızı pek haklı ve çok ye· 

t.b'' ~at muallim alınmasında nıf mevcudunun 1110 nun la par• kazanacaklarına ka · Gendi "i ·ıerliyor lyola çıkarmıştır. rinde bulacaklard1r. 
ret bulunduğunu söylemiş · sınıf geçtiğini ve mütebakisi- naat getirmiılerdir. Çünkü ' g 1 

'A • • Beş on adım ileride et ta- ----
nin kaldığını söylemiş ve bu Ane hem glizel hem de kim· Turgutlu (H~susı)- Evvclkı kib memurları hayvanları ı:ap· Borsa 

O.. k . . d •1 . ld' • ld v • • k d hafta Cuma guoü Turgutlu t t · ı d' S ,, 1 hh t zmcn anun\JD nehcenın ne en ı erı ge ı· sesız o ugu ıçın an ırmantn r.. . . e mış er ır. ıgır arın sı a ff k l • 
lbünün 934.35 senelere ğini 2 nlatmıştır. da kolay olacagını akılların· ~ençlık Yurdu muzıka kolu şahadetramesi, belediye rüıum &re et eri 
t tarafından s'nema binasında k d d _.,_.... __ _ 

. Qlaır bırakılmasının sebep- Kült&r bakanı, yeni okullar pan geçirmişlerdir. b' .
1 

• iğı ı var ır. Memurlar bu 
hakkındaki sorguda, ka· açılırken bina, okuma vasıta- Bir gün Zeyneple Muazzez ır konser ~erı ~ış ve bando sığırlu mahall4!lere sevkedile-

1 Üzüm 
ll1ı hazırlanmasında yalnız ları. muallim gibi ihtiyaçları Nazilliye gitmişler ve Ayşeyi ~asabalı. H_us~yıd tarafından cektir iddiasında bulunuyorlar. 
)ılın ihtiyacı göz önüne gözönünde bulundurmakla be- görmüşler, dereden, tepeden, tdare edılmıştır. Buca yolunda tutulan hayvan- Çuv~I Alıcı K.S. K.S 
d b k k 'fte v 1 d Konserde hazır bulunanlar 1 k k dd 1 - -ığı, gelecek yıl içinde raber her yıl artan tale e sa· zev teb, eyı o, eg ence en . ar aça et • o unuyor. 322 Kooperatif itt. 11 50 13 75 
1 b d k 1 b b t · ı d' Turgutlu gençhk bandosunun B ı t kt b 1 t ir durum olursa onuda yısı karşısında mevcu o u • a ae mıt er ır. . . u nası !Dan ı ır, u nası 237 Alyoti bira. 12 25 1 g 
lıl•tnak maksadile 19:5 larda sınıf adetlerinin arttırıl· Ayfe, insanın hoıuna gi· f~~~e.dılece.k der~cede. ıler le muameledir? lzmire hayyan 175 H.z. Ahmed 11 75 13 

\.~I denkleşme kanununa masından kaçınmanın imkinı decek bu lifl•rı dikkatle din· dıgını t~adık etmışlerdı~.. getiren bir esnaf ıatamadığı 70 K.A. Kazım 13 25 14 75 
\61l kurultayın ~nay!oa su- olmadığını ve her yılda bu· lcmiş ve ayni gece orada b~· Ge~çlık. yurdu A yenı ı~a~e mahnı denize mi döksün?. ~iri 60 H: ve Cevdet 11 50 13 37 
L.ll kanunun merıyetıne da nun tabii bir seyir takib e· luoan bir düğün evine hep heyetı intihabı kanunusanının hayvan nasıl kaç~k _et olabıl.ır? 24 B. Alazraki 13 50 t 2.50 
' 1r ınadde konulması hu· derek artacağını söylemit 1933 beraber gitmişlerdir. Çingene ilk haftasında yapılacaktır. G e.çealerde bır evde yıne 14 J. Mıkridiı 11 12 75 

bda maliye bakanı ile an· ders yılanda 144 ve 934 dera karıları bir tarafta çalgı çah- - memurlar dört sığır tutmuılar, 16 I. Rasih 10 62 10 62 
ış oldukları karşılığını yılında 127 sınsf açıldığın\ bil· yor~ köçekler; oynıyor fakat K k eşyalar müddei umumilik makamı hay• 14 L. Rccyo 13 50 13 50 
ittir. dirmiştir. berı tarafta da Zeyneb, Mu- 8Ça '"anların sahibine iadesini ve 4 Ş. Rıza halef. 12 25 12 25 

t.laliye vekili söz alarak, Kmnunun birinci ikinci mad· aızez, Ayşe de kafaları çeki- Kaçak eıya muhbirleri hak- bu yolsuz muameleyi yapan 936 dnnkü ıatııın yekünu 
t&r b@kanının şimdiye ka delc:ri okunmuş bu ıuretlı alı· yor ve suhoş oluyorlar. kında Gümrük ve lnhiıarlar memurlar hakkında takibat p 
bu gibi dışarıdan alınacak nacak muallimlerden liyakat Sabahleyin sarhoı kafa ile bakanhiından dün bir buyruk yapılma!nnı emretmişler";r. &)amut 
llinılere verilecek maaşla- gösterenlerin kurslardan geçi- sokağa çıkılıyor, biraz gezi- gelmiıtir. Bunda deniliyor ki: Bu da gösteriyor ~ ledi- Kental 
)ttginsizliğini ileri s üre· rilerek daimi muallimler kad· nirken Zeyneple, Muazzez, - Bazı yerlerde muhbirler ye, sıhhat şahadetn ameaı olan 108 Tırnak Müftü z. 4 22 5 

bunun arttmlma11nın ro!una alınması için verilen Aaıeye hitaben: ikramiyelerini almak için mey - 530 Muhtefif Hüseyin Hüsnii 
llıknn olup olmadığını sor· bir takrir kliltür encümenine - lıte inıao böyle yaıa- daDa çıkmak mecburiyetinde T b 1 d 210 425 
~ nu ve görülen zarurr.t verildiğinden diğer maddelerin malı! Bu dünyada bugün varız kalmakta ve bu yüzden bir Or 8 l 8V851 233 Muhtelif Ali Haydar 410 
~''•ıııda bu muvakkat mu· görüşülmesi bu yüzden baıka yarın yokuz! Ne yapuaan ya· daha kendilerinden istifade ihtilas maddesinden altı 450 
l\ı lttlere verilecek maaş mik- toplantıya bırakılmııtır . aına kir kahrl. edilememekte idi. Bunu na- sene on ay h~pıe mahkum 94 Tırnıtk Ali Nazmi 415 430 
~il liçte iki ni1'betine çıka· Kurultay bunda~ sonra ölen Gibi lifların arkaıwdan da: zarı dikkate alan bakanlık , edilen ·r or hah eski icra me 175 > Aydınlı lııet 425 

~.1t1n.ı ve muvakkat mahi- Bursa sayl!lvı Emin Fikri Eral - Biz seni Iatanbuldaki a· bundan sonra muhbirlerin bil· muru Feridunun muhakemesi· 87 > Akseki 8 . 430 
1 dolayısile daimi bir ka· pin Londrada lıukak tahsil ğabeyinin yanına yollıyalım .. viyetlerinin gizli tutulması içtn ne dün ağırcezada nakzen de- 892 Muhtelif Palamut ıirk&ti 
'İlarak teklifinde zaruret eden oğlunun tahsilini bitirin- Bak.. Kamyon bekJiyor, iz. bir tedbir vazetmiştir. tik ön- vam edilmiştir. Suçluya at 230 420 
~ lllediğini bildirmiştir. ceye kadar ve üç kızının da mire gideriz, üıtünü baıını da ce muhbirin elinden lkrami- fedilen cürü.m zimmet olarak 15 Tırnak eniin Tarlka bl· 
b ntce encümeni maz'Jata ilk orta ve Jiıaeleri bitirinceye düzeriz. Vapura da binditir yenin mıktarına dair bir se· kabul edildiğinden ondört ay raderler 390 
~ttiri Mükerrem Unsal, kadar kültür bakanlığınca selimetleriz.. ned alınacak ve ikramiye, müddetle hapsine karar v~ril- 200 Tırnak Inkiıaf 425 
,,. ' bakanı A. Özmenin ile· okutturulmaları hakkındaki Demiflerdir. muhbiri kullanan daire tara· miş; suçlu bu müddeti dol 
ı~~diiğü yiiyümlerinin mu- kanunu kabul etmiş ve dağıl- Ayşe ; başına konan bu. fından tahsil edilerek mubbi- durduğu için serb~st bırakıl- Pamuk 

t olduğunu ve bundan mıştır. Kurultay Perşembe gü devlet kuıunu uçurmamıı ve e verilecektir. mıştır. 
b;' lcanunla tespit edi l -eceği nü toplanacaktır. kamyona binerek lzmire gel· - - --·•-•---

7 kaba Eaat Remzi 50 
25 prese Esat Nezir 50 

it. .'•kerlik hizmetlerini gör 
~lolanlaun devlet hizmeti 
~ 111nıiyacağını ve artık dı 

' il rnavakkat muallim a· 
~.uıa ihtiyaç kalmiyaca· 
~ ıldirmiştir. 
\l görüşmelerin sonunda 

11llıı hükmünün 934 45 se 
~ile şamil olduğuna dair 
la t verilen bir takrirle 
dlıdıb çıkarılmış ve diğer 
tleri olduğu gibi onan· 

it 

.~;t, tahıil okurlarına he· 
~tkilece tayin , olunac .. k 

"- 'tı yini altmış lirayı geç· 
t ~k üzere alınacak yar· 

-... • hıuallimler hakkındaki 
~"un görüşülmesinde de 

1 l ••ylavlarıa ~sorgularına 
~ ıJc olarak kültür bakanı 

tlben, orta mekteplere 

Telefon: 3151 

1 

Tayyare Sineması 

-
YALNIZ BUGÜN İÇlN 
j ki Büyük 1~,ilinı ., 

Daktilo Evleniyor 
[ Küçük Daktilo nuo zeyli ] 

Teldon: 3151 

Oynıyanlar: Marie Glory - Jean Murat - Armand Bernard 

2 - Bitmemiş Senfoni 
Dahi bestekar Franz Schubert'in hayatı ve aşkı 

ilaveten: FOX D&nya Havadiıleri 
Yunan Prenıeıi Mari,ain Londraya muvasalatı - ~,utbol, boks maçlara ve güreş mü

sabakbları - japonyada küçük tayyareler - Paris sokaklarında uçan tayyare -

52 " Lütfü Sabri 50] 
100 " Karaoğlan zade 50 
1 O " Ben Mayor 50 

Silah 
Araştı1'ması 
lkiçeımelikte Kahraman so· Buiday 

kağında zabıtaca yapılan silih 4 vagon Etvanlar M. Akıf~: 
araşbrmasınde amele Alinin 4 25 
üzerinde bir bıçak, Hasan oğ· 250 çuval yıldırım M. Akif 
lu Cemalın üzerinde de bir 4 4 30 

tabanca bulunarak alınmııtır. 38 çu. Uşak Burdurlu Tahir 

Karar 
'J'asdik edildi 
Evelce işlediği bir suçtan 

dolayı biray hıpıe mahkum 
edilen eski ıulbceıa mahke· 
mesi başkatibi Bekir Sıtkı 

3 15 

Arpa 
11 Uşak Burdurlu 'Tahir 3.37,5 

Fasulya 
16 Uitfi Sabri 8 25 

En son ıaç modelleri P. Çekirdeği 
11,500 kilo Şerbetçi zaclc 2,40 

• ---- - S-e-an_s_ s_a_a-tl_e_ri-: _B_u_g_ü_n_: _ _ 1_5_v_e_1_9_s_e_a_ns_l_a-rı-n-:d-a--:B:::-:ı:-:-t-m_e_m-:i-ş-::S:-e-n7fo-n-:i----• hakkındaki karar, temyizce 

17 ve 21.15 '' Daktilo Evleniyor onaylanmıştır. 300 ç. Litfi Sabri 2,40 



Oilumun Kütüphanesi 
Oğullarım, kızlarım 

Tarihi umumi 
Hürriyet vicdan 
Hürriyet 
Psikoloji 
Tarihi cevri 
Lütfi paşa tarihi 
Sılahtar tarihi 
Fransa ihtilali kebİli 
Tarihi siyasi 
Aydın vilayeti salnamesi 
Liigatlsr: Var.golo 
Kamusu Türki 

(iki cilt) 
(Sekiz cilt) 
(Bir cilt) 
( « u ) 

(iki cilt) 
( .. u ) 

(Bh cilt) 
(iki cilt) 
( « u ) 

(Üç cilt) 
(Bir cilt) 
(iki cilt) 

Tebaülvukuaf ( 4 cilt ) 
Lugat Coğrefiya (Üç cilt) AH Cavat bey 
Kanunlarımız .11 ~= (Altacilt) Edip Kemal" 

Kütüphanemizd;;- blltün dünya haritaları ve he;;;; 
l.itaplar, divanlar ve daha pek çok kıymetli eserler 

bulunduğu gibi, güzel lzmirimizin manzaraları ve büy 
ü )erimizin resimleri bulunur. Muamt:lemiz toptnn '\"'e· 
p rak rıdedir. P 939 

UMU 1 SATIŞ YERi: IZMIR HiSAR ÖNÜNDE 

Fıge kiitüphanesi sahihi: HÜSEYiN A VNI 

RDA Elbise Boyahanesi 
zmirin en iyi boyahanesidir 
42 senelik tecrübe ve ameliyat ile nihayet Avrupanın 

en büyük boyahanelerinde sekiz sene tahail g&rüp ıaha 

detnnmeler almış olan boyahanemiz mutahassısı mubto 

rem müşterilerimiz için teminattır. 
, Bilumum tesisatımız asri ve mihanikidir 

Temizlenmiş, boyanmıı ve ütülenmiı elbiıeler, derin 
bir ihtisasla ve son sistem makinelerle fenni ıekilde 
yapılmaktadır. 

Muhterem mOıterilerimizi istifade ettirmek makıadile 
kış için ayrıca tenzillt yapacağımızıda bildiririz. 
ADUES: Sarda boyahanesi Saman iskelesi. 
TeJefon şirketi karşısında N o. 21 P.945 

k·ye Ziraat bankası Izmir 

... ; \._ • ıı. 1. • • • " , • ~ •• ,,_.. ; • • •• il~--

1! 

~ 

j Hanım - Rey bu'~kadarrıık1ıapkayı':aereden~, bul-' 
dunuz? 

Bey - Ya .• HilA haberiniz yok mu? Herkesin bil· 
diği şapkacı Abbas Hilmi Genceden.. Ayni zamanda (sİfe 
o gördüğünüz yeni değil, eıki ıapkamdır. lı.ııir v~lhavaliıiade ıtemsile muvaffak. olduğum Tür ·• 
Hanım - Ya.. Demek memleketimizde bu kadar mizia medarı iftiharı ve yegiae karyola ve madeni et) 

bir usta ve fabrikamız var ha?. fabrikası ve bilumum ıergil~rde biriociliği~k zanan ve 1tt•" 
Bey: - Size diyebilirim ki bilumum şapkaların ye· rk bor" 

nisini yapıyor ve eskileri de işte başımdaki gibi ye- bulda DOKTORHALIL SEZAi BEY fabrikasının çe ı f 
nisinden farksız; çünki makine ve aletleri son sistem üzerine muhtelif ve müntehap halis Nitrotbanca boyasile )'~f 
olup Viyanadan getirdiği gibi ustası da meşhur Ma- mış ve en müşkülpesent kimseleri memnun edebilecek ve a· 
car "lemle Frenı" dir. Teıviki sanayi kanunnndan rupa karyoJalaranı hiç bir veçhile aratmıyacak derecede ıı>. 10 
istifade ederek mevaddı iptidaiye olarak biJumu kemmel olan iki, bir buçuk ve bir kişilik karyolalar ~e 
ıapkaların kumaşını doğrudan doğruya Avrupadan muhtelif ve mütenevvi renklerde nikel ve sarı takımlı be:, 
celbettiği için bu kadar ucuz ve ayni"'zamanda müş- d OJP 
terilerin zevkini oktıyacak renk ve model her ne şe- karyolaları gelmiştir. Ayrıca haliı çelik tel örgülü e foll 
kil olursa olsun pek kısa bir müddet zarfında temi- paspaslar on sene için garantidir. Fiatlar yalnız bir paf ili 
nallı olarak Y ıpmaktadır. farkı nazarı itibara ahnarak toptan ve perakende Istaııb.~ 

Merkez: Balcılar No. 191 9~Eylul baharatçılar fiatına sablmaktadır. Teşrif edecek kıymetli mfişterile;:. 

iiikiairi~ı.ııinidiaidiıri. iiiiiiiiiiiiiiiiiiipi.iii9i43iiiiijj~I ~· başka yerlerde karyola vesaire aramak için külfete dliŞ 
yeceğini şimdiden - temin ederim. ~ 

fzmir Mıntaka San 'at Mek- Izmir yeııi kavaflar çarşısı No. 29 LÜKS MOBiL YE ~ 
t b• u••d•• ı•• v •• d (5370) KARYOLA SALONU - HÜSEYiN HÜSl\Ü - ~ 
e ı ••• u ur u 1run en: ::s111111111111nınıınnıınuınııınııını11111111111ınnınımın111111111111111111ııııınınııııııınıııııı1111nıınnınıınıııııınını1-

1176 Lira 63 kuruş bedeli keşifH mektebimiz tamiratına ~ Ak h• b ~ 
istekli çıkmadığından eksiltme müddeti OD gün daha uza ~ şe 1 r a as 1 
tılmıştu. istekli olanlar keşifoaaıe ve ıartnameyi görmek § . ,.. . 1 
üzere hergüo mekteb müdürlüğüne ve ihale günü olan §1 Sermayesı: • 1,000,000 Turk. Lırası 
22 12 934 tarihine rastlayan Pazar ğünü saat ond• vilayet ~ JZMIR ŞU S 
encümenine müracaatları ilin olunur. P. 1030 § . ~ 
lllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJll~ll § lkinci kordonda Borsa Civarında Kendi Bin~sandm ı 

Operatör 1 Telefon: 236 ~ 

D k N 
• ~ Her ttirlü Banka M uaınelatı ve lfüutei.t ~ ; o tor urı Ihsan 1 Komüsyonculuğn.. 1 

21. ıı-934 tarihinde •ç•k arttsrına ile ihaıeıeri yapıta· :_-Müsait şeraitle mevduat kabul edili1 
esi de 

cağı 17-11-934 de Jşık, 18 -11-934 de Yeni Asır, 19 Viyana, Hamburg Darülfünun Tıp Fakülteleri _ 
1 ı 9 4 Cerrahi Servisinden Mezon = Hububat, Üzüm, incir, Pamuk, Y pak, Zeytinyağı 

- 3 de Anadolu ve 20-11- 934 de Ticaret gazetelerin 
de ilaa edilen Yunanlı emvalinin ihaleleri 24-12-934 ta· K k K 1 ~ Afyon ve sair emtia komüsyonculuğu y pıhr. Mnllarıo 1 
ribine p z r•ığa bıra!nlmıştır. Satış gayri mübadil bonosu Muayene ve lkametgAhı: 8f ŞIY8 8 ema s vürudunda sahiplerine en müsait şeraitle v ns 

paşa Caddasi Numara : 120 P. 1021 == verilir P 914 ~ 
vey peşin para He nal<ten y•pılır. Kıy:neti muhammeDASi iki ıuııııııııııııııııııııııııııııııııııoııııııııııııın11111111111111111111111111111111111111mnmmımıııııııiııımıııııınıııu~' 
bin lira vey daha ziyade olan emvalin ihalei kat'iyyeleri is 

1 
___ .... _s:ı________ ı 

tiır il tabidir. Malın satıldığı senc:ye ait deYlet vergi ve be • • ___ llll ___ ml ______ B!I Ki a e ~ 
ı diye resim ve sair bütün masraflar müşteriye aittir. isti Bırtıraş bıçağıle yüz defa tıraş olduğuna andedenler çoktur Abdüs dam AkgüoltJ 
yenlerin yüzde yedi buçuk teminatları ile birlikte ihale gü- Jiburatuarı ~-· 
nfi RBot 14 30 da Zirn=-t bankR"'ID" müracsıatlını . 5183 P 969 ikinci Beyler sokağıodıı ,,1 

..,: .. Jl;;M:, • ...i ~ .. , 1 ..,;.. ... • 
._' \)\·:';l~~ .r. r .• . \ ' . ·, .. ~ 

EGA ve TİSSOT 
ri • ~ centeliii s t 

Kemer ltındaki 56 bUmarah mağazaaını Hükümet 
karşısında Kaymakam Nihad B~y caddesinde 1 ve 3 
numaıralı mağazalar• o akletmiştir. P. 1036 

'. . .... . . , ., . ' ... ' ··" ..... 
'.':·~:: •. :"oııf.' ..... ;~~ı.· .. , ;, . ·~ ~.. . .. · 

Türkler ıç·n 
Kolaylıkla 

manca öğrenme: Usulü 
Almanca muallimi Tabıin Abdi Göktingöl ve 

Profesör H. Sander 
Yüksek MAARlf BAKANLICI Milli Talim ve 

Terbiye dairesi salahiyettar lisan komisyonunun kont· 
rolünden geçmiı, Maarif Bakanı ve Mütehassıs Alman 
profesörlerinin .Türkiye ortatedriHt Almanca muallim 
ferinin ve daha birçok kıymetli liıancılarla Alman Cum
hur reisi Hitler hazretlerinin iltifat ve takdir mektup· 
larını kaz nm'ış ve MAARiF BAKANLICI mektepler 
resmi kitap listesinde bütün mekteplerde okutulması 
resmen tamim olunan biricik Almanca kitabıdır. Bu 
eserlerle kendi kendine çalışmak kabildir. İkinci tabı 
adedi 31 000 dir. lstatı bulda basılmıştır. 

Yüksek Kültiir Bakanlığı Ruhsat · 
Numarası 785 tir 

FlATLAR: 
,, 

Birinci kitap 36, ikincisi 45. llçüncüıü 63 kuruıtur. 
Ayoi metodun Fransızcaıı 80 kuruıtur. Bütllo büyük 

kütüphanelerde bulunur. Depoıu: 
lzmirde 166 numaralı poıta kutusudur. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 

Hasan Tıraş Bıçağı 

Şimdiye kadar icat olunan bütlln tıraı bıçakları arasında en mükemmel ve cnfEv· 
' kalide olduğu tahıtkkuk etcnittir. Piyasada mevcut taraf bıçaklarını şatırtmıştır.Hasan 
tıraş bıçağının 1 2 3 4 numaralı gayet keskin ve ha11as tarafları vardır ki her bir ta
rafile liakal on defa tıraı olmak kabildir. Bu hesapla beş kuruıluk bir adet Hasan 
taraş bıçağı ile kırk defa ve ıslak bardak ile bilendikte yilz defa hrat yapılmak müm· 
kündür ki dlinyanın hiçbir bıçağında bu meziyet yoktur. Hasan bıçağı istediğiniz halde 
başka marka verirlertts aldanmayınız. Taklitlerinden sakınınız Fiatı 1 adedi 5 kuruş· 
tur. 10 adedi 45 koruıtur. Her yerden arayınız 

mam yanındaki 72 nuıJJ' ,.ıO 
binaya nrıld~dilmıştir. fdr' ~· 

A b1·1· • • J ti umumı ta ı ı vesaır serll d~e' 
lıllerle yenen, içilen lll~ 61' 
lerio tahlilleri yapılır. 1<0:,ıo' 
lerle '4iğer mahruketın ıeıe 
ıileri tayin edilir. MekteP ,ıj 
ve müesse elere ucuz fia!1"tO" 
tı kimyeviye ve zeytioyagı. 0• 

car lar1Da Asit aletleri ve sO 
loıyovlar buluııur. 

Telefon: 3859 

ec jt '$ 
ııı' Çamaşırlarınızın çok t:,~ı 

ve çok dayanıklı olcD8 o>~· 

~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ıa~larınızın ipek gibi Y~ ,;~ ~ şak ve baştaki kepe.1' e er' 
izalesini ve her girdiğin1.f r~o· 
de çamşırlar senin fatı.ıı~'' 
kusile herkesirı nazarı dı ııt~ 
tini celbetmesloi ve b•f;,~ı 
sertliği yüzünden eldok ;ç ~ 
olan çatlakhğı giderıne p.~ 

ycgaae çare Abdi z de ıf',r· 
met Saffet ti okulu kartal I•'' 
ka1ile inci markalı !!!Sbu0 

BİRİNCi SINIF MUTAHASSIS 

Doktor Operatör 

r_rahsin bey hastanesi 
İzmirin 
bilhassa 

en lüks ve sıhhi ve emsalsiz hususi hastanesi olup 
kibar ailelerin Ameliyat için yegane tercih 

eyledikleri hastanedir 

TAHSİN BEY 
Bizzat ameliyatını yaptığı hastalarından yevmi yatak ücretlerini bir 
liraya, keza ameliyat ücretlerinde de fevkalade tenzilat yapmıştır. 

Adres: lzmir Çivici bamamı civarında Müftü sokağında Yemişçi Beylerin 

1, muazzam binaıında P. 920 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiml 

kullanmak kifidir·_A 
~~~~"""'!"'!!!~~~~ 
Aydın Demiryolu uPlurıı 

dürlüğünden : p.l' 
Umurlu ishuıyonundsf p

sancağa taşıa c k prese 1 
1 

bıJ~ıJ 
muklar I006 numaralı i 
arifenin ikioci fıkrasıO jf 
zikredilen reddiyattaıı d• 
tifade edebilecektir. 
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Paris teıniz1emok , .. e boyaıuak odasının 

1927 ~ene~inde Beynelmilel boyacılık 
federa!ivonu Azdısından 

~ 

Kadın elbisesini 
Hocasız biçmek istiyenler 

Şükrü Canal'ın 

Biçki Dersleri 
KiTAPLARINI 

lıt•nbul Beıiktaşta Dikiş 
Yurdundan istemelidir 

1 incisi 2 , 2 incisi 2,5 
LT!adır P. 1017 

·-•• --= ..1 

= ca =c ·-=~ 

tasdikname~ini haiz 
ve temizleyicilik 

SARDA ELBiSE BOY AHANESIDIR 
İzınil'o biiy iik yenilik getiren saıı'atç1 Sarcla boyahanesi siyah renkleri 

başka a<,nk renk yapar. 

hayranı . münasebetiyle 
Inanılmıyacak derecede fiatlarımız 

tenzil edilmiştir 
Adres : Sarda Elblse Boyahanesi 

Saman iskelesi Mimar Keınalettin Bey Caddesi No. 21 

ingiliz 

Kok Kömürü 

Kin unda Liverpol ve Svvan · 

B v ı • aea'dan a g c 1 arın THURSO vopuru 25 Birinci 
Klauuda Londra ve Aover1· 

Sebze ve mevve bahçesi sa- ten relip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda Loudra ve 

hİp)erinİD dikkat gÖz)erine: Hull için ynk alacaktır Deuts· 

D 
ehe Levante l.inie 

ört seneden beri seve seve kulla1rdığıaız ve aldığınız 
t• 1 • '-d. ı d • · ( ARTA vapuru Hamburg, ne ıce e.ra ta~. ar e ya ethğı.niz Güvercin) markala kimyevi 

gübrelerın lzmırde satış yerınin yalnız: Bremen ve Anveraten gelip tah· 
_ GAZı BULVARINDA YENt TUHAFiYECiLERDE (1) liyede balunmuıtur. 
NUMARALI ADADA ıNGlLIZ KtMYEVı GÜBRELER NOT: Vurut tarihleri ve 
ŞıRKETl Olduğunu unutmayınız. vapurların isimleri fizerine 

GÜBRELERlMlZl Bağ mıntakalarındaki köy ve kHa· mes'uliyet kabul edilmez. 
balarda sizce malum olan acentalarımızda bulursunuz. Not: Vapurların vllrut tarih· 

ADRES: IMPERLAL KEMIKAL INDUSTRIS (Levant) 
LiMiTED ŞtRKETl tZMIR ŞUBESi leri ve isimleri llıerine deği· 

P. K 783 T r h foıı: 3f0 ıikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. P.869 • 11ıııııı..._ Telefon Şirketi Karşısında · 

·'~ ~~!;!;!;!;!;!;!;!;!;=~~~=;iiıı:::;r.e=~~;,m: -----·~ - - ------- ----- ---·-

~:~ En mükemmel makineler ık ve Güzel giyinmek 
.~~ıi' Buhar ve elektrikle lstlyenler okusun .,, ,r Y aklaımakta olan bayramda şık ve zarif kıyafetle 
İJ 1~ En müessir ilaçlar eımek için :sn ıon model elbiıe ve kundura modellri 
i~ıı~'' ·ve en kuvvetli san' at elmi11ir. Halim ağa çarıısıada 
1 ~ ı ROBEN KATAN KÜTÜBHANESİNDEN 
"' ·J 

1
_1te minik kadın berberi Sıtkı nın parlak muvaf· b'' '"iyetine üç mühim sebep: Bu yeni modeJleri temin etmeniz herhalde faide-

k z:. ~drea: Keçecilerde 122 r.umarada diplomalı minik lidir. Bu modeller manto, tayor,rop, tuvalet, lsundura 
r 'dın berberi 8. Sıtln adresine dikkat ediniz. ve daha bir çok modelleri havidir. 

tı",ı' ..... ._ ________________ , Bilha•sa elbiselerini kendi yapan hanımlar ıimdieen 

.,,ı•~ Doktor bnynk sipari,ıerıni vermelidirıe,. 

I= BOnEN KATAN KÜTÜBHANESI , Fahri f ŞJk ~ Her lisanda gazete, mecmua, kitap, nakıı, inıaat 
5 albilmleri vardır. Her taraftan her türlü ıipuiş kabut 

1 e ed li · ve ı6r'atle gönderilir. Satıcılara ayııca tenzilat 
lnılr Memleket Hastaneıi Rontken Miitehaasısı i\i yapılır. Telefon 2619 p 1028 

lier nevi Rontken muayeneıerı 1= 
lJttra - Viole ve Elektrik tedavileri yllrllyemiyen ve 

b•ııa Raşitik çocuklar1 tatbiki ve rontken ile 

~~l tedavileri yapılır. p.1163 
lcinci Beyler sokak farın karşısı No. 25 Telefon 2542 

ııııııınııınıııııııııınıııullllllıınııııllllllıllllllllllllllfilınllllllUlllllllllllllllWUH•ıuınu11mı 

~l)okıor·A. Riza ünlen~ 
~ Doğam Ve Oerraht Kadın Hastalıkları ~ 
~Mütehassısı Telefon 2987 5 
§ Kestelli caddesinde 62 numarada hergün ~ 
~ saat 3 den sonra hastalarını kabul eder. § 

iki arkadas arasında 
• 

- Elbiseyi yeni mi aldıaız? 
- Hayar eski elbisemi yeni yaptırdım . 
- Na11l olur, eıkideD yeni olur mu? 
- Elbette olur, fennin terakkisi ve o fenni. tatbik 

eden ustalar olduktan ıonral. 
- Bravo!. Demekki sen, bu ıekilde hem kazancın 

yolunu buldun ve bem de eskiciliğe paydos ettin. 
- - Tabii bakınız size anlatayım: Geçen ay bizim 

. . . . . . Bey arkadatım gazetede 
Kemeraltında İstanbul İstim Boyahanesinin 
bir ilinı aı rörmilı ve oraya bir elbiıe ile bit ıapka 
göttlrmilı pazarlığa ne hacet Boyahane mlldllrilnün 
istediği cüz'i paraya boyret etmiı. Uç gtla sonra da 
o eski kirli elbise ve ıaplraıını mükemmel boyanmıt 
temizlenmit olarak almıı Vf memnuniyetinden 1tvdeki 
od• takımlarını. muıambaları, perdeleri bile yenilet· 
meğe g6tllrmilş. 

- Bu muvaffakıyeti nasıl elde etti acaba! 
- Hani onu da söyliyeyim, makineleri ıon sistem 

buharla miitebarrik, Avrupa g6rmllf bir boya mille· 
bassııı çahımaktadır. Boyaları gayet sabit, ipek ve 
iplik, ropları iıtenilen renge boyamakta mahirdir. 

Hftllıa ••vanı tavsiye bir yerdir . P. - 931 
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Hsan hasta dereceleri 
"' 

Tam Ayarlı Ve Gayet Hassas Oluo Kat'i Harareti Gösterir, Mutahassıs 
Fenniye Tarafından Kontrol Edilmiş Oluo Kendine Mahsus Kolaylıkları 
Hasan Marka ına Dikkat. Hasan Deposu ISTANBUL Ve BEYOCLU 

Bir Hey'eti 
Va dır. 

~.::s·,aatli Maarif duvar Takvimleri 
.· . . . ~t. • ' - . 

::..';'\. . . Taklitlerini almamak için dikkat etmelidir. 
·>.-; 1Her türlü malumatı, ezani vasati saatleri. Arabi, Rumi ayldr, 
evkatı ıer'iyeyi, mevsimler, fırtınalar, tarihi vaka'lar, hikayefor, 
darbı meseller, maniler, yemekleri ve tatlıları havidir. Taklidini 
almamak için ismine ve saat resmine bakmalıdır. Merkezi: İ.~tannııl 
Maarif Kitaphaneıidir. Her türlü cep, ,duvar . takvimleri ve mJhifra'ları 
.}v~~(!11. Tü~c~J'.a · büyük ialç~~l~<? ve: kolaY:hk,· Yl\Jl.1hi:~ ." •'#.:;·~:1;(~.;.:~~~~ ::_,.·. 

MUHTIRALI, HARiTALI, HER TÜRLÜ MALUMATLI 

HAY AT T AKV1M1 ÇIKTI 
Bu eşıiz ve emsalsiz takvimin taklitleri vardır. Hayat 

takvimi iemine ve Maarif kütüpbaneıi iruzaaına dikkat 
etmelidir. Fiati 25 ala bez ciltlisi 35 kuruştur. P. 1033 

Sıhbatını düşünen zevkini bilen güzelliği aevenler 

bilec k Rakısını 
Neş'e ve şetaret kaynağı olarak tavaif ede~ler 

BiLECiK Rakısı 
Üzfintllleri kaçıran fikre cili, ruha itila veren, baliı 

üzümden mamul en birinci ve leziz rakıdır. 

BiLECiK Rakısı 
lSevgililer mabudunun, semalar ilahesinin, yıldızlar me· 
Jikeıinin iradelerine teb'an yaratılmııtır. 

BiLECiK Rakısı 
Hakikat ehlinin biricik rakıındır. 
Ne der gllzelliği tasvir ederken Eflituo « Güzel 

h•kikatıa enmüzeçi Ietafetidir• 
Bu Söz Hakikatların Hakikatıdır ... 

P. 912 T. F. 

- ____ __._ -

3ol ışık az sarfir~at uzun ömür 
lşte ( ~I et.ali U n1) lanı balarını tercih 

ettiren iiç evsaf 
Deposu: MEHMET TEVFiK elektrik malzeme de-

posu. Peştemalcılar Telefon 3332 P.919 ----
lzm i r 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Sirketi 

Şirketin Izrnir lıalkapınardaki paınuk 

M eıısucat ı~abrikası 
Beyaz pamuk mensucatının her nevi tipini imal ede· 

bilir, hali hazırda AT ve TAYYARE mu kalı iki tip 
'ıüzerine çalışmakta olup, muhteJif r gt-nişlikte ıpretli ~e 
apretsiz olarak kaput bezi imal etmektedir. 1250 bey 
~ir kuvvetinde bir makineye malik olan mezlı fır fabri· 
kada altı yüz on dokuma makinesi hali faaliyette oJup 
yedi yüz amele çah,maktadır. Yevmi imalatı vasati 
olarak 30000 metre kaput beıidir. Mezkür müe11esenin 
malları Avrupanın ayni tio mesurat1na her veçbile te· 
fevvuk eylemektedir Telefon No; 2211 

" " 3067 

Adres: lzmir halkaı>ınar 
Pa1nuklı Mensucat Türk Anonim ~ke~ 

= '111111111111111111 unınıuımoooın11anııınııııumıııu•ımınının11111111J111J1J•ını1UJJ1= Dişlerinin Boı11 
' t-Jilal Mobilye \ 7 e ~ 

== S.ANDALYA imalathanesi § Çürümiyeceğ1 
........: -= Şekercilerde Numara 26 ~en:eyi ~ 

ilir § cins fırınlanmış' gürgonden mnh· §~ 
5 telif t;eşitlerdo mobilya. ve sandal· ;; 
§ yelerimiz metanet, zarafet itibarile := 
5 g"yet mükemmel olarak imal edil· i5 
~- moktedir. · 

~ -_§§ Toptan ve perakende sipariş ka- § 
~ E§ bul eder. = 

~ Fiatlar ehvendir. P.961 . i§ 

~ ııııııııııııııııınıuıııınııuıınııuııınııııııunuınınınuıı ı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Rodyolin en müessir dit macunudur. Dişleri 

kat't surette temizler ve parlatır. Radyolin 
en yumutak dı, macunudur. Dişleri çizmez, 
minalan örselemez. LEZZETiNi Yiyenler bilir 

iri hurma "gibi ıalamura, ıert ve ıağlam zeytini~ 
memleketimizde birdanecik olan Bayındır mahsulü ve 
Golos ayarı zeytin, panayarlarda birinciliği kazanan 
resmi ve huıusi müe11eaelerde beyeoilib mOternadi. 
yen alınan bu giizel sofra zineti, agız lezzeti, yeme)ı 
etniıi, gıdanın kuvvetliıi, yük1ek ragbetli eııiz Del· 

neyi her yemekte eksik etmeyiniz. 
Bilumum bakkallarda bulunur. 
Toptan ve perakende satıı yeri: Sandıkcılarda nu· 

mara 3 de · 
DEDEAGAÇLI ZADE MEHMED NURi BiRA 

Radyolin en boşa gidecek diş macunu dur. 

A~ızda kö/jcüc l!Lı: eti gUzeldir. 

RADYOLIN 
Kullan1nız. 

f· 

Daima yen' lil< 
1 DERLER TiCARETHANESi 1 

Taşraden da siparış kabul eder. Telefon 3224 P.1001 

Her yıl kartpostal işinden ötiirü yenilik nstf 
olan ETEM RUHi kartpostal deposu bu yıl~ 
başka bir şekilde herkesin sevebileeeği şık, ı~ı~· 
ve ucuz 30,000 çeşit yeni yıl vo hayraın kn1ltl 

Geçen sene de 

500,000 liralık 
Büyük ikramiye ile 10 vatandaşı sevindiren 

lkiçeımelik Tan ainemaıı karıııında 

Üç kardeşler 

UÖURLU kIŞESI 
nden bir bilet alıp tecrübe ediniz Çahtmadan elde 
edeceğiniz aerveti bu UCULU KIŞENIN uğurlu bileti 
de elde edebilirsiniz. Bu kişeden zengin olanlaran 
isimlerini de bilet alırken görebilirsiniz. Hayatta 
zengin olmak yalnız çalışmakla değil, UuURLU yerin 
uğruna çarpmakla mümk6ndDr. P 987 

SEFERiHiSAR 
Şarap Ve Konyakları Deposu 

Aımahmeacit N. 173 
Hasan Tahsin ve ş~ı. 

Türkiyede nefasetile methur h• liı Y•t ilzmden 
mamul Seferihisar Şarap ve Konyaklartnı bu depoda 
bulacakııııız Halis ve nefis sirkelerde vardır. 

p 953 

ma kartları bazırlaınıştır. " . . Jlll 
Ahbaplarınızın yeni yılı ugnrln gıdebıl 

için bu yeni kartlardan alıp gfiııderiniz. 
Dı,aı·dan ısınarlaınalar (iabuk gönderilfr. S 

· Yolbede~tan N O· 

Türk Anonim Şirketi 
Ayancık fabrikasının ıon sistem fenni vasıt .. Jarla h•11~ 
ladığı kayuahlmış ve bubarlaomJf gürgenlerioi sa11•

1 

m6bele itlerinde tercih ediniı. 
Çatlamaz, çekmez kurtlanmaz ve hudaksızdır be' 

çeıit ölçilde olduğundan zayiat vermeı iktisathdır 
T aıra marangozlarıaa,ata vsi ye ederiz. 

Sııtış Yeri : 

HllAI Kereste] lFabrikası 
.... Keresteciler T rlefon : 3776 P. 635 

r·. 
1 Operatör 

Dr. C~vdet Mustafa 
Askeri merkez baataneei 
Operatörü. 
her gün öğleden ıonra 
ikinci Beyler So. No. 78 1 

cm 1 

Zinval 
Türk anonim ıirketinia 

Ayancıkta tesis eylediği son 
ıis~em makinelerle müceb-

b~z fabrikalarında fenni ıe· 
killerde bazırl•dığı parkeleri 

dünya piyaaalarında ıöhret 
kazandığını memnuniytıtle 
öğrendik. Hem sıhhi hem 
ildiaadi olan bu döıeme usu· 
lünil blllfto müheadiı ve in· 
taat aahiplerine tavsiye ede· 
riz. 

Satıı yeri: Hilal 

fabrikası Telefon: 3776 . 

P. 936 

ŞARIL PRIMUS 
Bu Ismi Izmir Ve Ege 

mıntekaıında tanımıyan yoktur. 
Son siıtem buhıula Amerikan makiaele· 

rile boya yapan biricik müessestdir. Tesisa· 
tının lzmikde eti yoktar. 

Koıtllmleriaizi, roptarıaızı foter ıapkalerı 

aızı bilumum ipekli kgmaılarınız.ı bozmamak 

az ma1rafla ve yenileıtirmek için~ıaa ,atında· 

ki ihtiıası Almanyada en meıhur 1. G. fab· 
rikılarında 11taj gören 

ŞARL PRlMUS 
Mile11eıeaine veriniz 

BAYRAM MÜN ASEBETILE 
Fiyatlada F evkalide Tenzilat 

ADRES• Samaniıkeleıinde- lı J 
• Bankaıı karıııında 

KARDICALI lbrahim Hanında 
Tele fon: 3449 P. 1005 


