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DEGESl 5 Kuruştur 

Bu okların 2österdiği inktlab 
esasları yurttaşlara yayılacak 

:'I Sar Havzası Vaziyeti Kubilayın 
Menku taşı " ,, . . ....... 

t Hükômeti Komisyonu Tarafından Veri
len Bayrak Yasak Emri TersNetice Verdi 

m •• •• • •• ... 

ar, Alman Bayraklariyle Donandı 
cekleri Metbab ve Bekingene hareket et
miştir. 

Sarbrukea 22 (A.A) Royter ajansından: 
Sar hükumeti komisyonu tarafından neş 

redilen bir emir bügünden itibaren herhangi 

bir bayrağın çekilmesini yasak etmektedir. 
Alman cephesi bu emre cevaben b6tün halk· 
tan protesto makamında Alo:ıan bayrakları 

çekmesini istemiştir. Netice olarak bu sabah 
bütün Sarbrukende pencerelerde binlerce 
bayrak görülmekte idi. 

Londra 22 (A.A) - Sara gidecek bat· 
laca logiliz kuvveti dün gece Fransız toprak-

larından geçmiştir. Bugün öğleden sonra 

Sarbrukene gelmesi beklenmekte:lir. Kalede 

logiliz askerleri 1amimi bir ıekilde karşı· 
lanmışlardır. Birinci Fransız kolordusu ku-

mandanı general Mussel ile birçok Fransız 
zabitleri lngiliz askerlerini rıhtımda karşıla-

lmilel muhafaza kıı'asının Hollandalı 

fh.ı gaz maskelerini giymiş oldugu 
halde S<ır' a gelmiştir 

mışlar ve kendilerine trenin kalkmasına ka
dar yer bulmuşlardır. Kalede belediye reisi 

lngilizlere bir kabul resmi yapmış ve zabit
leri yemeğe alıkoymuıtur. General Mussel 
lngilizlerle Lile kadar gitmiştir. lngiliz kuv-

tbrukren 22 (A.A) - Bu sabah Sar- veilerinin motorlaşmış kısımları karadan 

~.den geçerken general Brint ile logi· gimişler ve dün Mcc Sebtine varmışlar, sa-
bıtıeri Iavcç askerlerinin yerleotirile· mimi bir şekilde karşılanmışlardar. 
~"""''-""-~~~~"'-""'rııw~""-'W""'..,..,,,...""""""~~""'-"'.,,...,_._ 
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~l'lbın }r e11i kabinede haı'a 
il den ve deniz baJ.wnı olan 
ken- general Zinkoviç 
k11tıulamakta birleşmiş 

Japon Filosu · 
1935 _Manevrasını:..Nasıl Vef---~ -- . 

~Nerede~~Yaoacak?I ~ 

Türk inkı - j _ 
labnun önüne • 
scd çekmek 
ishyen kara 
ruhlu, vicdan · ' 
ları paslı, ka -
falan örücn
cekli adamlar, 
inkılabın bir 
çocuğunugenç 

aıuallim ve za
bit Kubilayı, 
Menemen hükumet bahçe· 
şindeki taşın üzerinde elle• 
ri titremeden, gözleri ya
şarmadan, vicdanları sızla

madan öldürmüşlerdi. 
Türk inkı apçıları bu 

kara elleri kırdılar, bu 
örüıncekli ka{ aları ezdiler. 
lrticaın bayrak açtığı yer
de, inkılabın en büyük bir 
temel taşının, 26 Kiounu 
evvelde " Kubilay menkü 
taşı ,, nın açılma merasimi 
yapılacaktır. 

C. H. F. nin kudretli 
bayrağı albnda biitün Me
nemen halkı ve inlnlipçılar 
en heyecanlı bir gün ya
tatacaklnrllır. 

Londra 

18 Kinunuevelde Cenubi Amerikadan Almanyaya avdet 
edecek o~an ( Graf jeplin ) balonu şimdiye kadar bir mil· 
yon kilometre hattı havai katetmiş olacaktır. 

Resmimiz ( Graf jeplin ) balonunun ıon Bahrımuhit 
ıeyabatlerinden birinde tesadüf ettiği ( Nevyork ) vapurile 
birlikte çekilmiş fotoğrafını göstermektedir. 
~~~~~~~~~~~~~,.....,~~~"'-'""-''"'"'''"'""""""'""" 

Gençlik Bilgisi 
lnkılib konferansları ve üni-
versite derslerile arttırılacak 

Cuma günü Halkevinde günü saat 15 de muallim Mus• 
C, H. F. vilayet idare heyeti tafa Rahmi (Halkçılık) 

reisi Avni Doğanın başkanla- 31 R•rioci kanun Pazuteıi 
ğı altında bir toplantı yapıl- saat 20.5 da Muallim mektebi 
mışhr: Bu toplantı da Maarif müdürü Refet ( Liikhk ) 
müdürü Hikm~t, Kız ve Er- 4 ikinci kinun Cuma günil 

kek lliselerile muallim mek- saat 15 t~ muallim Mitat 
tepleri müdürleri, avuk•t M. ( lnkılib tarihi ) 
Münir ve lzmirin birçok mü l 1 ikinci kinun Cuma günB 

G
•• • J • nevverleri hazır bulunmuılar: ıaat 15te ilk tedri .. sat müfettişi 
010 meIDIŞ dır. Toplantıda iki mühim ka· Asım ls~et. (Inkılab) 

B• • J d rar verilmişlir. 14 llkıncı kinua Pazarteal 
il SiS 8 tın 8 1 _ Ülkü byrağımızın altı günü saa~~o,5 te Hakkı Baha 

ok ile gösterdiği inkilib eaas- ( Devletçıhk ) 
lannı yurttaılar arasında yay- 18 ikinci kinun Cuma g6n5 
mak. ıaat 15te Münir (Cumhuriyet· 

2 - Lite ve orta mektep· çilik ) 
ler dereceıinde tahsil görmüş 21 ikinci kanun Pazartesi 
otupta hayata atılmış bulunan günü saat 2Q,5 te Maarif mli· 
gençlerin bilgilerini arttırmak. dürü Hikmet ( Milliyetçilik ) 

Birinci maksadın temini Konferanslarda bu a~tı e111 
için Halkevinde muntazam ve ilmi bir şekilde "e her mevzu 
devamla konferanslar verile- muhtelif bakımlardan tetkik 
cektar. Bu konferansların bi- ve izah edilecektir. 
riaci serisi şu ıekilde teıbit Birinci ıeri konferanslar 
edilmiıtir: bittikten ıonra ikinci tertib 

28 Birinci kanun Cuma -- Devamı 9 uncu yüzde -

AHMED ve ASIM ULKü bOyUk elbise fabrikası :i Bitpazarı numara 15-17 Telefon numarası 2042 yerli malı her çeşit çulakiden çift provalı, temiz masraf; miikemmel dikiş. 
tlıaşı ile, masrafı ile, dilriRi ile birlikte on iki liradan on sekiz liraya kadar ısmarlama elbise yapılır. P. 891 
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Lofçanın sukuhı Ruslar raz daha erimeğe mahki'ım bı
i9in büyiik bir muvaffakiyet rakamayız. Plovneyi hücumla 
teşkil ederdi. Bu suretle J>Jev- zaptederek biran evvel ilerle
nenin vaziyeti de müşkülleşi- meıniz ve kat'i neticeyi f stan-
yor, H.umeli dariilharakatında- bulda almamız lAzımdır .•• 

l 1 T k b' · d turuk va muahı'r ııa",ırı olan de görüldüıtü ve~lıile raıtbi oyuncalarıııın o.vua esnası ki vaziyeti Türkler aleyhine Bu emir 26 Ağnstos'ta - ngı ız a ınesın e " o .. o 
değiştirmek şekli hasıl olu- icra edildi. Hore - Belisa'nın Londrada yapılan büyük bir ganjın kü- geydikleri başlık, dağ ini~lerinde de çok güzel kail& 

yordu. Ü çiincü J>levrıe muharebesi ~at merasiminde bir otomobile bizzat benzin verirken al- maktadır. 
<hrdığı reRıni dercediyoruz.j 4 - Elbe adasında Napolyon hakkında bir film 9e 

FKkat Plevneyi biran eve] şiddet ve kat'iyetle başlamıştı. 2 - Londrada soıı verilen büyük bir diploma.tik baloya mektedir. Bn film MosRolininin bir eserinden alınillh 
ele geçirmek için ne yapmalı Diişman; lrayahdere isti· 
idit Grandük Nikola, yeniden kametinden ilerliyerek rlev- Siyam prenıderi de davet edilmiştir. Resmimiz prensin Ladi Resimde .Napolyon rolünde Almnıı Verne Kra"'s ~d 

Dalrunple Şam11nay ile dansederken alınmıAtır İtalyan Oorroda Rokka göriilınektedir. Naılolyona cJl cebri bir hücumla şehrin ıap· neyi kat'iyen ele geçirmek is- - r ~ • h 
tına taraftar idi. Diğer ku· tiyordu. Bn cihetteki kuvve- 3 - Bir ruı?bi oyuncasn Alaska dağlarında, Bu resimde yade henziyen Alman sıın'atklrıdır. _./ 'UÜ 

mandanlar ise Plevnenin mu- timiz 14 topla yedi taburdan lenmiş. Lofça yolundan gfüü· MedenA.ı kıyafet Yaimur ~Qdra 
hasarası lüzumunu ileri sürii- ibaretti. non düşman piyadesi yeniden '~ı11 
yorlardı. 26 Ağustos günü yalnız taarruza kalkmıştı. Yanus ~:vvelki gün. ~e gao~ '1~ pı 

Maamafib Grandük Ni- topçu düellosu ile geçti. Ak- bey tahyesi etrafa öliim saçı- T b J d d ·-k• -b• J d•J kt• lıkesır ve tavalısıne yar tt Yır 
kola hem baş kumandan, hem şam olda. Hün battı. Fakat yor, düşman piyadesine adım Or 8 1 8 8 8 U e 1 ece lr yağmıştır. * , 
de imparator ailesinden bir Ruslar ateş keAmiyorlar, mü- attırmıyordu. Torbalı, ( Hususi ) -Öko hi unutulmaz bir iz bırak- * • ı ,,,e 

ı Adana'da. son giill ' şahsiyet idi. Bu sebeple diğer temadi bir topçu aieşile rahat Miralay Yunus bey bizzat nomi tntum yedi giin dolayı· mı~tır. Yarının Oümhuriyet . . a 
mustal sılı sevindirecek "iQtıa kumandanların Jijrar ile nok· vermiyorlardı. Buna mukabil bataryada, top başında idi, sile GenMal Kazim Dirik büyüklerini olgunla~tıran mek- ı '3 

tai nazar serdetmeleri müm· Plevne müdafileri cephaneyi tleriye sürdüğü piyade kuv· mektebinde çok değerli bir tep idarecileri varolsun. cede yağınurl"r yağmıştı': eder 
kün olamıyordu. hesapla sarfa mecbur edilir. vetlerile dü~manın biyade ta· mi.iijamere verilmiştir. Salonu • çirkin dolaplarin ltiı 2 

Agust<;sun 25 inci gunu 27 Ağusto&da bu bombar· arruzunn mütemadiyen kırı· doldu~an_, kadın, erkek yurtta' Helediye n·a;kanı R. Ooş · mek Jılzımdır. ·liab 
. . .. d 'd ların ızlı varlığından kıvanç l Ras karargahında Plevneye dıman bır kat daha şıddet yor, duşman topçusuna a şı • . . . kuıı'un başkanlığı altında ya· 'fiirk Parası kağıt 1e ali 

· b' 1 ·· k k b t · Pl · d" t t d ıı· · b tı· t 1 ·ı .. duymuş; tatum ve bırıktırm6 . .. . k ..1· yem ır ıucnm yapma mı, es e mış, evnenın or a- e 1 ve ısa. e ı a. eş erı e goz 1. 1 . pıla.n bir toplantıda esasen glımuş avnı ·ıymetteuır. itle 
. aşııunın ve yer ı nıa ı ımanı- · ·ı· ı 

yoksa burasının muntazam rafına mermı yağmuru yağ· açtırmıyordu. b .. "'ki d k"' .. kl hiçbir dönenmeden geri kal ğıt paralarımız, mukabı J •ıı el . . . . .. .. nın uyu er en m;.u ere . .• 
hır muhusııra ıle ele geçırıl- mağa lıa!lamış~ı. Baslar ~~t Saat dort ol~uş,. d~ş~a· değil, Oumhariyet devrinde mı yan kadınlarımızuı da me· tın denecek derecede eIJll l~i ü 
mesi mi daha ruünasib olaca- tasıl yeııı, yenı to~lar. getırı- n~n taa~~nzu lıenu_z ~ıçblr ın· küçüklerden büyüklere aşılan- deni kıyaf.,tlerine birgiin (ince Halkımı;,ı,;ın bu suret~e o! ~iter 
ğı konu~ulurken JJofça'dan yorlar ve cehenemı bır ateşle kı~af goşteremomıştı. Yunna dığı aıılaşılmıştır. kavuşmalarına her y<>nclen pro· nan oyunlara elıemmıyet ~~dak· 
çekilen kuvvetler evvelô. Ri· Plevneyi bir an evvel sustur bey bataryada toptan topa ko- Müsamere salonunda Sa paganda yapılmasına karar memeleri ve bu gibi adııllf ~df'n 
tat paşanın, müteakiben kay- mak istiyo~lardı. şarak ateşi hala bizzat idare ha.hat Ooşkun'un son s(izii da· verilmiştir. en yakın zahıta merkez 
makam Natık beyin ve en Ôyleyine kadar diişman ediyordu. ~~ ............................. v-v·v·v·v-·v·v·v·..rv ·~ memuruna teslim etIJlt 

sonra miralay Mehmed beyin piyadesinden eBer yoktu. Yal- Bir aıı oldu, müthiş bir TO rk Para s 1 lazımdır. 
kumanda&ında olmak üzere nız toplar ölüm püskürüyor, infilak işitildi. *** , 
Plevneye giriyorlardı. Lofçada Rus topçusa cephane yak- Düşmanın obüs tanesj, ara •• Hu miiııasebotle yırtıJ; 11 2 
düşmana top vesaire bırakılma· makta yekdiğerile müsabaka eiııerlerinden ardıııda mahfuz Uzerine Oyun Oynanamaz! ralar işinin mantıki _bir ~ L ge 
mış, bizzat Lofçaya yardıma ~diyorda. bulunan bir top toparlagına G ·d b . t d .. 1 .. .. r l k k altında tedavülii imkanıoıO edı 
koşan Osman paşa da yoldan }'akat öyleyin is değişti. isabet etmiş ve bu yüzden iiç k~?en kay an e~ı .. e a

1
:u gd~lmhu~. ıra arfın tçlı ~asınık neyn· mini lüzumuna. da Devlet 'tlır 

• 1 . lı 1 mev ııne onan gumuş ıra· ı asıs men aa erıne ço • ı:ı, v 
dönerek Plevne'ye girdikten Ruslar siivarı bataryalarını da top topa.dağından cep ane er 1 t h f b" k··ırı b 

1 1 
d kasınııı nazarıdikkatini oe r. . 

1 
arın n a ır spe u asyona gun u maş ar ır. "Ol 

sonra Plevne etrafında artık getırmeğe muvaffak olmuşlar, ate~ alarak ı)at amı~tı. d d'n-· . h ti ... Bu:tlar · küvlüye evvelce deriz. Banka, bu yırtık ı 
T . . . . 1 . d k" b .. 1 .. k mey an ver ı"ını ayre e go , ~ , . ıctçm 

örk askeri k.alm.amıştı. . muhtelıf ıs~ikametlerden ~ı- ~ra sıper erın e ı ı o u rüyornz. 3 lira olan bir ,. zinet altını raları başa~aş ve pek zı. ~i b 
. Pl.evne şı~dı~e~. tecrıd yad~ harekatına da geçmış- beklıyord.u. B~ kahraman Kazalardan gelmiş bazı ta- veya bir bileziği şimdi, 4, 5 fersudel~şmış olanlar~ . fıın 

edılmış hale dnşmuştu. lerdı, Mehmetcıkler; duşmanın muh· d kl· d d d g .. liraya vermaktedirler mevcud barem dalııll • 
• • r . .. .. .. • . k .. .. nı ı ar an uy n omuza go· · t110 

Bu vazıyette e8aslı bır "\ nzıyet muşkuldu, fakat temel ılerlemesıne ar~ı sungu 1 d fJ k Bır av f\vvelki piyas·ı va· k" f kla la del'l-iRtiriin> \ı • . . , , . . . .. . . d . re, pa:.r.ar ar a sarra ı yapan • ' ı a.r ~ r 0 " llir 
muhasaraya an boan ıntızttr l levne mn kahraman bbkçılerı hucu mu ıçın ora a emre ııı· . t lt ziyetini bilen ve bu bahalı· te · eylnmel"ıdı· r De~I . veya zıne a ını ve eşyası sa- mm ,. . 
edilebilirdi. düşman taarruzlarını canla, tizar edıyorlardı. t b' t k k .. 1 lığa itiraz edenlere de, açık 

1 1 
d k 11~ ~ 

l · f'l"k an ır a ım açı goz er, parası sa ıte o ma ı ça " \1 
Fakat Rus karargahında. başla defediyorlar, düşman pi· Topar akların ın ı a ·ı to- ....... "'''''''""'''"''"'"'·''·'"'-'"'...,.'·'"'"www göz sarraflar: . ' .. ~• 
} fik · · · · · ·ı d k t · d b"" B ··tı · · r·ı k · kılde yırtılmış uç pars lk mu ıasara ı rı sonnncn defa ya.deijının bır ad1m bıle ı er- zu umana a mış, pıya e o- u mu 11ş ın ı a eesını - Ne yııJ>a.lımt Artık ka- . . ' 

olmak iizre reddedilmiş, Gran !emesine meydan vermiyor- lüklerindeıı elliden fazlası şe · ikinci bir ses takip etti: ğıt paraların kıymeti kal- m.uş gıhı sebe~lerle h'~ 'ti 
dök Nikola son si)zünü söy- lardı. hit diışmü~tii. - Batarya ile ateş!... madı, hükftmet gümüş para elınde geçmez hır halde l n 
lemişti: · Yine akşam oldu ve top9u Ba bir ınusibetti. Yunus bey bir taraftan toz 9ıkard1 ve kağıt lparalar da kılmamalıdır; para ttı~ ~ ı n 

:-- Plevnenin hücumla zap~ bombardımanı yine sabaha ka· Yunus bey tabyası~ın. l~er t~>p~ak ol~n üstünü ellerile artık kal~acakttr !. Oevabıuı azam.i . kolaylaştı~ılmalıd~ b '111 
tı. lazı_mdır. Ordumuı;un. mü- dar devam etti. tarafı duman, .. taş, .. d~mı~. ıçın- sılkıyor, dığer taraft~n da ha· vermektedırler. ,. . bu gıbı .dala~er~cıler dol

1 
~tye 

hım hır kısmını bu şelıır et- 28 ağustos pazar günii sa- de kalını''. ~oz gozu gormez taryaya kumanda edıyordu. 3-5 ~u.ruşlu_~ .. ş~?s1 bır tını çevırmek kolaylığın b lar 
rafında atalete ve her gün bi- hah topçu mulıarebosi şıddet- lıale golmıştı. - Devam edecek- menfaat ıçın dondurulen bu lamasınlar! ~ 

1 t C • ı• -Allah Allak, benim ai· Senin işin başka. Onun ya.kla~mış, her ikisi, bir ve: e g'ra ) aye ) lem efradıııdan birisini ne için ki hüsbiitün başka. .• ~. Draga.. cinay~t ortağı gibi birbirine }'"'elakot uçurumlıır' 
gii~termiyorsarı ~ . • Neden aklına bfiyle şeyler koymakla adamakıllı yakınlaşmışlardı. bulanuyornil artık. Bu ~ 

kMde~im lJongoviçi lıir veli- çok hata ediyorsun. Draga., Kralı kendisine da.- yeti ıslah için tedbir sl&Jl ~ 
Sırp Krah Aleksandr Ve Krallçası Draga alıd gösterıni,.·orsuıı ~. Yoksa Aleksandr, bu bahsi azat 

1 

lıa fazla ra1ltiı\in, bu kasvet sınız. Z1\bitauı dllvot ed 
Nasll ÖldUrUldUler ?. " :ı 

bu mevkio Hiik deıtil midir t ma.k istememekle beraber k<>- devrelerinde (~ok fa:ıla niiva- vaziyeti tetkik ve karar 1'6 
Nnkıli: F. ~EMSJiJTTf ~ 0 - ,, 

' Ben kraliyelige madamki laik kiinden de kestirip atmak is· zişkar olmuştu. lisiniz. Hiç. olmo.z a 11 

•
43

• oltlum, o da sana. lbir veliahd temedi ve Dragaya: Başvekil hergi.in Krala karşı bir beyanname ıı 
çok ihtiraslı, kocasını çok se- çok iyi olmaz mı 7 1 t olabilir ! Hem bir zabiti veli- - nunun henüz sırası de· daha. fena ve hoşa gitmiyen diniz.. Ilasıh bir şey D lld 
veıı kadınlar valde olamazlar. Kral, bir kô.hnstan uyanır ahd g<>stermekle, ordunun ğil.. ileride yine gfüiişUrüz, haberler getirib durmu~ idi, pılması muhakkak snrt}ıtt i id 

Fe!tan. ve güzel karı, ~l~k- gibi silk~nerek.: . minnet ve şükranını da kaza- dedi. ye bir gün: ~nmdır. Yoksft, yarın 90~ ', k 
ilandır ı yıne en yumuşak za· - Bır vehahd mı,. do<lı. nacaksın. - 11 - - Vaziyet gün ıeçtikçc kalmış olacaksmız 1 Ded1• 1 • 

manında tuzağı~a aJ~ıştı. A· ~'"'ak~t. be.n ka~inoye .~oabında Kral, duymamış, yanlış 10 Haziran 1 go3 daha fenalaşmaktadır. Her ta· Alekeandr uyuşrnnş, ~f \~~1 
leksl\nd.ır,. bu soze bır. cevab ı~tedığımı Yelıahd goste~mck anlamış gibi hir tavırla: Halkın ~iddetle saraya hü· raftan fflna haberler lalıyoruz. mı~ bir vaziyette idi. 1 ~ '1 
v~r~e~_ı, fa.~at .. Dragayı sıcak lı.a~kını~ kan~nuesasiye ıtlın- _ Lonkoviç mı'.. Lonko- cum ederek kral ve kraliçeyi Halk. Longoviçi veliahd ya· bir şey yapmaclı. .:Fakat) · ~ 
bır opuşte ~.p~~· lını .t~khf ettım; nazırlar. bu viç mi 't. dedi. Bu adamı çok korkuttukları günden bir hafta pacağınız haberini alm1~. as.a· disini müthiş bir korktl b 

Draga Bozune devam ede· teklıfıme muvafakat etmedıle~, a~ıık göz, hele kendi m_enfaat· sonra idi. biyet . ve h~~·ecan . içinded~r: ladı. Draga da korkmnğ9. 1\ e 
rek: - Nazırlar kabul etınış terine gelince yaman bır genç Kral. hayatına. her yerden Skopçına boyle bır teklıfı latlı. Şaşırmış adamlarJO , ~ 

- Ne bir oğlan, ne de veya etmemiş. nnnun seninle olarak tanırım. Fakat kendi- her taraftan suikasd ediliyor miiza.kere bile etmiyecektir. tıklan gibi o go.oe wuıı~ ,1tç 
bir veliahdın yok ! Dedi. Bil· alakası nedir Allah aşkına!. sini Sırbistan tahtına velialıd vehmine kapılmıştı. Artık ne Kral, akıllanmak kabiliyo- hor vakıtkindon daha bii}'{l\ 

1
111 

tün Sırbistan, Obrenovi9 hane- Bn adamlar bizim emirle- olarak göstermek işi çok baş- muhafızlarına, ne yaverlerine, tini haiz olmıyan bir adam eğlence tertibine karar"'"'.' ~~Hı 
danının bu vaziyetile müte· rimize itaat, arzularımıza kadır. ne de başka bir ki.u:seye karşı gibi: en iyi şarab ve en kıymetlJı il 

essirdir. Bilirsin ya.. Sırplar lıurmotle mükelleftirler. - Yokea... Ben Sırbistan zerrece itimadı kalmamıştı. - Sırası geldiğinde görü- halı likfüler ısmarlandı· 
senin hanedanını çok severler. - Doğrudur. Fakat elde Kraliçc!:ii ve ayni zamanda Aleksandr kendini sarayda rüz! Dedi. *""* 
Şu halde senin .. 'tac ve tahtına gUsterecek bir Veliaht olmalı Lonkoviç hanedanından değil- böyle büsbütün yalnız gö- 10 Hazirali. 1903 sabahı Bu günün ak~BIJllı 
laik bir veliahd göstermek idi. miyimtJ. rünce kraliçeye daha fazla Başvekil Markoviç Krala geldi - Devam edecelı 



~ ................. ~ ...................................... .., ..... m .............................................. . 

rıı Herald'e göre: Atalütrkün Başkanlıg ... ı Afyon 
• 'd 1 h •d 1 ? 1 Mukavelesi mır 8 ~- _ '! 8 mi • • DergideLi muhtelif karşılıklardan birer c.:~!~=~~ 238~1!:~~;:f !m .. 

lya'nın Tahkim Ettiei On iki Adaya tanesi kullanılacaktır edilmiı oıan afyon mukaveleai 

K 1 k Y ! 
Ankara 23 (Telgraf) _ Dil kurumu yeni çalıımıya gi· 1937. ıeaeıine kadar mute-

BfŞI I apıyormUŞUZ • • r.'.ıti. Yarın (bugün) Atat&rkila baıkaalıtında toplaaacakbr. berdır .. Bu mGddette~ .... evvel 
1 23 (Telgraf)- Deyli Herald adın· adaya karııhkmıı! Kurum bu seferki çahşmaıında tarama dergiıini yeniden reddedılmeue kendılıgındea 

iliz gazetesi bir takım saçmalar yaz- lzmir Poıst'!ıı - Biz bu gazetenin asılsız tet"ik edecek ve dergideki muhtelif karıılıklardaa birer ta Ud sene daha uzablmıt ola-
r. Bu gazeteye göre, biz gtiya lzmir- nP-ş riyabna bir kelime ilivesini lüzumsuz nesi kullanıl aca'ktar. lstanbuldaa köprillli zade Fuad komis· caktır. 
'dat yapıyormuıuz ve bu tahşidah· görüyoruz . Esasen bu lagiliz gazetesi bu yona "ağrılo aıthr. Tilr~ · Yu~o~lav A!yon ~i-
ltalya'nın tahkim etmekte olduğu 12 gibi 1açma aeıriy.tb her vakıt yapar. yaıetlerınde bıfhk temın edıl · 

r FranSJZ Tayyaresi ökonomi 
..___----·--~--·- Mütehassısları 
drada Bir Evin Mutfağına ı.tanbul 23 (Telgraf)- Ber· 1 

Çine Yangını 
Furun iki dükkkin yandı 

di. Drogist afyonun ylizde 
86 sı Tilrkiyenin ylizde 14 l1 
Yugoılavyanın olacaktır. Af· 
yon inhisarı m&dliril Ali Sami 
mukaveleyi Sah glintl (yann) 
Ankaraya götürecektir. 

l>QşdO Pilot Yaralandı liadea getirtilen Alma• öko-
• . . aomi ~liteha11ısları atandariıe zarar 4000 liradır 

dra 23 (Radyo) - Bar Fr~nsız tayyaresı Londraya i lerinde çahıtırılmaktadırlar. . . lonı•ıı•z malla• 
~111 b. d b" evin mutfağının üıeriae düımliıtür. 1 .k t Çıne 23 (T,tlgraf 20·21 geceıı ıaat 24 te hilkfi~et cad 5. 

ır yer e 1~ f kt b l .k. k" . h f'f MiitehaısıılarAmerı anın• an- deaiadeki faruııdan çıkan yangında· bitiıiğindeki bir dlik- rının &lım 
' parçalanmıı pılotla mut a a u unan ı ı ••ı a ı darize itlerini tetkik etmek· ki l b' h t t' A d •tf . . b' n a ır yr.zı ane amamen yanmıt 11. y ıa ı aıyeıı ır 

Jaralanmııtır. tedirler. ıaal sonra yetiıebilmiştir. Çine belediyesi mevcut tulumbayı • 
• • •T• •1 aylardaaberi tamir ettirmediğinden yangına karıı koyama- kabİIİyetı 

l'er Laval ayyarecı er Paris mı,hr. Aydın. itfaiyeıi Çiaeyi bOyilk felaketten kurtarmıttır. Londra 22 (A.A) - Avam 
istan elçisini kabl ~.,elaket ;verine Esham borsasında Maddi zarar ·4000 lira tahmin edilmektedir. kamarasında dlia aöylemit ol-

ederek görüştü koşuyorlar Pariı 23 ( A.A ) - Esham Ku·· rd dutu bir söylevde Maliye ba-
l 23 (A.A) - Son I· Roma 22 (A.A) - Hol· borsaııada diln Fransız rant- Hoca kanı lngiliı mallanDID ahm 

·liabeılıtan ıınır hadi- landah müteha111ılar Duglas ları yeniden ylikaelme göıte~· kabiliyetinin arttıj'ını ve piya· 
alikadar olarak Fran· tayyare1i feliket mabalJiae miı ve y&kıelme bazı elektrık A t k d k• b h •ı ıada dolatan bankanotlarıa 
itleri bakanı Laval Ha- doğru koşmaktadı,lar. Bun · ıirketleri .ahamı hariç diğer D 8 ya 8 l YO BZ eri yeni bir rekor rakamı teıkil 

1t elçiıini kabul etmiıtir. tar liç motöılü tayyarelerile blltün mahalli eıham liıerinde . Vaazetmekten menedildi •.tti~ini ıöylemiıtir. Son iıta-
ti &zere Fraasa-Italya dün akşam Amesterdamdan görlilmiittll~. Beynelmilel eıha· . tııhkler buıtın ortada 402 
'ltere gibi Habeşiıtın ve bugünde Romadın bere· mın vaziyeti iyidir. lstanbul 23 ( Telgraf ) -:- Antakyada bır camide vazeder· milyon lngiliz lirası olduğunu 
daki 1906 aatlaımaıını ket etmişlerdir. ,. • " ken cemaatı .Türkler aleyhıne kıık•rtan yohaı Klird boca g6ıtermiıtir. Noel- yortulan, 
'deınlerden biridir. • • • •.. Panama Kanalının Tiirk ge11çlerı tarafınd•n suıtunılmuıtu. f t i . i . b" f t . 

Pam Uk Fı. atları Mürtec' herif Fransız kaymakamhg· ınca vlzetmektea men ıcare çın yı ır lfH ıse . . • . . F ı · ti d'I . f de bu rakam reçen ıene bu 
ftekiz püJiSİ Liverpol 22 (Telgraf)-lkia- . aa tye e 

1 ınıt ır. vakıttakiadea 12 milyon faz-
Rusu yakaladı ci kinun teslimi h'zır malla· V •t~ngton 23 (A..A) - Su y K b• • ladır. Bu da ticarette iyiliğe 

ı 23 (A.A) - Portekiz rın beher libreıi 6 pena 85 b~kanhgının yılhk raporaıi a . unan a ınesı yiz tutulmuı olduğunu göı· 
. d' gore Panama kanalının bu t • geçen ayın otuzu11da sanhm ır. erır. 

l•dıki adında birini ya- Nevyork 22 (Telgraf)- lkin yılki f•aliyeti yOıde 23 niıbe-' Ç ld • N 1 1 8 b • ••••· 
ıtır. Tedıki Odesada oi kinun teslimi hazır mallar tinde artmııhr. Kanaldan ge· a arıs azır ar a era er Mançuride hadise 
f ve hidematı Şakkeye 12 peaı, 53 senstir. çea eıyanın y&zde 8,4 lintl 1 t•f Et • t• Paris 23 (Radyo)- Mançu-
lll olarak gittiği Güyan .. • "' Norveç gemileri ve ylzde S ı 8 mJŞ lr ••• ride yeni bir hldiıe olmuıtar. 

~Çmııtır. Sorgu arasında Tokyonun 6 1 Dİ Japon gemileri taıı- lstanbul 23 (Telgra.f>-.:u tel~r~ g6re nazırlar ka~i?en.ia Sovyet Ruıya kuvvetleri Maa-
beyaz Ruı ceah Kuner mııtır. Bir yıllık arı kirı ge nan Baıbakanı Çaldarıs dıger tadılmi kolaylaıtırmak ıçın il· çnri topraj'ına girmiılerdir. 

1l Padıten karırılmHI Cev ahı 1 d ıı· • Bakanlarla birlikte istifasını t ıfa etmişlerdir. Sandan baıka --------~~-.,.. çea yı a nazaran yilz e e ısı en h . . z . . . v . 1 k 1 
inde faal bir rol oyna· B' t . .1 m urreısı aımıse vermıt· enıze oıa artı yapı an ıul 
İtiraf etmiıtir. ır esır yapınauı faılaıile 18, 117, 103 dolardır. dir. Yeni kabineyi teıldl ede· kHhn mubakemeaiae de jari 

, ••• , Londra 23 (A.A) - T~k- Sovyet • • M.'ançuri cek olan Çaldar1ı kabinede beyeti Aziıının ikametg&hları 
rt Saylav yod•n r 0 1eu b~berıere ı0re mnbim değiıiklikıer yapacak- yakınında bombalar pauam••• 

Ja~o.nyanın Vaııngton bliyük hududunda tır. ylzlinden büyilk bir ıinirlilik 
lkaracak elçısıne telgrafl• verilen Va- Kabarovık 22 (A.A) -Ki- Atina 22 (A.A) - Gaze içinde baılanmııtır. 
i V 1• tington anlaımuının feahi 

t ilcan 23 (A.A) - ı a- h kk d k" 'bb L d d aunuevvel ayının baıında Sov· 1 •ı D • • 
ı. nllfuıanua 139,~52 o~- a~ ·:n:.~: .• ,:;luiaOD ~·.,;;~yet Maaçarl hadadaada ba11 ngı tere - ındıstan 
~ 'nlaıılmııdır. Seçım te bırakılması ııraıındaki vazi· tahrikltçılana Sovyet ııaır 
'Yeti liıteleri aım•ıtır. yetinde hiçbir değiıiklik yap muhafızlarına birçok defalar y• t A 1 H b • 
~•randa kabıması le ~r mamışhr. ateı ettikleri bildirilmektedir. ıcare nt aşması a erın-

IDevcuda g&r~ Erzan· Her üç murabbaı heyeti Sabaliadeki Sovyet ko:ısoloıu d a· tı·1 1 M . D v ·1 
~llyeti bu kez bar fazla içinde vaziyet aynidir Her üç d k" M • d" I t"k en ın 1 er emDUD e21 •• 
d~rt saylav çıkarac.- k- heyet te • bugftnkü . ıiıtemin o~a a 1 aaçurı ıp omk a bı Bom bay 23 (A.A) - Bil· Hindiıtanıa ıanayl ıahaıında 

· h · · t · k 1 aıanıına mlitacaat edere a 1 k . . . - 71 ye!ıne angı ııı emı~ onu a , . • Hln meme et ve tıcaret m• genıılemesı bundan b6yle bil· -
._ • • • cagını dütbnmektedır. vak aları protesto etmııtlr. hafili lagiltere ile Hindiıtaa ygk Britanyanın Vetosu kar- Haaai bağın izim& yoktur? 
F:rzurumda 1 Söyl.endiğine göre Japon- arasındaki ticaret antlaıması- ıııında kalacaktır. Bu aatlaı- - (Hindiba) nam ıebıenial 
~ • ya gemı yapma progr•mhrı Yevtiç kabinesi k d · d.l ... ı .. b 1 • il' - 72 -
ırka kongresı nın bildirilmesini lugiltere ve p . 

23 
(R d ) y t' :•nb y~ ~n a ımza ~ 1 e~el~k ma zor a aa u ettır ırae bu Bir kıraha aacUrea fakat llir 

111111 23 (A.A) - C. H Amerikanın hukuk birliğini arıı • yo - ev ıç a erın en memıaanıyetsız 1 hal umumi hoıautluılutun • 1 h d .. . 
k b• • ilk 1 ö t kt d' H. d' t t' 6y Gala er glin g6r Ogli ıey 

1e1 koogresi top;anmış ve tonilitoların tayini ıartla· a ıaeıı top aatı11nı yap· g s ~rme e ır. ın ıa an •· artmaıına sebeb olacaktır. d' ? 
teye bildirilen dilekler r1nı kabul etmeleri ıartile tas- mıt ve ilk it olarak muhalefet caret o~aları fedeHıyonunua ... • .. ne -~r K di i ·n ! 
de koauıulduktan ıonra vip edecek.tir. Bilindiği üzer~ reiıleriaden birini affetmiıtir. ~ıkardı~ı beyannamede deni· (taly&D • Habec en _m 7;a~ 

ld . " bu şart daıma J•p on heyetı • • b k 1 d hyor kı: 7 
~•re heyetirıe bı.r . uye tarafından ileri ıllriilen fakat Kabınenıa u ararı Be gra - Konuımalarda Hindiıtanın h 1 k) y apıh olduğu halde · herglla 
almak lizre eskı ıdare tngiliz ve Amerikan heyetleri da ve b&ttla Yugoslavyada menfaatlan 1rözetilmemiıtir. &Zir 1 &fi tekrar yapılan nedir? 
ıeçUmittir. Yeni idare tarafından reddolunan tartlar· iyi bir tesir uyaadırmııtır. Ve bu konuımalarda Eancac· lıtanbul 23 (Telrraf)- ltal- - Yatak! 

lt baıkanlığıaa eski baş dır. • • • ... hire gruplannın tesiri hlkim yan-Hıbet hududundaki ha· - 74 -
eıut ıeçilmlştir. Tokyodan gelen ıon habu Sıtroen olmuıtur. Bu grupların istek- ~ırhklar ve .••ker aevkiyatı Hangi bilbnl biç 6tmez? 

beft l A ld lere g5re Japon murahhasları F b •k leri imtiyazlı ithallt ba ~ kı ılerlemektedır. - Kimyahanede tahnit olu-
~.. er er sı 1 lagiliz tekliflerini yeniden a rı ası almak ve battı Hindistan • • - ... •. .. aaD blUblil ! 
.. kara 22 (A.A) - Say tetkik t:tmek için emir almıı- Pariı 23 (Radyo)- Sitroea mtlıtahaillerl ile rekabet ede· Bır yazgan oldu - 75 -
~ Çlıni için yurdun her lard1r. Fakat bu son talimatın bllylik otomobil fabrikaıı 3 cek kolaylıklar elde etaıektir. Paris 23 (A..A) - Ro· Ezilip bllzlilen, iki duvara 
~da bagln defterler a- diğerlerinden ziyade uzlaııcı kinuauıanide tekrar ite bıt· Bu antlaıma Hindiıt .. aın ver- men muharrirleriadea Felicien dizilen otuz iki kız kardeıler 

"- '· Aıkı mlddeti ıon mahiyette bulunduğunda ıOp · hyacaktır. Bu müddete kadar gi muhtariyetini öldllrecek bir Cbampıaur 77 yatında olduğu kimlerdir? 
baıında bitecektir. he edilmemektedir. envanter yapacaktır, mahiyet göstermektedir. Zira balde dlin 6lmtlttllr. - Ditler! 

1 il b k YERLi b •• b t • ı Reımi ve huıuıi mlle11eaat memarini&e • 'lmer an MALLAR ayrammunase e .} ekolaylık olmak.llıere bugllnden itibaren l•ubat93Sa,!•jihıadkn 
Paıan • yapllacak kredı muamelltaaın_ilk takılti 7 1 ıyaca tır. 
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KENT D UYUMLARieG 
oa~•P sır Muamma lhı·acatımız lnkılAb Abide 

Maltızlarda Bir Kömür Deposunun Geçen seneden Çarşambaya ;)';~kteolerde lcı 
Kasasını Soydular.. . . ı~zıa.. bilivın vazife aş_kı anıatııak ~

1

·934 
lkıncı teşrın ayı ıçınde iz· Çarıamba günü Menemen• mızle bondoyu taşım• llC 

1 • • • • 1 mir limanından muhtelif ecae- de yapılacak inkalib menkü· müstahkem mevki kudl 
Kasa Sagv lam· Deponun Kilidi Sa ilam ••• Şu bi meız.ıleketlere 4,100,000 u.ra taıı açılııı münasebetile hazır- lığı karşıııuda 13,JO d• 

t kıymetınde 21.000,000 kılo hklar tamamlanmııtır. dün bulanacaktır. 
Halde Kasayı· Açan Kimdir? mal ihraç edil~iıtir . . . . kültür bakanlığından gelen bir 4 .- Maniıadan k• 

Geçen ıenenın Ikıncı teşrın buyrultuda, Menemende Ku- el bır tren Manisa, 
Maltızlarda yalı caddesinde Corcioio 12 

numaralı kömür deposunda dikkate ıayaı; 
ıine bırakmııh. ayında lzmirden muhtelif ec· biliy merasiminin yapılacağı Kasaba fırkahlarını ge 

Anlaşıldığına göre hırsız, anatitar uydur- nebi memleketlere lira itiba- Çarşamba güni1 kültür kuru- tir. 

mak surelile kapının kilidini açarak içeri ri!e y.a~ıla~ ihracat 2'2~,000, muou 100 muaJJimin temsil 5 - Menemende t ı::ıy bir kasa b1rsızhğı olmuıtur. Pt1ağazanın ki· 
tibi Hayim, dün !abah mağazaya girdiği za· 
man kapıyı açmış, içeri girince gördüğll ka-

rıııkhk üzerine dııardan bazı kim1eleri 

girmiş ve kasa anahtarının bulunduğu çek- kılo lhbanle yapılan ıhracat ederek Menemendeki meraıi- heyetler tam saat 14 te • 
meceyi ıorlamak ıuretile açarak kasanın 17 ,~,000 idi. me iıtirakları bildirilmiştir. yon karıısında MenemeJ d:~an 

d . . Üzüm jbracıbmız kıymet ç b - - k t" · makamı Nihadın g dı. anahtannı el e etmııtır. Bu suretle kasa • . • arşam a gunu en ımız- _. oldu 
1 k k d 1 li 1 ıtıbarıle geçen seneden 110 deki bütün ilk ve orta mek· cegı yerde toplanaca il 

çağırmı~ ve: açı ara , aıa a mevcut a h yüz ra ça ın· b' J' b' f 1 1 k k e 
k . k B d mıştır. t ınd. ıraT_tıür az.ha ı atrzetmke·ı· tcplerle Li!e ve Muallim mek- 6 - 14,30 .dad herke' - Ba nı şımdi apıyı Rçhm. ura a k 

' .. - e ır· u n ı raca ımıı ı o teplerinde ders muallimleri iıtaıı çevrcını e yer 
sraliba bir hırsızlık olmuş, siz de ıahic olan! Zabıtamız bu hırsızlık nk asına buyuk itibarile iki buçuk milyon kilo 1 b . k Jab h"d' . ı ı.ı d . . . . . . . ' ta e eye ın ı ıe ı ı azız o acaıuar ır. 

Demiıtir. Yapılan t-etkikte yazıhanenin bır ehemmıyet atfederek parmak ız1 memuru lira ihbarıle 2,000 000 lıra faz· K b'I" 'f k t · t' - 7 - 14 30 da htiklil 1 u ı ayın vazı e u sıye ı o- , 
iki çekmecesinin kırılmış olduğu görülmüı tarafından kaıada ve çekmeceleri kırılan ladu. - d d d - h ve askeri merasimi. . . . . nuo e uy ugu eyccanı 
tiir. Kasanın iki anahtarı mevcut olduğu ve yazıhanede tetkikler yapılmış ve neticede ArpA ıhracatımız mıktar ıtı· ~ it 1 d .. 8 C H f genel . . . yuce en ve can an ıran soz· - · · · 
bunlardan birinin Corcide buluaduiu anla· biç bir yabancı ize tesadüf edilememiştir. buıle 3 mılyon kılo, kıymet ı - ı· k K b'J• h k· ve Klitahya ıaylavı 1 . • 'b 'J 225 000 r f 1 d er soy ıyece ' u J ay a hıl 
şılmıştır. Corci bundan bir müddet evvel, Tahkikatın şimdilik aldığı şekil, mağaza ılı arı e ',. • ıra aza ır. k:nda duyumlarını anlatacak· Pekerin elıle açıhı aiSf ~ 'txıa 
kaybolması ihtimalini ileri sürerek bu anah kitibi Hayimin bu işi yaptığı ve emniyeti B k tır. 9 - Ordudan genç da . 
tarlarde.a birini ya11banesinin bir çekmece- suiistimal ettiği neticcainc varmaktadır. Oy Ot 1 C . H. F. Genel katibi ve bit ıöylevi. •ıırın: 

• .. . . .. • Cezaları Kütahya saylavı Receb Pek· 10 - Memduh k • 1 Od • h • rio elile açılacak Kubiliy ıöyl . vi. hu. a. 1 c a _ e as 1 1 n 1 sar Dün akşam içtima eden menkütaşının açılma proğramJ 11 - lzmir açarla' · 
futbol heyeti bazı kararlar tamamlanmışhr. bir arkadaııa ıöylevi. 
vermiştir. Ôuümüzdeki Cuma Proğraını aynen neşrediyo ı 2 Çeleaklarle çiç 

Kendisinden Beklt:nen özlü Afyon müba- günü saat dokuzda Buca ruz: konulması. 
V •f • y M ? Türkspor macı (hakem Ahmed J ~ 26· 12 934 Çarşamba 13 - Menem~u dö• 

az eyı apamıyor u yaatı yapıyor Hamdı) 11 de Altay - Gözle- günü saat 13, 15 de Basma- Not : DöoDşten SOD,. kı 
Kentimi:ıe gelen Ôkonomi ÔtedeDberi özlil itler gö- Uyuılurucu maddeler in· pe B. ( hakem Mitat ) 13 de haneden özel tren kalkacak, biliy ve şehid Kemal T·· 

bakanlığı müfettişlerinden es- ren Ticaret odasının iıtihba- hisar idaresi yeni aldığı emir Buca - Türkıpor A. (hakem memurlar, açarlar, fukalılar randan toplanacak fırk 
ki lzmir ticaret çevirgeni rat dairesi ıon zamanlarda lizeıioe müstahsilden afyon Hasar.) 15 de Altay - Göıte- bu trenle gideceklerdir. Tren davetlilere dileyen ark• 
Ziya, Hakanlık mürakiplerin- ehemmiyetle• dOtmüttür. Türk mübayaabna devam etmek- pe A. (hakem ~iza)... Bayraklı ile Karşıy kada iki· söylev ve konferanslar 
den Nabi ve Emin. Ticaret ~e ofiı, odanın yapması İcab eden tedir. T~c.car mallarını.n mü- Futbol h~yelı Buca-K.S.K. şe~ dakik.a .durecak~ır.. ceklerdir. Bunlarm t 
Sanayi odasını teftışten geçı- . _ d . h b 1 . baya•ıı ıçın b nü-ı emır gel- maçında kuga eden Necdet, 2 - BuhklC!rle ışçı teşek· Meneme!l kaymaka•• 

tu:arı ı~arı pıyaıa a er erı . h M t f Al" - · d riyorlar. . memıştir. geline der al mii· uı a a ve ıye uçer •Y1 küllen otobüslerle yola çıka· ha ~ ı ... başkanlığı altın • 

B t ft. r • i - ı hakkında ışıklandırmak vazı· bayaata geçilecektir Bilile bir sene boykot cezası caklardır şan heyete bırakılmıştır. u e ı ş erın m nas ve . . _ • . · . . · 
b kk d ~n k tı'mı"z· fesını uzerıne almış ve pıyaaa Japonya ile yapılan afyon vermışttr. 3 - iki otobüs zabitleri- Dönüşte tren saat oo sonu a ın e u n en . 1 . . . t • t' · G-

d b .il ı · ·..ı·ı · t' servıs erını temın e mış ır. s ıbşı anlaşması haberleri iyi lımırspor · oztepe ma- de kalkacaktır • azı uuyum ar ışıoı mıı ır. b' k ı 
1 

· l · 
Sö 1 d'·. - Ôk . Ankaradan akseden ır tesir yapmışhr. DJşarı pıyasa- çında avga e •. en ımırspor u 

y.en ıgıne gore onomı ,. T k f' 'k·ı· ı h f ı ·ı ı b O b • b k I - I . T' t habereı;sı6re lir o ıı teı ı a · Jarda afyon fiyatlarının yük· so a .ısmaı e & h ay oy tO U• S 
S

a an. ıgıd. zmır T- ıkcarf~ t ve tının bulunduğu merkezlerde seldiği hakkında haber gel kot cezası verilmiıtir. 
anayı o atnnın, ur o ıs eı- . . . • . • ... ___ _ 

kilibnıu vazifeye baıladığı Tıcaret odalarına aıt vazıfele- mıştır. Ç 
günden itibaren ehemmiyetini rin ofise terk1 dllıünülmekte · __ ... , ... "41•-•· .,_.__ ek'Jer zeytin- Belediye 935 yıhnın ilk gü Evvelki akşam G•zi b 
k•ybettiği neticesine varmıı- dir. Bununla beraber bu bu Valimiz yagv 1 alacaklar nündeD itibaren otobüs se· rında Sante Marya kiliı• 

Bir çocuk 
Bulundu Sefer eri 

tır saıta kat'i bir haber yoktur. G ı• ferlerind e bazı değişiklikler n1nda altı günlük bir kıı . e tyOr Zeytioyağı üz~rine lzmir yapac . ktır. Burnavaya işle- cuğu bırakıldığı görülaı 
Ciftçilere Vali Kizım Dirikden dün tüccarlanna yeni teklifler ya- melde olan otobüsler Bucayı, ıftb1taya haber vuilmiıti' 

vali vekili Fuad Ywtdaıa ge· pılmışhr. Almanlar Zeytinyağı Bucaya işlemekte olanlar da bıtaca çocuğa bir ge4:• 
lrad getiı·en işler :K!onferans verilecek len bir tel yazısında Pazar tekliflerini 560 den 580 mer· Burnava hattına verilecektir. Ayten adı verilmiı ve 1 ~ 

yapacak ikinci kanunun ondördüncü tr.en~J~ ~~karadan ayrıldığı ka çıkmışlardır. ltalyanların ... • - da bulunan bir kadına 
Evkaf müdürlüğü, idareyi giiniinden itibaren Burnovada bıldırılmıştır. .. .. • .. 26~ fıaaktaD baş~ıya~ teklıf · Zabıtada: nelen teslim edilmiıtir. 

. dd . d f z· t kt b" d 'ft 'I Ankarada ozlu ışler goren lerı 300 frank uzerınde le- y r "ııkesı·<J·ı"lı' )r cuk yuvaya teslim edile' il, ıra an zıya a masra a so ıraa me e ın e, çı cı er . . kk f . . .. ,_ 1. _ ı w ~ \.. 
k k kb' ı·k' 'ft ·ı · 1 · · f Vahmız bu akşam Karııyaka· va u etanştır. Turl!O ıs mu- • • • _ ~I( 

a .. q ır ı~ parça emka ı ve çı cı erı aevea er ıçı~ •Y da ve Basmahanede harareti .. dürü Akil Emrullah, berabe· Peştamzılcclar baştnda Şahab ~Uş-
muzayede ıle satışa çı ar· dalı konferanılar verılmeğe k 1 k . d ç k 1 k ı . 1 oğlu Abdülkadır }hrahim oğ ş• k ~ ~· 

. : arşı anaca tır. rın e e o:s ova toooso osu • IVeD ll 
mıştır. 55000 hra kıymelınde baıl•nacaktır. Konferansları • ••• • olduğu halde yakında zeytin lu Nihad tarahndan yankesi · t~lii 
olan bu emlak sabldıktan ziraat mlidlirü ile muallimler a·ı A ı· h • mantakalarında tetkikat ya- ellik suretile ı 7 Iirumın ça· 1 zmire gelmek İ8ti~ 
ıonra ayni kıymette irad ge- müDavebe ile vereceklerdir. ı a ıa merın pacaktır. Çekoslovakya bü- hndığıoı idda ettiğinden Ni Fenerbahçe kulüb6n011 (~\ile 
tiren akar temin ediltcektir. Konferanı her haftanın · Pa· Hayır Severliği kiimetinin TOrkiyeden 1 mil- hıd yakalanmıştır. trenörü Şivenkten fıJ ~u 
Haber aldığımıza göre Evkaf .ıarteıi ilDleri saat oabeıte Sağlık itleri çevirgenliğ1nin yon 500 bin liralık mal mü· Sar1ıoşluk heyeti başkanlığına geleli 
idaresi bu gibi az irad geti· dir. ı.tiyenler gidip dinliye- teıe~bü~ü üzerine Hililiahmer b.ıyaatıada balunacuğı anla- Birinci kordonda g~rson tel y ıımnda F enerbahç' 

Üıkı . avaş el- bilecektir cemıyetı haftanın muayyen ıılmıştır. Mehmed oğlu Ali sarhoş ola· arasındaki mukavelevin tJ 
ren m en yavaş Y • - 1 . d f k' b lk •-

v f l I gun erın e a ır a ıo yı"an - - · ••- rak bıışkal.arıcın istirahatini buldug~ unu lz:nir muıl 
den çıkaracaktır. n.OD eranı arın mevzu arı: ması için hamamlar kiralamıı Tı•redekı• Arsa bozduğu için zabıtac;:ı yak.ı ~ . d ' 

1 
k · te ' 

. bağcılık, tavukc~luk, düşman- tır. emrın e ça ışma ıs 

T l lanmııtır. • b'ld' . f OD antı larile mnca••le iıleri, ağaç Dün Çivici hamamile iki Tirede mübadil romlardan Silah ara~tırına~n 1 ırnıış ır. 
v·ı ü • dü .... l yetittirme, turfanda seb.leci çeşmelik hamamları isticar kalan arsaların Tire helediye· lldçeşmelik c~ddeşinde otu- - - • lti 

1 ayet eu. c menı n og e lı"k, toprak ve itleameıi. zey- edilmiı; fakir halk hamamlar· ıiae devri için iç bakanlıg" 111- ı 
ran şöför Ahmedin üzerinde f t b J 11<1 

den evvel bır toplantı • y~pa· tin bakımı, ıavat gazları ve da yıkanmışt1r. dan valiliğe bir buyruk gel- bir kama, Ali oğlu Mchmedia S 80 U iz 

r .. :!!!!k!ll!"!b!lll!a~z~ı ~k~alllll!r!!!alll!!rl.• ... r.v .. e~r·mll!lı•§'!'!ltı .. r.~- bunlardan k°.:':':.adır. BuJa~·l•k• mişlıt•ir11.ısmı21a--ı•----•• üzerinde de bir bıçak görü- :sa_vla vı ba~kannnı~ :a 
~ S d lerek alınmıştır. göriiştii il 

Bu g ce ineiliz Hastalıklarla Mücadele oy a 1 g·e<:mı~ı bozuk Manisa Fırka işlerioİ" ~ 
Açık olan eczaneler • Fuhuşla ve fubuı yüzlinden Alaca kla.ra hazır istida Geçenlerde Keçecilerde Ap· şına getirilen lıtanbul ,. 
Kemeraltında ittihat, G&zel· Tayları bulaşık hastalıklarla ıavaş!ko Ticaret Matbaa11) Soy adı tullah efendi sokağında 11 Ziyaettin dün sabah M• 

yahda Altıntaş,Tilkilikte Faik, Bunanın Karaca hey ha· mi~yo~u dün sabah Sıhb.nt v~ istidcları baznlamışhr sayılı C\'de oturnn Mazslto· dan şehrimize ıelaıiı; C. 
lkiçeımelikte Cemal Saman raunda yetiıtirilen 9 adet ha- lçtımaı muavenet çevırgenı Biitiin Miivf,Zzih~rde nun evine girerek 10 lirasmı başkanı Avni Doğanı sif 
iskelesinde Abdtiss~lim, Al Ha kın lnrlllz yerli tayın ıa doktor Cevdet Şa.kirin baş· (40) Pdra fiatle satılmak çBlan gcç rn!şi bozukları.lan ederek bir müddet görOf 
ıancıkta Joıef Jülyen e"a- tıhja çıkarıldıiı valiliğe bil- kanlığı altında bır toplauh 1 tadır. Ömer oğlu Ahmed yakılan · tür. 
Hieri bu akıam açıktırlar. clirilmiıtir. yapmışdır. __ mıı _______ l• mıştır. 

Evkaf 
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,, ·ı Dış ı· Kücük 
-11 Du::;umları • Du::;umlar 

GECELERi • l.Jitvanyada Büyük ulus kurultayının 
Litvanya genel meclisi verdiği değerli bir karar ile 

reisi M. Bruvelaytis Memel kadınlarımızın saylav seçme 

t k S ba"' miifetti~liltine ve ee9ilmeğe çağırılması Mi· 
mın a a ı "' v ~ ıt , .. . 

----------------·----· t · d"l · t" as da kadınlar nzerınde hor avın e ı mış ır. 

A.ADNAN · yerdo olduğn gibi derin bir 
Falkland Deııiz şiikran tesiri bırakmıştır. Bn 

cer, Gök Türk Hakanının Muharebeleri münasebetle burada Kadınlar 
l F~\lklarıd alaları i)ni\nde Birlil?i teşekkiil etmek iize-

HayalJDI kurtarmıştı yapılan deniz ~ulıarohelerinin redir. ____ ..__ 

'
'- . • ,. .. . : . 20 inci vıldi)nümii 1ncriliz'ler c k 'd b ı b "'t'· .:a 11 akıııcılara g-i.)ri.ın- Subaşı bu alaka onnnde sı · .. t"ı • ~an ırı a n onan u un 

' .... tarnfrndan vuksek merasım ve ekmek ·ı b ı d" · t · talim salıas ıııdan uzak· teuıh bir tavir aldı: · ,. . . . ~ı er e e ıyeııın e~vı-
!.tı üzerinde cehennemi - Naınl bakanım. dedi •.. uı~tnklarla tes ul edılmı~tır. kile hirle~arek: bir şirket kur-

t'atı6 dağlar tırmanıyor, Sir. askerle ıne~gul olncaktıı· • Gar.sonluk ~elıadetııa- unlar. Mevcud 14 fırını 7 ye 
aşıyordu. nız ha!.. Bundan canınız sı ıueleri irıdirdiler. 

lan han çadırına var· kılmaz mı ~ . Ahnanya'da '1 biiyiik otel, Ata_T_it-.r-+k+ö ..... n_S .... i-,·-a-st-a diki-

« tnau u.~un uzun ~ii~iin· ---:- ~ayır... bundan. iti~a: ga;ı;ino, lokanta "'vesairede gar- lecek heykelinin İkinci kano 
'ldı. Turk nluso ıçınde ren kıt a.lara haber sal.. daımı 1 k 1 ıııı· on bir nnn on beRinde müsabakaın • Ron n yapan ar :T. muayy , . 
. ulduğu ulu mert~b~y~ surette tef~.ı~ yaı~~ca~ım.. hi~met ·müddetini doldnrılnk· ilan . edilece~tir. Kazanana 
le suiistimal ettıJ!'ını Ve Gok Turk Hakanı "de ı"mt1·ııan 400 hra hedıye verlleeektir. . tan ~onra venı ıı 

iııLimakin ulufl idn atına atlıvarak ufuklarda gaıb k · 1 d t 6 ala Beğenme yiiksek Kültür Ba· 
;> • verece ve ~e ıa e nam · 

~adar kendisi için dfl o~du. Maksad~ ilk askeri tefti~i- caklardır. Ru şehadetname kanlığı tarafından yapılacaktır. 
,, hke oldugunu anJı,·or· oı yapınaktı hır aralık m~aktabır . 1 "' k J 1 )ara 
" . . . . . . lerı a mağa muvaua o a ı ç :d k b ı· · b 
'8ıl oluvor na vazifesını ovaı.la Çınlı aı1kerlerın hakan- . .1 ıt" "b' ornın a 1~ e ırmı, u-ı 

" bırer madalya verı ec ·ct-ı ~ı ı 1 k ... . 
dar cabuk ,.e çok ihmal lığı altındaki akıncılarrn kan- . . . k - ... d unnıa ·tadır. Kentın etrafını 
e k • d" . d du lı ~ekilde bol'l-ustuklannı gfü· ısımlerıne de artı - gart'lon ,.. e: ~enoloyen da~lar aklara be-

en ısı o şa~ırıyor · , P:ı ı ,.·ı zervirmayster > yam • . . , 
lhiJ ·~ · d · b" dü. Diism:rn belki ele 50 000 ~ 1 

' c "' . • zeıımı~tır. Bn yıl Çornm da 
o vazııcsı erm ır • ' lli net füıtadı » denıle<'ek- .1 .. 

~a · .· ı "d" B . akıncıdan fazla i<li. Huna ınu- c zı nuon yokluğu goze çarpmak-
ı<_tllH e ı ı. u çar · . tadt B d "t·· .. b 

d k b·ı T" k k 1 .. . ... mıs,. \ ı·. nn an o nru ara a ve a "k" · d h. · · k- ·a ı ur · a ıucı arı uç.yuzu • . . .. 
e 1 ısın en ırını ma . 

1 
B 

1 
· 

1
.. Hab~ı·astan ılo Italva yukleri değerindeıı ı;ok olarak 

tnıek feda ... etmok mov- gcı;mıyorc 11. u ar al a < u~- ' • . t 1 kalı;·ordo._, Ancak müş ınnn tarafına arkadan ıuiite- Roma ~enıbarndırn ~olen ısa ı maktadır. 
bll ·k· • 

1 
· d mııcli lıir şokilc.lo yardıtn<'J hahorloro gore Haboş huıhı- __ ... , .............. ..,_ __ 

ı ı çarpışan ııs en 1 1 1 k ı b" .\laivenin Kirnaz k(iviin· 
tı t ·h· d ·a· kuvvet <Teliwırdu dunu asım ta yan ar an ı ır . • 

ercı ın o ı ı. e · ' · . . . .. , . t t ı . ·30 <fon K~mil'in hizmet\ıisi ,·ir· 
'~ife ini feda edemezdi. Hıı.kan bu vazıyetı hı\l <le ~11•8~~e~e) ~. 11 nşmu'i ~1• ' mi yaşında.ki Fatma Ali 

0

0"'· 
lı. b ~ · t· ç· k ı · · kı!'lt oldurmu~ ve 100 kışı va· ' r. 
"'" işlerimle yiicelorden, egonmemı~ 1· 111 38 ·or arının ' ·, . • hı Miimiu ile hirlikte ka ·mı 
e • <l 300 T .. k ı· ralamışlarihr. Afrıkanın ye· . . . • . ç ş alan kollarmı vuma· ar.tsın a ur a -.ıncııunın ~e <ıvlenmıştır. Kamı) buna 
h· • k h ı . ' t gane lıakim kalını~ olan Ha- k . . . ... 
ır kfüıedo miskince otn· ay o acağıuı ~e : aınaınen , ' ·ızmı~ bu ışı kı;r, ~nası l'ieri· 

" · kt ı d" . ki · · l· beı.ıistan dovletiııe bu Mefer do t' , . ' kıratta bır adanı do- ma · n nşooo erını au a- ., 6 nm nydurdo~unu sanarak 
(milleti) mı~tı . Orada <lalıa fa;ı;la Jur- Jtalyanlar el uzattıla~. l\I~k- katlım tokatla di>vmüştiir. ~o-. 

nden vazife istiyor mad:uı colıoıınomi bir siir':ülo satı.arı bu_rası~ı _k~,lo~ı lıahno rifo birkaç gün t1onra halita· 

c:ındırıcı, Sevgi Romanı 

-4-

1~ isiiyor idi. f craat ka~·al ığı açtı vo akrncılar getınnektır. \ka~tı_le .. h~ h~v1_a- Ianarak (iioıiiştiir. 
r tdıı. araa~ıııa k t Tu-lan liye yerleşme ıstıyen lngı ız· .. • .. 

·arı~ .ı. ld' .. ler ve Framnzlar ı;ekilmi~ Bartı!ı'da Tuzcular k<iyiin-
lbini do feda edemezdi. haııııı or ınoytlnrıma go ığını do k d .... d k l l. 

l.'· criiroıı Tiirk ıtkıncıları bii-.·iik iken ~imcli İtalyanlar yerle~- a 10 ynzun eli an ı ur 
ürk lıakanı foylosof dü o ·' k . .. t . . boğu~ma olmu~ ve Yolcunun 

lü bir bı'ı· ,·u··k oldo"'u İPİD bir ııol'\'e iniıu1o bu (Hakan mo arzuımnu gos erıJor ve . 
~ > ' ~ b r • g d h b :ı· Hasan adındakı adam ba:-ıu· 

ltrı· • b' Muharebesini) ka~auma~a ye- u ga)e u nın a ar euıyor· ,, 
ıyen, çarpmıyan ır . . . . . · · lar dan ». ve sırtından kurşunla 

il büyük işler yapamıya- ının otmış gıbıydı. · a~ırca yaralanmı~tu. 
1 }ıekala takdir ediyordu. Savaş pek kahramanca. Ba~vekil .Film Kum- •----
,eır, insanı enerjiye, di· oluyordu. Oiivdeyi götiiron paııya~ında Kızılca Hamamm Oüvon 
~e ahştırıvordn. HiR~et- kan <)in askerlorindeıı bir ço· B 1. 'd T ·Ih f' k nahiyesinin EgerJielveren kii· 

• k t . . 'b' T'. k er ın e empc o asa- .. d Ç k 
, kalbi çarpmwan inea- ğunu yo e tığı gı ı ur b d Uf d d d.. yun en a noğlu Qgman ile 

hir davardan fa;kı voktn akıncıl~rı da yarıdan fazla asın ah a.. a ın a 
1 
u~ykanın arkadaşı Mustafa dağdau"mer-

.ı • • • • • en ıneş ur sınema fı mı ·um· . 
b ' halde zanat vormıştı. d ·u d b keple odun getırirlerken, ço· 

t ... • .. d panvagı var ır. nura a u M 
e onun için cevabı veri Tulaıı han dehşet ıçın e, lı f • K 1 ban ustafa oğlu l!"'aik ile 

~ . . . 1 d a ta c anada balıkçı arı » 
en sorgu ... ikiRini do feda ehndekı kılıcılo raElt a ığı lt d b" . . . arkadaşı Aatılnıı~, önlerine çı· ea d" .. 1 . . namı a .ın a ır fılm çevrı- k k d ı 
ikteıı sonra kalb hölii n~manı deviriyor, goz erını 1. d B B k· .ı ar& o nn arı kendi balta· 

il b'" .. k 1 k t ıvor u, u ıurada aşve ıı 1 kl d k . , e ,.azifo arasımlıl biı ıırnyen ·anı kan a arış ır· .;.. . . t ı arın an estıklerini s<iyle· 
. . fıorıng kumpanvayı zıyare . ' 

tıt1 yeri yaratmak mev maktan çekınmıyordu. Hor . d- 1 t ı·r mışler ve kavgaya haşlamıs· 
., • l ·· d b" k T" k k otmıı;ı olduğun an mu ı e ı 1 d · , 

kalıyordu. Sevorken ıucum a ır aç ıır - a ıncısı 1 
• • • ar ır. 

118• l .1. c· l pozları çekılmı~tır. F .k 'f't . O 
ini yapmak, milleti için yer ora Rerı ıyor, ıın ova arı ·"""'"-...-""""""-""'""'""""."''"""''-'"'"'" aı · ~ı e ıle smanı 
ak lazımdı. Vazife ya· kan denizin~ dijnüyordu.. Balıkesir muhtelif yerlerinden . ağll" tm· 

~il, ulu( i~lerini giirii rkon Bu vazıyet daha fazla rette yaralamıştır. Faık tevkif 
~~ ilıtiyacıuı <lu~·uycırdu. ayni şeklile devam eclemezdi.

1

1 Sabık Belediye Reisi edilmiştir. 
41iŞünce He otagında, nyı Tn . lan han kendisin6 clalıa Mahkemeye Veriliyor ....,....,__ .. ""''-"""'"'"""'"""' ....................... "'"'vv" 

~ ilıeriııdo Ertanı (Oiine- fazla bir fedakarlık cliiştilğiinil J> 1 k .,· {H A) 'r1• Pamuk 
t~ . • >& ı ·e .. ır u~Ufn - • 

. t°' IO.u) seyretti. anlamıştı. Bır ateş ~:emberı ıa,·et idare heyetinin son top· SatıcJarı 
8 1

• *** içinde ~arılı lmlunan Çin la.~tısında Aabık HahkeRir be· ~ 
hakaııı urken· Oeneralino lıiicmın cclerok onu le<liye rbiıü Naci bey roemu· .... .. a;r,illi ( Hususi ] - Pa-
otağına buyur öldiirmeği yegane Relilmet yo riyet vazifesini' tıııi istimal muk riatı~ları ,~ok iyi bir se-

ln buluyordu. verı·ı. yir takib etmektedir. Nazilli Whmotile mahkemeye 
Genf ralı'm bnn•'la.ıı h<>··· V (1 ... O zaman Tu-lan han. . k .1 . . ha beyli kooperatifi 250 bin 

ı. , ,l ' mesı arar verı mıştır. 
-cerı 1·,;ııorle keııdı"m ati- atının dü~ginleri.ı.ıi s.erhe.ı:;t b_ı- kilo kozalı pamuk almıR,tır. ,. ' k Sabık belediye reisiuin 
~ola. H .. raktı. n..rtı gozlerı hıı; hır . . Oırpı kö'-·ii kooperatifi de 

cağım. er gun sana .. . bal'lhca ımc·u sehıro aıt sudan ' J 
~eyi •torınırın·· ınıırakıyle • :. ' 'i 250 k'l l k · 

"azife raporfarıııı güz- \·· o G ... İ· . ,r f l ·l kendi e-vino ım alması vo evi ı o u ~ pamuk pıJ·asaya 
~eçirınek istivorum As- < ıışman erıeıa ırıı ~a l a" a- l b .ı.1 t .. t arzeemiştir. 
~ • · ınağn çalı~ıvordu. Sava:- 0 ka· ıesa ına cauueyo ecavn:1. e • 11,. ti . 
ir talirnlariııe <laha fazla dar ıniit.lıi:;-d ki, Tu· lan ı;nn lıfır meRiılir. .. . ı~ er_ muRtahsılco az gi>· 

1na. gı·~"'ternıek J·"ızım 1 .. d .. .. • ... ı nlmekteclır. 
ı " • , ... ıucumuu a onnne Rerilen clüıı-

iste 

1 ll<Ia b ·· .. k · ı · · " A d 'd -- • i uru - ış ero gırıı;;· man cesetlerini gfüomiyor; dii~ y ın a Denı·zıı· 
mı ıq ~ Yo giic;lii hir savaş man generalini gözetiyonlu.:Ni- (>' 

~ lltnız nıiimkündiir. hayat onu gafil avlamıştı. tık Meb'ns Qıkacak ff Jk d 
llba~ı hayret i<;iııcle idi. kuv~ctli clarlıeJ i dii~maııına Aydnı : (Hnsm;i) - Yapı- 8 evin e 
lurk hakanının çoktan in<lirecekti. Bu ıHrada yanı lan niifuR ara~t.ırrnaları ü:r.e Halkevi Musiki Komitaıu 

1 '-lcerı islerle uğraşmadı· başında poy<la oluvl)ron bir rinl:' Aydrn vilayetinde 241379 tarafından, halka bir musiki 
f{()rdüğü' ıçın bundan te· giiJge lıakaııı kahhe .bir hare· uiifus oldnğo:anlaşılmıştır. Bu konseri verilmi~tir. 

; duyuyordu. Ulmmn eıı kotltt C>ldiirmek iizere idi . suretlo hn intilı3pta Aydın Salonun darlığı haıtebilo hir 
Q~ herşeyden ovel ordu- Giik ~'iirk Hakanı , 'l1iirk vilayeti be~ yerine 6 nıeb'uR çok yurddaşlın ayakta kalmış · 
6tı güçlü bir askeri ve akıncıları aratnudan bir uu- Roçecektir. lardlr. Konser gayet giizel ol-

~1harbi oldugn baldo ne· f'orin ~ort hiı· lıamlo ilo (,lin Gt1çen "; intihapta vili\yotiu muş YO gonc;lerımi:;ı; alkış 
askere karşı lftkaytdı. -Devamı var - 11iifus11 211,759 idi. toplamı~tır. 

YOZ 5 

ikiçe·Ta n . t· t 
melik sınema, ıya rosu 

B ••n 19 Birinci kannıı Ça.rşa.mbadRn it.iharen ueu :en kıymetli ve zengin filmlerle kar~ıla-
şacaksını;t,. 

1 - Şen v~ dilber ANNY ONDRA tarafından 

Çapkın Kız 
Sözlii ve Şarkılı Büyük Film 

--------J 
Tii:rk sinemacılı~ının zafer abidesi Tlirkçe ~özlü 

2 - GÜN DOÖARKEN 
\ .... atan kaygısı. Aile sevgı ı~ A.rkada~lık 
ay~·1s1nı sinesinde vaRatan en büvük saheser

1 " ~ . , ' ' 
;-J - Dünva lıav·adisleri ı 

J)iiuyada neİer oluyor: Bu filmde göreceksiniz 

4 - En giizel ınnzik İspanyol KlTARA ~arkıları 
""'~~""-"""""-""-~""-'-~~-~ 

Seanslar: Perşembe Gün dogarken 13 - 17 - 21, 
Çapkın kıli 15-19. Onma, Cumartesi: gün doğarken 
9-13-17 - 21, çapkın kız 11-15-19. Pazar, Salı, 
Çarşamba: giin dojtarken 17-21, çapkm kJz 19. 

ELHAMRA t. ~!illi Kütiiplıaoe Siuemaai 
"HAYATIM 8ENIND1R,, fil 
minin sevimli yıldızları 

.JOHS BOiıBS ve MARGARET SUIJLRV AN'in 
A vnı incelik avni duvus ve dnv-uru~ıJa 

" , . ., ' . ' 
oynadıkları 

Kadın Asla Unutmaz 
Tamamen l'ILl.NS IZCA 11l>zlii hüyiik sevgi \ye duygu 
filmi. Bu film İlltanbul'un hüyiik iki ~toiiuemaınnda 5 
hafta gö.~terilmi~tir. 

İ1ave olarak: P A'fHJi} tlURı.:"' 1.\.lı 
,...,....,..,........._....,.._"""""'""~ .,....,,~~~ 

Seanslar: Hergiin 15 17 19 Ye 21.15 de, Onma 
giinil 11 ve 13 de ilave seansı, Perşembe günii 13 ve 
15 de talobo ırnanıu vardır. 

Karşıyaka ( EGE ) Sineması 

BiTMEMiŞ SENFONi 
..Filmindeki yüksek muvaffakıyet, eşsi2 sesile 

ılfüıyayı kendiRine moftun eden 
~1ARTA EGGBRT 

Tarafrndan aynı kudret ve muvaffakıyetle temılil edil· 
miş mevRimin en güzel opereti 

KALPTEN KALBE 
Bu haftanın enfes ilavesi: 

.A)fAN ... KARIM GEiılYOR ! .. 
Tamamen Tenkli ve bayıltacak kadar kalıkalıah 2 
yük kısımlık görülmemiş derecede nefıs komedi. 

Seanslar: 
Onma ve Pazar 15 - 17 
Dil?'er giinler 

21 

Sinemas ........... 
Madam Çocuk istemiyor 

Frauı:;ızca süzlii sarkılı , 
Royaz perde!!in hirioik şen, şuh ve oynak kızı ve 

"Daktilonun» unutıılmaz yıldızı 

~L\Rİ O I"OH lN'İN 
.En son vo on çok Rovilen eserini 

19 Hirinci kanun Çar~amhadan itibarorı 

Karı-ııyaka: lıÜl{S Sinemnsında: , . 
Giirec.ıek ve bu güzele sevginizi bir knt dalıa ıutıracaktır 

Ayrıca: Diinv:ı, Ha Yadisleri 
~ ~ 

Seanslar: Oııma v~ Pazar 15 
Di~er giinlor 

17 19 21 
19 21 

Diş t abibi 
Mehmed Ali 

Ferid Cemal 
Abdullah Naci 

Birinci Beyler Sokağı 20 Nunıarada 
ı Kinauusani 1935 tarihinden itibaren müştereken 

basta kabulüne başhyacaklardır P. HM4 
'f elefon : 2()30 

• 
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Umumi Harbın 

--- 1 
Gazozcu Dük

la ri h i kii!'ı ~andevu 
•• 

ABDULHAMiD 
- .... ,._._ nnnuımınnnnm No.5 ı nııııııuınnı!nllD -11111111; E vı 111:~ ~ . Yıldız Sarayı ve cari yeler 

ittifak Devletleri 1916 da Uçüncü itilaf Dev- Kadınlar Birer, Birer _ 
6 J • • p • h d E Mü~terilerin Önünden etının ayıta tını a ilerine Geçirdiler, Dü- Geçid Resmi Yapı- Dilber Çerkes Kızı, Gül Yüzünü fi 

şünce Romanya istilası da Tamam Olmuştu.. yorlarmı~ ·t midin Porsumuş Dudaklarından 
••··•• · K ğ ÇI d Al~an ve Avuıturya kuv- manya iş~ne fevkalide ehem· mağlôb edilen bir biikômet ~iln aılı~e ceza mahk~· . a?ırma 8. a lŞtyor U... . 

vetlerı Romanyantn Do briçe mi yet verdikleri görüldü· ge· 1 t p t hb d dü meıınde aynıle dinlenen bır Y anındakı bır ıezlongta da uıma can katacaktır! Ded•· 
· o muı ur. ayı • nı a ı- h"d ö ı ı d ihlirrmkir bir vaziyet almı kıımına tecavüz ettiler ve seri neral Falkenhayn Romanya maıların eline kaptıran d . ıa ı f Ye an atıyor u: .. _ . 1 Çerkes dilberi, gözlerioi 

bir yürüyüşle Dobriçeyi istill ce-phesiain ıol cenahı ile mer- letlerio üçüncüıüd&r ev - Bu pastacı dükkinı Is· E~an d~.u~nubısal'b'otur..ayojdu. an için halİlardan çekti '' 
ettiler; Türlü kaya köprü ba· kezine yaptıg·ı keıif taarruz· Belç"ıka v S b" t. kii ük met pııa bulvarındadır. Bir d ek~ !sdıaıln • u gı ı zaman ar· rafına ıöyle bir b!lktı; yil 

. e ır ıı an, Ç k d y . a ı • et erıne tamamen va· J ııoda Romaoyalılar büyük bır lar1nda sağ cenahtan taarru· ve bazı lıkl b" d I t apııı var ar. anı baıındakı kıf ol k h . b H de bariz bir istihza dalgı 
k d . r arı az ır, ev e k d • . . "ld.... an a vecı aşı, ne a 

mu avemet göster derse de zu en uygun buldu ve J 7 ol 1 .. h t apı an ıçerıye gırı ıgı za· "d d H- ü . 1 b k dı, otuz küsur milyon iaı• . . ma arına ragmen ayre d kk • mı e, ne e uın mısa e a - . 
3 Eylülde yıne rıcata mecbur teşrioisanide iki haftalık bir edilecek bir ıurette mildafaa man ii inın iiıtfiadekı eve madan salonda oraya buraya müstebit hükümdarı, y 
kaldılar. hareket neticesinde 20 bio etmiıler fakat fazla kuvvet çıkılmaktadır.. gidip geliyor ve hizmetine milyar olduğunu sandığı bO 

Bu suretle Alman • Avuı esir ve 26 top aldı ve Kroy· karıuıoda binarur ma .. 14b Bazı kimseler, pa1tıcı dük· devam ediyordu. iılimların halifesi henüz 
turya ve 

1 

Bulgar kuvvetleri tono yolunu açtı. Ro· olmuşlardır. Fakat Rom!n a kinına girerler ve pasta yer Kahveci baıı, v•zifesini bi cuk denilecek yaşta bulu 
Tiirtiikaya ve Siliıtreyi iıgal manya istiliıı da bugilnden bo-yle de" "ld" 'R d y fer amma; dükkinın içindeki tirince padiıahın ısrar etme- bir Hüınümisalin önünde . gı ı. 1 uı or usunun . d 
ettıler. itibaren baılamış oldu. muvaffakiyetli bir taarruzu paravananıa arkaıından da sine ihtiyaç göstermeden çık- ve zevk dıleoen sefil bir a 

Romanyalılar Transilvanya- Falkenhayn ordusu bu ıu- b d .. d k k 1 kadınlar birer birer çıkarlar tı gitti. halinde idi. 
. . • • . aıar ıgı sıra a, ço o ay .1 • d • V b · ' 

yı ııtıli ıçın harekete geçmıı· retle taarruz ederken general .. lüb 1 t B d ve müıterı er1n 6niin e reamı e u zaman pıdııah. en Hamid, Hüsnilmisali hı• • . . mag o muş u. unu or u . 
ler ve Dobrıçeyı ıhmal etmiı Makenzen de Tuna boyundan dahilinde muhtelif cereyanla· geçid yaparlar.. • Hoıa gıden tatlı ve hararetli bir ıeıle genç tine dav!~ ~ttiği bu ı1ralı 
lerdi. Romanya ordusu Tran- taarruza geçti. Karşısındaki 'h t b" h" t h 1 .. bulunuraa müıterı tarafından: kuıa döadü ve; genç dtgıhh; altmış y• 
ıflvanyada ıüratlc ilerlerken Ruı, Romen, Sırp kıt'aların- "1° nı ayle 1r ıybanel d alını - Şu Çakır iyi t - Hüsnümiıall. Dedi. çoktan geçmişti. Fakat 
H. d b 1 F d kk b a mıı o maıına am e en er V H . . d 1 b t d 'b ıa en urg, genera on Ma an müre e orduyu 75 ki· d d eya : üsnümısal, padııahın bu ecca oıun uıu a am ı 
k~nzeni 100,000 aıkerle Tuna· lometre geri ıürdü 22 Teş- e var ı. - Şu uzun boylusu 1 ı&ziioe hiç bir cevab verme yarladıkça azmıf, bir genç 
nın timalinde harekete memur rinisanide Köatence şehri R ~ t•ıa k Filin denerek beğeııilen di. fazla kadın düşkünü oJmuı1 

. . G 1 A k Al 1 ı· . d omanyanın ıı ı ası, mer e k d 1 "d'l' 1 G k " 1 • • .. .. e· w k d 1 etmııtı. enera veres o man arın e ıne geçtı. 25 e 1 "tf f k d 1 ti . h b a ıo a ınır ve gı ı ır. ıte o enç ız goz erını onune ır avagının çu nr a o o:ı 
vaziyeti diizeltmek için cenubi Çernovadayı da aldılar. :-

1 Q~ • k;~ e b~rı. f esa ına gece de böyle bir müıteri bir iğmiı, ayaklarının altındaki na rağmen bili kendiıio 
Romanya kumandanlığını der- ltilif devletleri Romanya· uyE vl~ R r 

1
t ır 11 ı. f kadın aeçmiı, fakat gözetli· kıymetli Aceı:ı halısının de· 15 -16 yaıında bir k• 

. vve a uı aarruzuna az- fı ı · b k kt "d• ubte ettı. oın bu ıureHe pek çabuk .. • • yen zabıta memurları tara n· ıen erıne a ma a 1 1• bikim olabilecek hayati k 
.. 1 .. b .. • • la bel baglamıı olanların ınkı- d h d 1 Abdülhamid dalıa kuvvetli . 

Fakat general Makenzen mag u mevkııne geçmeıını . b il . b b 1 an ciirmllmeı u yapı mıştır. b" 
1 

k ' 
1 

d. ret taaavvur edıyordu • 
_ . ... . sarı aya erıne ıe e o muı Y" . b d b 1 ır ıeı e te rar ıeı en ı: . Snı buyiik b1r ıüratle 14 Eyliilde telaşla karııladılar, bırç:>k Ş k h • h . anı uraıı ran evll ma a · Hil _ . il D d' Genç kız bıraz ıonra: . " 

R 'R k , 1 s·ı· h 1 d d k ve ar cep esıne e emmı- l"d" k d d - snumııa e ı. .1 oman ve uı ıt a arını ı ı.stre çep e er en yar ıma oıtular t . k d li ı ır ve ıu a ın a ve ıu B "k" • h't ü • - Istem"yorum cevabını '" • ye vermenın ne a ar zım d d b • • . k d" u ı ıncı ı ap zerıoe . 
Oz .. gün ve K~rormanın şarkına ıada Alman - Avuıturya. or· olduğunu Almanlar tamam ile a am • a u ııı çevırme te ır. Hüsniimisalin lal dudakları ı di : . . , 
dogru ılrdu; Romanyalılar. dusu durmıyor, miitemadıyen 1 t t Bu ıfadeye kartı ıuçlu Ah· arasından bir: Hamid bıran içın kul•~ da 
yardımcı Ruı kıtalan ile bir- kazanıyordu. Teırinisaninin ana .mı~ ır. med bu cevabı verdi : - Lebbey efendim! Keli· larınıa yanlış duyduğuna bO~ ' m 
likte Köıtence ve Çernovada ıon günlerinde Falkenhayn Alkıncı olarak ~l~ın~ad ve - Paravananın arkasında melerl yarı işitilir bir baldo metmek istedi, fakat kend, '' D• 
üzerine ric'at ettiler. ve Makenzen Alman oı·duları . vuıturya mahrumıye.lerın en çeıme vardır. Burada abak· çıktı.. · ile bu genç kızdan baıka bİf '~ 
~ 16 Eylülde Tuzla ile Ra- irtibat teıi~ ettiler. bır kısmından kurtulm~ılardır. lar temizlenir ve dükkinım • Fakat bu ıest~ ne yaman bir kimıeain bulunmadığı ~ cı k 
sovada barb baıladı. General Falkenhayn· bir haftada Romanya malüm oldugu üze• paıtacı ve gazozcu olduğun- bı~ &henk vardı kı Abdiilh~. büyük ıaloada, HilsnümiıaU, 
Makenzen bu barba kazanama· 150 kilometro ilerlemiıti Kra· re mühim . m_ıktarda hubub~t dan erkek te gelir, kadında mıt, .. yerlerde allahın .vekıh ağzı?dan çıkan. ~u ~e~ k•! 
dı. Fakat, Romanyalılar da ne· yovada 700 eıir almııtt . ve petrol ııtıhsal eden bar gelir. oldug~nu, herıeye kadır b~- meyı sarahatle ıııtmııtı. PJ.__ 
ticeden bir iıtifade temin.ede· Bu 350000 kiıilik iki Al· memlekettir. Bu çeıid mnıtuilerin gel· ~unk~ug:nu ·~~u ~ ~üıtebıt red cevabı yakın şarkın bf 
medi. man orduıu, Romanya ordusu Almanya ve Avuıturyanın mesile, dükkinımın randevü ü ~m :r; 

1 
ır ele .~1:1k. sade: son fakat en iaatçı despotır 

Almanya, Romanyanın harb ihataya batlamııtı. Romanya Romanyanın hububat ve mah- yeri olmaıı IAzım gelmez.. mejıne u u ldu! gı k ~:trktttı, nun yüzüne çarpılmış bir b'' ~ 
sabneıioden atılmasına karar ordusu seri bir ric'at ile iha· sulitına ihtiyacı çJk biiyüktü Suçlulardan altındiı Meli yb~ı ankmıı ldo udgu Hon un. a~ karet kırbacı tesiri yaptı. 

1
, ~ ~ 

d.... • . b h k • k d k I . d k ıraz ımı an ı ve ınumı H 'd" _ .. 0 ver ıgı ıçın u are etı te - ta an . urtu muı ıse e pe Almanyada veaikay• tibi tu· bat da ı-.ı cevabı vermiıtir: sale doğru yan döndü, buz amı ın yuz~ sapsarı 1ıo· 
rarlamak mecburiyetinde idi. çok esır, top ve levazım, mü· t 1 . k b" d bl b 1 - Evime gelen kadınlar, aibi ve titremekte olan elle- muıta. ~turdugu yerde, t1•H' =:; 

h' t k • . u an yıyece ır en re o - • durgan bır hal almııtı ""' 
Fakat bu iıtili hareketinin bu ımmat er etmıştır. laımı•tı arkadaıımdır. Ben bu arka· rile Çerkeı dilberinin eline • .. h • h ti' 
d f T ·ı h • Romanyanın paytahtı olan ,, . d k d b' d h nümıaal, yaptıgı atayı, • 

e a ransı vanya cep esın • Almanya ve Avusturya Bul· daılarımı baıtan çık:armadım 0 un u ve ır a a: .. ki- .. - - ı d f 1 
den yapllmaıına karar verildi. Bükreş,Falkenhayn ordusunun , 1 

.. • - HüınümiHl I dedi. nın. buyü ugunu .ana 1 

V 1 F Ik h k.f' garptan' Makenzen 0 d garııtar ve Osmanlı hüku Çıkarmak lizım gelso evvela H "d' . d 1 yerınden kalkarak . ~ 

b
.e kgeneratJ "la I en katyn Ja l DUO da cennplan •lıedefı"rı•dUı·IU· metlerinin petrol ve benzine ben kendim battan çıkardım! "b" ab°:1ı IDd lheıınJ e 1 yat varır - Çay g t tirmemİ emir bO' "I e 
ır uvve e ı er eme e o an v • gı ı ır e a ası o muı u. d ... 

1 
. 1e-· 

Roman a ordusunun karıı11na Romanya orduıu Bü"reşi ihtiyaçları çok büyüktii. Bu Hikim, bu divanın diğer Hüıoilmisal, bu sahnenin bir y~rmuıtunu.z, egı mı e 
,.1ktı. Ivusturya geaeralt Artz t11üdafaa edecek veya Bük· da bol mıktarda temin olun· şahitlerini de dinlemek ilzere gün gelib yaldızı olacağını, dımV '- Dedbı. b ki d ı.O' 
w- t h k . b k b" - t f d k e ceva e eme en, • de Tranıilvanyaya ıimalden reı etrafında tutunacak halde muş ur. mu a emeyı aı a ır gune ıaraya amcaıı ara ın an a• k d fr 10, 

taarruza memur edildi. değildi. Bunun için hükumet itilaf devletleri, Romanyayı bırakmıı ve ıuçlular ıalona pulandınldığı andanberı bili· ç~ . se e f ı w maı~~ID r•Dd'' 
Romanya JO Eylüle kadar merkezi Rus ordusunun ar- kendileri ile birlikte barba çaktıkları zaman Sulbceza mii· yorduh ve arkab~at!arındafn. da gb!t~ı. ve fağfukrokualucançaayr dı' 

· · .. · . . bu uıuda ınbır ta ıılit ırısıne ne aı 
Macar topraklarından 12 000 kanna nakledıldı. Bugdan ıo · ıüı üklemekle kazanmıı değil baıırı tarafından buaJarın ad- d" 1 • t• F k t b .. koydu 

k ki k ld 1 k ' w 1 ın emıı ı. a a una rag · · ~ 
kilome.tr~ mur~bbaı yeri ko · a arı ~a ı .ı, .petro. . u~u biJikiı çok kaybetmiıtiler ve ları çagırı mıfhr. men genç .Çerkea kızı feci Gümüş tepsi içinde ~·~ 
layca ııtıli etmıı bulunuyordu ~arı te~rıb edıldı .ıs ısbbkam kaybolanların aekadar çok ol· Aslizecexadan Sulboezaya dakikalar geçiriyordu. ıulta~ın önü~e. kadar getal' 
23 .. Eylül~e. Alm.anl.ar Vülkan de mudafaa edılen Bükreı duğunu 1917 da anlamıılardır. giden bu ıuçluların bu mah- Hamid ayni halde : ve bır p.u~ gıbı. dur~u. 

00
, 

bogazını ıshrdat ıle ııe baıladı- Alma:ıl~ra çok mukavemet Eğer Almanyada fikir cc• kemede yine genç kızları bat · - Hüınümisal.. Güzelim, . H.amı~ıa h~d~elı, Hü•"d' ~ 
ar ve 26jda baıhyarak üç güa edemedı ve 6 kinunevvelde 

1 
h b "d ton çıkarma ıuçundan ıorgu- yanıma gel bakayım. mısalın guzel yuzu karıısı , ~ Q 

devam eden harb neticesinde sukut etti. Alm~nlarıo bu re.yal o arı larb ve lı are cere)· 1 1 ıı k k 1 Neden böyle korkmuı bir hemen geçti; ve çaydan uı&J' )"' 
d il . O R yan arı ga a e ça mamıı o - arı yapı m ve ara oca o • b. d ld V ıoPI' 

Romanya orduıu ricata baı· taarruz a e erıne 117 00 o· . .. . du·anu ıö li en kabahatlılar· halde ve ıuğuk duruyorıun?. ır yu um .a. ı. e O' 
d 7 T • • ld S k men Ruı ve Sırp esir düt ıaydı nıhaı zaferan Almanlara g Y Y • Şekerim yavrum yanıma gel genç kızın elanı tuttu, gUll J 

.. 
1

' k~ırın~:v;e e z~t e- miiş;il teveccüh etmesine, Romanya - Bizim böyle ıeylere ak- de bak ' Ben seni mücevhe- tırnaklarıDdan öpmeie baıl•P'' ;! ~ev ı~ ~ R a aaya mu de- R~manya ordusu s ri istiliıının çok biiyiik yardımı lımıı ermez! rata, p~~aya, aaadet ve ıerefe Hem öpüyor, hem de: -
ır 0 

amMa 
1
' omany~J or du· b" - . ti R h det olacağına fÜphe yoktur. Cevabını vermiılerdir. garked~ ceğim. Kadın efendi· - Ruhum, canım caaao• 

ıkuul un ııcbal'rk .tophra a~ın ~ 1 ır dru~ a a .1 udsi B u ud - Devam edecek - HAkim şahitleri diDleyip ler bile ıeni kıskanacaklar!. Hiınümisall. Diye mırıld•01' 
a maaı te ı esı e emmıy~th arıaa ogru gerı e . ura a k k • C 'h ç· · · · k d 

bir hal aldı . bulunan Rus kıtaatları, Tu11a ~~&_!~~ 1 t~n~n, kl~t .ma~;nı7 en ıy- yor Vu. b" d Hil -aıi••U 
26-29 Teşrinievvelde Fal tarafından gelecek tehlike~i UrJada etmiı ve mevcudu on tane me ı ıpe .. ~ er1, as as. arını ·~- b ı· de kır en,d snu b'' 

d.kk t ı k · 1 k dan ibaret ola ıeyrll na verecegım. .. enı zeogın e ın en avra ı ve yanı ~ 
kenhayn orduı~, RomaDya na~arı ı . a e .. a ara ııma e Kamyon tarifesi tes- amyon. n - edeceğim .. Çünkil sen benim tına oturttu. Sultan, tutun•~' 
ordusunu Tranııl9anya dag· la- dogru çekılmege baıladılu ıeferlerın ııraya konulması h t li • • h t b" b" kö .,1blı - • · b · d ·ı · dD 6 ili il tli aya ıının g neıııın, aya ımıa ır yer arayan ır r e .1.4 
rını? hudud noktasında bir Alma? ordu~u ruc at eden ıt e 1 ıyor f. n m 1 r. . . en giizel goncaaııın! HOsnü heyecanından tirtir titred•,: 
hezımete daha uğrattı ve 3000 bu aıkerı lsmaıle vo Tuna Urla ( Huıuıi ) ·- Geçen Hız, il~ret meıelesının de misalim, benim kınala ıevgi· halde dudakları ile Hüıuilll' 
den fazla eıirle 23 top iğti- mıatakalarına kadar taki betti- yazımızda lzmirle Urla ara110• teabit edalerek düzene konul- lim! Gel, 0 gfizel parmakla- aalin yüzilnil arayor, falı~ 
nam etti. Sağ cenahtaki ler; veeıir yekuauaa 4000 esir da seyrüsefer eden kamyon- maıını ve bazı yolculardan 25 nn ve ellerinle bana çayımı genç kız da elindea geldi~· 
ikinci Romanya ordusu da daha ilive ettiler. lardaki intizamsııblttan baba 30 bazılarından da 40 - 50 veri GtUüm, glizelim, beydi kadar gül yilzün6 bu ibtir ~ 
10 teşrinievvelde hududa ka ..... etmiştik. Çok yerinde ve iıa- kuruı gibi niıbetaiz alınan hopla .. Hem yanıma gel, hem bu porsumuş dudaklardan • 
dar çekilmişti. Romanya, Umumi harb ta- betli ol!!n bu yazımız allka- paranın aarklandırılmasını da de çayımı bana vet! Gllzel çırıyordul 

Bu ıırada Almanların Ro· rihinde en kolay ve • çabuk. darların nazarı dikkatini celb rica ederiz. elinden çay içmek benim ca· Devamı var__::.... 

En dayanıklı, en temiz Ve en littif kokulu sabun KARTAL ve iNCi 
markalı sabunlardır 
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vft. ft IZMIR POSTASJ 24 KANUNUEVVEL 1953 .;:•~M~ı..:-~ ....................................... liiıiiiıiıiiilliliıiiıı~------------------~--~~--~--.. ~--~alııi----~~-.. .. 
General Gorecki Gençlik Yeni Bir 

Bilgisi Cümhuriyet 
B. Ulus l{uı oltayı 

t; 

GD··ndelı·g"' 1·nde bulunao kanun- d • • • ·-- Eski Savaşçılara Yazdığı Mektupda - Baştarafı birinci yilz e- Moıkova 22 (A.A) - Mor-
•• •• •• konferanslara baılaaacakbr. dovya muhtar mıntakasında Ne Diyor ? 

)ar Üzerinde gorUŞmUŞ ye Ru konferanıların program!•- balkın istediği nçblle muhtar Vorıova 23 (A..A) - Eski todir. Ülkülerimi• arasında dtı-
ODayıamlctır rıaı hazırlamak üzeri Sabih;,, Sovyet Sosyalist cDmburiyeti aavafçllara yazdığı açık bir zeltilmez biç bir hAdiıe geç· 

y Vedide, Hikmet, Refet, Mui· kurulmuıtar Orta Volga mın· mektupta Leh yurt koruyucu- memiıtir. Bizler Fransa ile Le-
Aakara 22 ( A .A) - Ku- •ayılırlar. Köylülerin nufusu tafa Rahmi, Reıid ve Asım takasında dahil bulunan bun• lar1 kurumu baıkıtnı general hiıtan arasındaki ittifaka yeni 

raltay baa-ln üat Sagay ?~ bin.den ~ukarı kasa~a}ar ismet ıeçilmiflerdir. ların bir çoğu Morclovyah Ta- Gorec~i diyor ki: bir ablma verecek mahiyette 
)Bar .... a) baıkanhıında top· ıçındekı. degırmenl~rde ~ü- Yftksek kurslara geliace, bu tardır. inkıliptan evel bu mın- Fransa ile Ltbiıtanıa mBı· bir hava yısratacak ve bOtlia 
1-..ak a-Badeliğinde bulunan tecek~erı unlar vergıden muı· ku11lara devam edecek olan· taka çok geride idi ve halkın terek menfaatları •tikirdır. manevralan !ilİp sftpOrecek 
lraaaalar !berinde ıörüımüs teınVa ır.. b w d d ların kısa yoldan ftniversite ancak yftzde on ikisi okumak Fakat bu iki Bike arasındaki I büyük hir fikir cereyanı mey· 

B ergı, ug ay ve çav ar b' b'I . 
6 

b 
1
• d . w w k 

•• oaaylamııhr. u g&rilıme 1 d 72 k'I 1 k . kültürüne yakın ır ı gı ıa- ve yazmak bilirdi. Şimdi bii- teaan t a ı tamamen f&yanı ana getırmcge ugraşma ta· . • . un arın an ı o n gayrı • d k 
lertle Tilrldyede likametgahı f" ki tt b" • . . bibi olmaları hedef tutulmuı· yük bir ilerleme mevcuttur, 'le arza bır urum a-&stermeme - yır. . ıa ı ıı e e ırıcı nevı un • 
olan bir yabancıya vaııyet ve . . 1 b 150 kurut tur; bu kursların belh başh sanayi genitlemiıtir. 1934 de . .1 b ıçın çuva aşıca , . . 'h d'I d b. nuraı sureta e geçen veya er bu neviden'sonra gelen neviler derslerını tarı , ı , e e ıyat, mecburi okuma kaaunu çık· 
lla•a-i bedelsiz ve iratsız bir için çuval başına ı 00 kl!luş- felsefe, içtimaiyat tefkiJ et- rnıf ve halen halkın yüzde Fransız-ingiliz 
taNrruf ile kazandan menkul tur. mektedir. . dokıanı okuma bilmektedir. 

H gayri menkul mallardan Birinci oevj unun evsafı .Bi• llyl~-· umuy~r~~ ~· iz· Cllmburiyetin ~erk .. i olan Konu•maları nihayetlenmiı· 
yurt dıııada bulunanlardan iktisat ve ziraat vekiletlerluce mır gençlıgı kendısı ıeıo ha· Saranakada yedı yükaek okn- ._., 
Yeraaet ve intikal vergisi '1•n müştereken tayio edilir. zırlanan bu bllyük fırsattan lak vardır. tir-müzakereler umumi Dilin 
miyacaa-ı hakkındaki tefsir Makarna. şehriye ve biı- istifade etmek yolları•• gire· • • • • • • • 
fıkr••ın• beynelmilel t~ıeko- küvi f brik~ıa~· kullandıkları cek, gerek inkılib konfer-as- Hususi ıçınde oldu 
•Uaikaayon mukavelesıle ve unları kendıl~~ı ~aparl_ar~a. bu larıaa ve gerek yüksek bilgi • Pkriı 22 (A.A) - Fransız pılan görüşmeler hiçbir zaıqaa 
telaiz telgraf ve telefon ni- u.nlardan~a l>ırıncı nevı ıtıba- kurslarıua mnntanman de- Komısyon -lagiliı konuımaları dün saat busaıi bir müzakere ııkiiai 

• · d · il ·ı rıle vergı alınır. Makarna, şeb - d kt" . • • lam•ameıının emıryo arı 1 
e . . . . • _ . . vam e ece ır. Londra' 22 (AA)_ laailiz 16•15 te nıhayetlenmiı ve in· almamıı ve daıma umumı 

L_ 1 ·ı ı ı u rıye ır•nık ve bısırnvılerın s - === mz P • • • • • • • • • 99

J•e mı e eıya ve yo c ' .. k'I b "k" k 8 sanayi federasyonunun büyük gıhz dıı ıılen bakanı Coa pli• dahılınde kal!Dlıtır. Sır 
••klfyabna dair olan mukave· t v ergıvsı ı .0 et •.şıbnı· BUlD ı fab::ı:~ orsa koaıeyi Barnby hevetinin ra· Saymoa Pariı blylk elçiıi Con Saymon Parise uğradıj1 1 1 • t d'k' 't k ur. ergıy ' ' .. , 
e ~r1n .as 

1 ıne aı anun ve degirmenleri çuvallarını 72 •• •• porundan malumat aldıktan Clerk ve orta elçı11 Campbel zaman kendisin~ Cenevrede 
layıbalarile .An~arada ya~ılan kiloluk olarak ba:zırlamağa Uzum ıonra japonyada logiJiz mena- Fransıı dıf işleri itleri bakanı mülaki olmak fıraahnı elde 
emniyet abıdesı _hey~eHerı v~ mecburdurlar. Bu mecburiye- Çuval Alıcı K.S. K.S füni allk•dar eden meseleleri Laval ile genel kitibi Le2erin edememiş olduğu Laval ile 
teferrütından gumruk. resmı tin tatbikine imkan gi1rülmi- 6Ö8'Müt -:-ı;ı;; 8 ıö"'25 tetkik etmek üzere hususi bir yauından samimi lbir surette görütmek arzusunda bwunu-
abnmaması bakkı~dakı kenun yen k saba ve şehirlerde ma- 264 Al • .

111
b. 

11 

12 50 16 50 
komisyon teıkil etmittfr. aayrılmıılardır. Konuımalar Av- vordu. Mamafih Cene•rede 

onaylanmış ve bugday kuruL'la liye vekilı büküm tatbikini JOtı ı. rupa politikasının halledilme· lngiliz mümessili Eden Fran-
kanununun bazı maddelerin.:l.e münasip uüddetlc geciktirme· 

236 
S. Sil_leymaao. IO 

5 
14 istikraz miş meseleleri Bztrinde yapıl- ıız·lna-iliz çalışma berabcrliii· 

yapdması hükumetçe tekhf ge selihiy tt~raır. Bu tekdir- 127 Ş. Ru·a Hale. 12 7 20 mıtbr. oi iyi bir :neticeye ulaıtıraaıı 
d·ı · 1 d · 'kl'kl · t d 72 k"I l kt t k 105 Portakal z. 12 50 14 50 . . 

• ı mıı o an egııı ı erı &ıs e ı o u an B> ı veya U d Parıa 23 (A.A) - F ran· ve gayet naıık olaa Sar me-
Yip eylemiıtir. . . . ek~ik .çuvalları~ vc:rgisi yuka-

9
5 !!· z. Ab?1ed 

13 25 14 50 a8P8D 1 . ıızlarla lngilizler aras nde ya- selesioi iyi bir surette ballet-
Bunun üzerıne degışen bı- rıkı ru bete gore hesaplaıpr. 67 n Alyoh 13 75 13 75 Bükreı 22 (A.A) - Malı- ,. • .. ff k 

1 
t A 

riaci madde nufasu on bi;:ı ihraç ve sevk ista~yonlarına 31 lstiklil 13 25 13 50 ye bakanı 5 milyar 500 mil- Saylav meye mu.•a b!t- 0 muş ur. I 
1
v-

' -b k l · .. F M h d 6 )) · • · k k rupaya aıt u un mese e er ve claha yukarı kasaba ve şe ve mu ayea mer ez. erıne u- .>O • z. e me yon dahılı ıstl razın apen· • . . . 
bi J d k. d · zak olup icra vekilleri heyeti 30 J. Kohen 11 75 12 dımaı bildirmiıtir. Bunun iki fntı•habatı tetkık edılmış ıiede bunlar· r er e ı umum egırmea ve . • d'l J d e· d b' b' . . - k 1 f b .,_ I f b' d kur rıJe tayın e ı en yer er e 29 ı. Rasih ı 13 50 13 50 ·ı arı ordu ihtiyaçlarına ve an ıç ırı actı muıa 're ere a rı.a arın nu usu on ıo en . • _ d 11. mı Y S J · 'b b t ·ı~ t' · 

.. d k' f b "k v ... rğ'İ nısbetil'I yuz e e ıye 25 H. lbrabim 10 50 10 50 i1at tarafı da kültür, ekim ve ay av ıntı • a ı vı aye ımı· mevzu teşkil edecek suıette •t9fı olan yerler e ı u rı a- k d . d" h-k- t · b · d b ti d • .k b w ~ 
1 

1 b~ ır ın trmege u ume se- 17 Men. Hıfzı il 11 bbıt itleıine tahsis edile- ıın er yerın e arare e e· özel bır tetln e agıı tutu -
arda yapılan veya ecne 

1 
fabiy ... ttardır. 4 L R . 15 50 15 50 sı kt" vam etmektedir. Seçim defter· m•mıştır -emleketlerdeu getı"rı'len har · ecıyo Ctl ır. • 

... - Jeri ayın 22 inci Oumarteıl · ( ) s· C t6rlü buğday ve çavdar unları AR- çlar 1668 Dünkü sabıın yekunu .. - .. •w• • Parıı 23 A.A - ar oa 

• • • ı;;. z y "' Konucmaiar glinn valihgın her.yerinde asıl- Saymon ile karısı Caunes'• ve arımk, nufusu OD bıc~en l . d {'1" k .A • anı 'C' mııhr. Yarddaılmr aaılan dd- . • . •ı•i• olan yerlerdeki fabrıka ~\.la~e 111' P '- Jçe çıyor K G • b k Jd 
1 

d dl b 
1 

b gıhnıılcr, ıstasyonda Laval ta-
labiri ile itletici ne aluraa ol Al•ş•!ôr ( Hususi) - Bir ıoooo. Kilo Mubte. 

22 75 24 eri lr& 1 . 1 :::~:d~;., :~::=rm::~:.rıa:: rafııİdan uğurlanmıılardır.Sö~-
•t1n valı veya elek tertibatını aydanberı havalar çok fUmu· Vadeh Londra 22 ( A.A) - Tıca~ S 

1 
. t'b b t 

1 
. d lencliğine göre Fransız • lnrı· 

•e1a iter ikiıinide havi olan şak ve bahar hav~ıı gibi ıbk Bu&day ret hakanlığı bir ticaret an· d ... ay 8~110 ; 1 
ada ın~ hzmır e Jiz devlet adamları araııadaki 

•• fabrika ve degirmenleri gitmektedir. H&vanın bu ılık· 5. laı1ması meydana getirmek ü ıglub~t1 •• Y
1 

e e.r ~11• •t • t•bevt· konu9manıa amacı her iki b!i-
L j - - M d b 3750 muhtelif Ziraat ban 4 15 h ve ı ırı meıı ıçın er ı a 11:aıtediJ..ai1tir. ıgı yuzun en azı meyva · zere · lngiliz ve Leb murah as· 

1 
kOmetla barıf'n korunm•11na 

Memleket içerisindeki fab · ağaçhrı mevsimsiz bahar aç- 167 « Halim ve Cevdet4 10 Jarı ~rasında Load~ada yapıl- • ınmııtır. --· • • aon derecede faydası c!okun-
tika ve: imalethanelerde yapı · maktedır. Mene.la b~zı evler· 61 " lnkiıaf 4 10 4 87 makta olan koautmalarıa 8 Teftı•ş mat olın karşılıklı anlatma 
lıın veya yabancı memleket- de etik ağaç~arı. bıle baı..r 64 • Betikçi zade 4 son kinanana bırakıldıjını . _ ve çalııma berat. rllği b • klrın-
lerden getirilen her türlü biı- açmıştır. H~lbukı. geç~en yıl K d• f h bUdirmektecllr. Sıh_ha_t _ve ıçtimaı maave· da fikir teatisinden ibaret ol-
~Yİ -ı..ru ve ıehriye lıuj· bugünlerde şıddetlı ."'!'uklar en lr 0 UmU . _,,. net mu.duru . doktor Cndet muıtur. 
day koruma karıılığı vergisi- devam etmiş ve şehrımız kar· 36 Şamh zade 4 25 Lava) SuadJa Karantınada_kı ln6nii mekte· _ _ _ _ _ , ___ _ 
ile tabidir. la örtülmüştü. • k bhti, Tep · cıkteki emrazı ı&h· T •ı • 

Nufuı miktuının tayininde Çiftçi ve bağcılar yağmur Mercıme Görü•tü re•lye ~ispanoorinl. •.e lro.br~- ayyarecı enn 
28 Teşrinievvel 1926 niha. istemektedirl""'· Havaların ku- 7 Yada karaıu 8 • 'C') _ L al maolar ılk mektebını teftiı Cesetlerı• 

· · d -t- ü ı Parıı 22 ( A. A av t . t' •11fus aayımı esastır. rak gıtmesın en o ur çay ar· S T k' bü ük l 
1 1 

e mış ır. 
Şehir banliyo ve sayfiyeleri da su bulunmadığından bağ US&m 

8
bagdiin .

1 
:r ıy:ı Yb. li~'ç .8 ... • • Bağdat 23 (A.A) - Tay 

l.elediye hududu dıtında bu cılar bağları nan kış suyunu 9 jakinyon 10 50 ua. b 1 e k 0~Y~. er V 1~. J.anı_n Sa tııJar yare kazaııad• ölen yedi ki-
IQ1aıalar dahi ıehir dahilinde verememektedirler. H 10 50 ypenı kürn

1 
ekçısbı 

1 
ata _ımt.1r M . (T l) 

8 
ün M• şinin cesedi loıifiz askeri 

11 ayim Levi otem ıa a u e mıı ır. eraın e - ag ... r• t 
1 

•• 
1 

b t' ·ı 
elefon: 3 J 51 l elt.fon: 3151 

Tayyare Sin~ ası 
BUGÜN 

Halk günüdür. Fiatlar 25 30 40 kurüş~ur .. 
Evvvlki sene gösteriJen ve herkes tnrafmdan begenılen 
[ K8çllk Daktilo ] filminin mabadı olan me§hur filim 

Daktilo EvJ • n or 
Marie Glory - Jean Murat - Armand Bern-ard 

tarfındaıı temsil edilen bu filim sizi iai saat güldürecek 
Ayrıca: FOX Dünya Havsdisleıi 

YARIN 
~oel münasebetiyle büyük program: 

1 - Fokı dünya havadisleri 
2 - Daktilo ~vfeaiyor. 
3 - lzmir 9 Eylül panayırının açılma resmi, baş· 

kan General ismetin ve belediye reısioıu nutukları. 
4 - AMOK (Venedik beynelmild sergisinde bi 

'1acili · kazanan büyük filim) 

Ç d Potemkln kendialae itimataa· sin boraaııada 20 bia kilo ko a!yare e;ı ı ~ ur~ya kg: ırı • av ar meıİnİD lropyesinİ vermiıtir. za M 25 kuruftan, 30 bin kilo ~lift ve O OkpSIJdyaıJpı mta zere 
S E · N t J 11as aneye a n mıı ır: O mıu uare ... • • çukurova buğdayı ıert 2.825- •• , , 

Pamuk Rf!smi birinci Salamon Kohenka 
50 50 Haber yok 

p • Çekirdeği Vaılngto~ 22 (A.A) - Fr~n: 
2 40 sanın vqıaıton muo hedeıını 

felhedecejine dair haber hak· 
600 Karaoğlan zade 

kıacla Hul Fransa tarafından 
Palamut bu husust• resmi bir haber 

K 1 olmadığını ıöylemiştir. 
eata ,. • • 

118 Uşak tırnak M. A rditi400 N J y t 
334 .. « Gillmez ,:ade Oe Of USU 

380·400 Londra 22 (A .A) - Parle· 
574 muhtelif kalla Koben W. mento Noel yortuları tatiline 

245 255 i>aı1amııtır. Avam kamarası 
199 muhtelif Gülmez zade 28 ikinçi kinunda iıe baılıya-

225·400 caktır. 

2,875 kuruıtan, 10 bin kilo N 
2 8 5 k .T a.pon ota~·ı mı•ır darısı , 7 uruıtan 

satılmıştır. Tokyo 23 (AA) - Dıı iı· 
••--••••-••-. leri bakanı Hirota Vaşington 

deniz mukaveleaioin feshine ıımir Postosı 
Gü:de!ikô;cono .ııi, Syaaal 

gazete 

Issı, çıkarma buyurganı 

Raşjt H. Yılmaz 
İzmir - G•zl auh•rı 

Telefon: 3952 

Yıllığı 12 
Alb •Jhğı 7 

Yad illere ydbjı 20 

Lira 
c 

c 

llMIR : Ticaret BaNğmda 
buılmıtbr 

dair 'DOtanın metnini telgrafla 
J ponyaoın Vaıington sefhine 
bildirmiştir. 

Büyük elçi de bunu Ame· 
rika dış •işleri bakanı Hula 
vermiıtır. 

Tokyo 23 ( A.A) - Japon 
ıaıkumeti Vaıiagton deniz 
mukaveleainin feshine ve bu 
mukaveleyi imzalamıı olan 
6teki deYletlere de laıilterc, 
Fsanu ve ltalyaya da bildi· 
recek ir. 

~ılhaşı 
-....;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;-.llm...1.-EB. ............ illliı ..... lllİllllllliılımiıllllılılllİll .... lllllİ ........ ~~~~~-------·r..ı-.ıım.-.. ............. .. 

Piyango d t kiıesiaden ahnıı. Çüakn (SAADET) IZMIR CORAKKAPt KARAKOL KARŞISI numara 354 
biletlerıııizi , -. ........ ".,. a a e g~~en rlb.a~ı piya~goıuada Hasan Tahs.h~. Telefon - . 3497 .•. Ka.zn~n numaraları .sür-

mutlaka m&ıtenlerını zengın eden: K i ı e • i d i r atle almak IÇJD Ratlro t--ba• malıkür. 
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Türkiye Ziraat bankası lzmir 
şubesinden: 

19· l 2 ·934 tarihinde açık artt11ma ile ihaleleri yapılacağı 
27 11-934 de Anadolu 3·12·934 de Yeniaıar 9·12·934 de 
Milli Birlik ve 15·12-934 de Halkınıeai gazetelerinde ilin 
edilen Yunanlı emvalinin ihaleleri 26·12 934 tarihine tem· 
did edilmiotir. Sabf gayri mübadil bonosu veya peıin para 
ile nakten yapılar . Kıymeti muhammeneai iki bin lira veya 
daha ziyade olan emvalin iha1ei kat'iyyeleri iıtizana tabidir. 
Malın aatıldığı ıeneye ait Devlet vergi ve belediye ıesim 
ve aair masraflar müıteriye aittir. lstiyenlerin yüzde yedi 
buçuk teminatlarile birlikte ihale glinü saat 14 30 Ziraat 
bankaaına müracaatları. 5485 P. 1058 

lzmir üçüncü mıntaka tauu 
S. muhafızlı2-ından: 
Blll ıkuyu mahallesinin Suyolu ıokağında 19 numanlı bir 

ev kırk sene_denberi senetsiz tasarrufattan Ahmed kızı Ay· 
şenin t as- rruruoda bulunduğundan bahsile yeniden teıçili 
istenmekte olduğundan tasarrufunun t etkiki için 1-1 ·935 ta· 
ribinde m dil' de tahkikat ve tetkikat yapılacağından bu 
yercie k c~r i bir hak iddia edenlerin yevmi keş;fte mahal• 
linde bulun:ıcıık memura veyahut daha evvel üçüncü mıntaka 
tapu sicil muhafazlığına müracaatları ilin olunur. 5498 

...... & __ ...... - -=; a 

Dev et demiryolları 7 ııci iş· 
letme müf ettişliiinden: 

ilan 
lzmir-Bandırma yolunun 294 nncü kilo metresindeki 'dus· 

tafa Kamal pafa iımindeki muvakkat durak 1 K. ıani ·.1.15 
tarihinin ilk ıaatından itibaren ıeyri hafif ve ıeyri5eri ve 
mesajeri muamelitına kapadılacak ve oradeki memurda kal 
dırılacaktır, Fakat yolcu, muhtelif trenleri durağın bulunduğu 
noktada evvelki gibi durarak yolcu indirip bindirecek ve 

l!lllR PvSY ASI 

Hasan özlü Unları 
Vitamin 
Kaori 
Gıda 
Kuvvet 
kudret 
kan 
Can 
Ha vat 
Sıhhat 

Neı'e 
Neafset 

Arpa özü 

Yulaf özii 

lrmik özü 

Türlü özü 

Pirinç özii 

ÇaYdar özü 

N·~~asta özü 

Patates özü 

Mercimek özü 

Beyaz mısır özü. 

Çocuklarınıza yediriniz. ı.tedikleriai ve seYdiklerini bık· 
hrmıyarak deiiıtire deiiıtire yedh iniz. Vitamini ve kal o· 
riıi çok olan bu mükemmel 6zl6 unlarla yavrularınız neı'eli 
ııhbath, tombul, kanlı, canlı olarlar. Çabuk b6y6rler, ça
buk dit çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, iıbal olmazlar. 
HASAN ÔlLÜ UNLARILE YAPILAN MAHALLESi ve 
ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin 
leızetine payan olmaz. HASAN ECZA DEPOSU. Taklitle 
rinden ıakınınız. Bcuan markasına dikkaı P.990 

Daima yenilik 

lımir ve havaliıinde ,temıile muvaffak~olduğum Türkiye
mizin - medarıl iftiharı ve yeglne karyola ve madeni eıy • 
fabrika11 ve""' bilümu11> sergilude birinciliği kazanan ve IstaD 
bulda DOKTORHALIL SEZAi BEY fabrikasının çelik boru 
Ozerine muhtelif ve müntebap haliı Nitrotbanca boyaıile yap
mış ve en mnıkülpeaent kimseleri memnun edebilecek ve A• 
rupa karyolalannı hiç bir veçbile aratmıyacak derecede mü .. 
kemmel olan iki, bir buçuk ve bir kişilik karyolalar ile 
muhtelif ve mütenevvi renklerde nikel ve sarı takımlı bebe 
karyolaları gelmittir. Ayrıca haliı çelik tel örglllü demir 
pupaslar on ıene için garantidir. Fiatlar yalnız bir navloll 
farkı nazan itibara alınarak toptan ve perakende Istanbu
fiatına ıatdmıktadır. Teırif edecek kıymetli müşterilerill 
baoka yerlerde karyola vesaire aramak için klllfete düımi· 
yeceğini timdiden· temin ederim. 

lzmir yeni kavaflar çarııaı No. 29 LÜKS MOBiL YE VE 
KARYOLA SALONU - HÜSEYiN HÜSNÜ - -

Akşehir bankası 
Sermayesi: 1,000,000 Türk Lirası 

yolcuların bagajlarını da alacak ve verecektir. 5499 l.k t 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Her yıl kartpostal i~jnden ötürü yeni ı us ·ası IZMIR ŞUBESi · 
= olan ETEM RUHi kart.postal deposu bu yıl bam 

SARDA Elbise Boyahanesi 
lzmirin en iyi boyahanesidir 

lkinci kordonda Borsa Civarında Kendi BinHında 

Telefon: 2363 başka bir şekilde herkesin sevebileceği şık, zarif 
ve ucuz 30,000 çe~it yeni yıl ve bayram kutlula
ma kartları hazırlamıştır. 42 senelik tecrllbe ve ameliyat ile nihayet Avrupanın 

~n büyük boyahanelerinde ıekiz sene tahail · görllp taba 
detnameler almıı olan boyahanemiz mutahaaıııı mubte· 
rem müıterilerimiz için teminattır. 

Bilftmum tesisatımız asri ve mihanikidir 
Temizlenmif, boyaomıı ve Dtlilenmiı elbiseler, derin 

bir ihtiıaıla ve ıoa sistem makinelerle fenni ıekilde 
yapılmaktadır. · 

Muhterem müıterilerimizi istifade ettirmek makaadile 
kıı için ayrıca tenzilit yap•cağımızıda bildiririz. 
ADRES: Barda boya.hanesi Saman iskelesi. 
Telefon ~irketi kar~ısında No. 21 P.945 

1. Ki na LUll i 
lştiha - Kansızlık - Kuvvet İçin 

lyi Bir İlaçtır .. 
Kış giinlerinde souğa karşı vücudü mu-

hafaza ve mukavemet için sabah · öğle ·ak
şam biror fincan içmek çok faydalıdır. P. ı 038 

lstanbul kok, lnq"iliz kok 
Ve ZONGULDAK kömürlerinin fevkalide kaliteleri 

gelmittir. Muhterem müıterilerimin vakıt kaybetmed<n 
kıtlık ihtiyaçlarını temin etmeleri llzımdır. 

Satıı mahalli: Maltızlarda yalı caddesi numara 12 

Corci Ganoci Teıefon: 2295 P. 1051 
--1"'11f'WAC'rz:&---- - m ., -= 

G•• [YAVUZ] 
QÇ K0TUPHANESI 

( B E Y J.J :M l{ ) Sokağında Kemcraltına ( 56 ) 
:r unıa raya taşınmıştll'. Muhterem M ü~terilerine 

.A rzedm'. P: 1052 
;;;; 

----'----= 
Birinci Sınıf M utahassıs c: 

Operatör - Doktor ;;; 

Tahsin HUseyini 
Hastalarını her gün sabahtan akıama kadar kendi~ 

hastanesinde kabul, tedavi ve amaliyat yapar. ~ 
Adreı: ÇiViCi HAMAM MÜFTÜ SOKAK ~ 

Tahsin Bey Hastanesi -~ 
P. 1054 = 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

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

oı,ardan ısmarlamalar çabuk gönderilir. 
Yolbedestan No. 3 

Doktor 

Zekai lbrabim 
ASKERi HASTAHANESlDAHlLIYE MUTEHASSISI 

ikinci Beyler ıokak numara 45 Beyler hamamı karşısın 
daöğleden ıonra 3- 6 ya kadar haataluını kabul eder. 

P, 899 Telefon: 3806 

liiiiiiiiiiiiil-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

Her türlü Banka MuameHltı ve Emtıea 
Komüsyonculuğu .. 

Müsait şeraitle mevduat kabul edilir 
Hububat, Oztım, incir, Pamuk, Yapak, Zeytinyağı 

Afyon ve ıair emtia komilsyonculuğu yapılır. Mallann 
vlirudunda ıahiplerine en müıait ıeraitle avanı 

'erilir P. 914 

Operatör 

Doktor Nuri Ihsan 
Viyana, Hamburg Darülfünun Tıp Fakülteleri 

Cerrahi Servisinden Mezon 

Muayene ve lkametgibı:Karşıyaka Kemal 

pııa C~ddaıi Numara : 120 P. 1021 -
----

hakiki Radium 
TIRAŞ BIÇAKLARI 

Göz tabibi 
Dr. İsmail SalalıetdJl 

ııJ' Franıanıo Bordo tıp fakıJ 

0-10 o. 10 

M-M M-M 
• 
ınce-• 

ınce-

ligi lie.i 

Muhterem vatandaş : Ecnebi tıraş bıçak
larına: tercihen yerli malı olan 

HAKiKİ RADIUM 
Tıraş bıçaklarını daima kullan ve her yerde ara. Halis Isveç çeli

ğinden yapılmıştır. Cildi kat,iyen incitmez kemali zevkle tıraş olabi· 
lirsiniz Her an onu arayınız. Yerli ınalı ku1lanmak memleket borcu-

dur. 
RADIUM Ticarethancai: lııarıluq-GalaıaTel, RA.DlC::M lsıanbul P. kuınsu 31 

teıi göz ıeririyatından meı.11' 
aşkeri hastanesi göz haatıh~· 

e: 
ları mütehassısı. Muayeneb•" 

ikinci Beyler Sokak No. ~ 
'P'i& '''$*513** ----- ,. 
Kemaraltı memurin koope1 

tifi karıHmıda 

Istaııbul boyahanesi .. ' 
Yeni seneyi yenilikle k•''1, 

hyor. Memleketimizde uc":ı . 
luğu ve işindeki güzelliği 1 , 
bariyle rağbet kazanan bo ";e 
yahan~ gerek boya hanede it 
gerekse kullandığı bub•~i 
istim makinesinde daha feıJd' 
tadilat yapmış ve boyaları~• 1,. 
ona göre tanzim et111•ft p' 
Yünlü, ipekli her kumaş•• f' ,, 
kaya, elbiseye, muıa111b•1d' 
batti evlerdeki eak iıoİf "f 
takımlarına istenilen ,e~,. 
vermek için bilhassa ıı>~ot' 
ha1111 meşgul olmaktadır· . .,ı~ 
fen bir defa ziyaret ed• J' 
niaaıı'attaki mahareti göre' 
· z P. 1055 

İsr 

p 

İz 

AS 



,, 

Onu senelerden beri tanır, ağrılarda ve soğuk 
algınlı~ındaki çabuk tesirini bilirsiniz. 
ffi markasının tekeffül ettiği ASPiRiN, sizi bun· 

dan sonra dahi memnun edecektir. 

Kimyaeer 
Abdllınlim Akglinlü 

liburatuarı 

ikinci Beyler sokağında ha· 
mam yanındaki 72 numaral 

binaya nakledilmfıtir. idrarın 

umumi tahlili vesair aeriri tah 

lillerle yeneo, içilen madde· 
lerin tahlilleri yapılır. Kömür· 

Jerle diğer mahıukatın kalo· 

rileri tayin edilir. Mekteplere 

ve miiesseselere ucuz fiatla ali 

tı kimyeviye ve zeytinyağı tüc 

carların• Aıit aletleri ve ıiyo 

loıyoalar bulunur. 
Telefon: 3859 P. 1045 

Kadın elbisesini 
Hocasız biçmek istiyenler 

Şükrü Canal'ın 

Biçki Dersleri 
KIT APLARINJ 

İstanbul Beıiktaıta Dikiş 
Yurdundan istemelidir 

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

'--~~~~~~~~~~:--::----:~~-~~~_..:..:~~~~---~--::--~~~ 

elbise boyahanesi Sarda 
Bayram münasebetiyle takımlarınızı, rop
larınızı, şapkalarınızı ve iuekli kumaşları
llızı ve en eski elbiselerinizi yenileştirecek 
\'e yenisind-en tefrik edemiyeceksiniz. 
SARDA elbise boyahanesi enmeshur Av-
tupa bovahanelerinde (Puvan, Keler ve Gile 

eibi 8 senelik staj 2ören ) 
Parie temizlemek ve boyan1ak odasının 

1927 senesinde Beynelmilel boyacılık 
fedorasyonu azasından 

tasdiknaınesini haiz 
ve ten1izleyicilik 

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

başka a<iık renk yapar. 

bayraın münasebetiyle 
Inanılmıyacak derecede fiatlarımız 

tenzil edilmiştir 
Adres : Sarda Elbise Boyahanesi 

Saman iskelesi Mimar 
'felefou 

Kemalettin Bey Caddesi 
Şirketi Karşısında 

Dr. Ziya Hamdi 
~SKERı HA ST ANESI KULA.K, BOGAZ, BURUN 

Mv TAH.t:SSISI 

İkinci Beyler ıokağı Beyler hamamı karıısında No. 41 
T eiefon : 3686 

Her gna öğleden sonra 1aat üçten altıya kadar 
baıtalarını kabul eder. 

P. 1012 
................................. !'!!!illa 

Doktor 
Fahri Işık 

= 
== 
= 

1 
luair Memleket Hastanesi Rootken Müteba1111ı 1 

No. 21 

ingiliz 

Kok ·Kömürü 
Antrasit Frene Nats, 

Krible Zon~uldak kömürü 
En ala nevi ve en ucuz fiat 

İkinci kordon No. 88 TlCAHET ODASI 1\:ARŞISINDA Telefon;3306 

Edvar Conson Halefi 
----- Türk --------

Pazarı --------- Hacı Süleyman ------- Mahdumu ------ lBRAHlM ---
~ Hanımların 
~ Nazarıdikkatine 
~ Mevsim dolayısiyle Istan 
~ bul Beyoğlnnun yiiks'ek 
~ terzilerine diktirmiş en son · 
= moda iizerine manto par

=desn ve roplarımız gelmiştir 
= Meraklı ve menfaatini is
- tiyen hanımların kumaş 

i almadan ve terziye nğra
§i madan evvel bir defa ma
l ğazamıza uğramaları kafidir 
~ Adres:Odun pazarında 
= kUıatçı Nafiz Mustafa ya= ~ nıııda No. 3 
;:: Hıııcı Süleyman mahduınu İbrahim = Telefon: 3276 P. 951 = 

ili 

-----
---
-

45? 
Dakikada 

Ateş, ~u, Aylık, 

6 Aylık 
Öksijenli. boyah, boya· 

sız, uzun, kıaa, kırık, zaif 
ince her ne çeıit ıaç 

olursa 
Bukle, kıvircık ve ya 

geniş altı aylık daimi on 
dilenizi, makyajınızı, 
kaşınızı, kirpiklerinizi ıaç 
boyatmanızı ve manikll-
rünilzii 

Bu ıan'atların biricik 
mutahasıııı olan paria 
yüksek berber mektebi
nin Atina ve Bükreı ıu· 
belerinden diplomalı 
Minik kadın berberi 
Sıtkı ya yaphrınız. 
Keçeciler caddesi 122 

No. da iç kath binada 
B. Sıtkı adresine müra· 
caat ediniz. P. 1009 = ~~~~~~~~~ 

~ Olivier ve şü-
~ rekisı Limitet 

VAPURACENTESI -----
~ Cendeti han Birinci Korda 
ES Tel. 1443 Tbe Ellerman Lineı -- Tahliye için beklene" Lt.va· 

purlar 

Bağclların EGYPSIAN vapuru 15 Birinci 
Kinunda Liverpol ve S•van· 

ıea'dan . 
THURSO vapuru 25 Birinci 

Kinuuda Londra ve Anver1· 
ten gelip tahliyede bulunacak 

Sebze ve mevve bahçesi sa
hiplerinin dikkat gözlerine: 

ve ayni zamanda Loudra Ye 
Dört seneden beri aeve ıeve kullaıtdığınız ve aldığınız Hull için yllk alacaktır Deatı-

neticeleri takdirle yadettiğiniz (Güvercin) markalı kimyevi ehe Levante l.inie 
gübrelerin lzmirde sattı yerinin yalnız: ARTA vapuru Hamburg, 

GAZı BULVARINDA YENt TUHAFiYEClLERDE (1) BremenveAover1ten gelip talı· 
NUMARALI ADADA ıNGlLıZ KtMYEVı GÜBRELER liyede buhınmuıtur. 
ŞlRKETl Olduğunu unutmayınız. NOT: Vurut tarihleri ye 

GÜBR~LERlMl~l Bağ mıntakalarındaki köy ve kasa- vapurların isimleri &zerine 
balarda sızce malum olan acentalarımızda bulursunuz. mes'uliyet kabul edilmez. 

ADRES: IIVIPYERLAL KEMIKAL INDUSTRIS (Levant) Not: Vapurların vürut tarih-
LiMITED ŞlRKETı IZMIR ŞUBESi leri ve isimleri üzerine deji· 

P. K 783 Telefon: 380 ıikliklerden mes'uliyet kabaJ 
edHmez. P.861 

Oilumun Kütüphanesi 
Oğullarım, kızlarım 
Tarihi umumi 
Hürriyet vicdıa 
Hürriyet 
Psikoloji 
T aribi cevri 
Lütfi paıa tarihi 
Silibtar tarihi 1 Fransa ihtllili kebiri 
Tarihi siyasi 
Aydın viliyeti salnamesi 
Liigatlar: V angolo 
Kamuıu Türki 

(iki cilt) 
(Sekiz cilt) 
(Bir cilt) 
( « .. ) 

l(lki cilt) 
( .. " ) 
(Bi, cilt) 
(iki cilt) 
( « " ) 
(Üç cilt) 
{Bir cilt) 
(iki cilt) 

Tebaülvukuat ( 4 ci!t ) 
Liigat Coirdiya (Üç cilt) Ali Cavat bey 

Her nevi Rontken muayeneleri ~ 
Ultra - Viole ve Elektrik tedavileri yürüyemiyen ••& 

aa Raşitik çocuklara talbiki ve rontken ile 

~Doktor· A. R.iza ünlenı 
~ Doğum Ve Oerrahi Kadın Hastalıkları ~ 
§Mütehassısı 'l'elefon 2987 § 
~ Kestelli caddesinde 62 numarada hergiin ~ 
~ saat 3 den ,. sonra hastalarını kabul eder. 5 

Kanunlarımız (Altıcilt) Edip Kemal" 
Kütüphanemizde, bütün dllnya haritaları ve her ne• 

kitap)u, divanlar ve daha pek çok kıymetli eserler 
bulunduğu gibi, güzel lzmirimiıin manzaralan ve btly 
üklerimizin resimleri bulunur. Muamelemiz toptnn ve· 

el tedavileri yapılır. p, 863 

llclaci Beyler ıokak fırın karıııı No. 25 T elefoa 
l~HHUHUlllllHDDlllllIDllllUUUUIWUllDlllllllllml -

perakendedir. P.939 
UMU.nl SATIŞ YERi: IZMIR HiSAR ÖNÜNDE 

Ege kiitiiphaınesi sahibi : HÜSEYIN A VNI 
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11111111111111111 fi ı •::: ı ı ı :: Hasan öksorok Pastilleri 
öksüfük, nezle, bronşit, boğaz ve gögüs 

Hastalıklarile sesi kısılanlar şifai tesirleri çoktur. 30 kuruştur. Bütün eczanelerden 
...................................................................................................................... mımaı111111111'i!d~U--ID!llmliABm1 .. ll 

:Saatli Maarif duvar Takvimleri 
Taklitlerini almamak~için :.dikkat . etmelidir. 

Her türlü malumatı, e~a~i vasaif ılaatle.rf. Arabi .. Rumi ayl.ır, 
evkatı ıer'iyeyi, mevsimler, nrb~al~r • . •tarihi v'aka'.lar, hikayeler, 
darb1 meseller, maniler; yeine~leri ve · tathları ·havidir" ·Taklidini 
almamak için ismine ve saat"r~mine b~kmalıdı~.. Meı;kezi: Jst<\nhuf 
Maarif Kitaphane.ıidlr. Her ıµı:lü '.c~p~d~:V~- -_takvlml,e'ri· ve .. ıri;ihtıraları 
v archr. T üccata ~üyük iakoiilP._:ve: ,_]((>~Y.!ı~~'Y,apıl~-: ·,;.~;: .· ~: ·.- ··:: ~., . · ·. ;-.;. 

MUHTIRALI, HARiTALI, HER TÜRL 1 

HAYAT TAKVİMİ 
Bu eııiz ve emsalıiz takvimin taklitleri vardır.~Hayat 

a1nimi ismine ve Maarif kütüphanesi inızasına dikkat 
etmelidir. Fiati 25 ili bez ciltlisi 35 kuruıtur. P. 103 

Sıhhatıaı diiıtinen zevkini bilen gllzelliği sevenler 

bilecik Rakısı nı 
Neı·e~ve ıetaret kaynağı olarak tavıiCederler 

BiLECiK Rakısı 
OzünUlleri kaçıran fikre cila, ruha itila veren, haliı 

DzBmden mamul en birinci ve leziz rakıdır. 

BiLECiK Rakısı 
Sevgililer mabudunun, semalar ilahesinin, yıldızlar me· 
likesinin iradelerine teb'an yaratı)mııtır. 

BİLECİK Rakısı 
Hakikat ehlinin biricik rakısıdır. 
Ne der gllzelliği tasvir ederken Eflitun c Gtızel 

bakikatın enmilzeçi letafetidiu 
Bu Söz Hakikatların Hakikatıdır ... 

P. 912 T. F. 

-- - -~ 

ool ışık az sarfi,.-at uzun ömür 
Işte (Metalli.im) lambalannı tercih 

ettiren ii.ci evsaf 
Deposu: MEHMET TEVFiK elektrik malzeme de · 

posu. Peşt~malcılar. Telefon 3332 P.919 ... __ 
- ------ -~--. ·' . 

iz mir 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Sirketi 
' Şirketin lzmir lıalkapınardaki paınuk 
~lensucat Fabrikası 

U' Beyaz pamuk mensucatının her nevi tipini imal ede· 
bJlir. hali hazırda AT ve TAYYARE mukalı iki tip 
Ozerine çalıfQJakta olup, muhtelif igenişlikte apretli ve 
aprehiz olarak kaput bezi imal etmektedir. 1250 bey 
Jir kuvvetinde bir makineye malik olan mezkür fabri· 
kada altı yüz op dokuma makinesi hali faaliyette olup 
yedi yiiz amele çalıımaktadır. Yevmi imalatı vasati 
olarak 30000 metre kaput bezidir. Mezkür mOe11eıenin 
mallara Avıupanın ayni tio mesutatına her veçhile te· 
fevvuk eylemektedir Telefon No; 221 l 

" " 3067 

Adres: lzmir halkapınar 
Pamuklı Mensucat Türk .Anonim Şirketi 

11111111111111111111 

Hilal Mobilye 'T e 
SAND.A.Tj YA imahl.thanesi 
Şekercilerde Numara 26 en eyi 

cins fırınlanmış :gürgenden muh
telif c;e~itlerde mobilya ve saadal· 
yelerimiz metanet, zarafet itibarile 
gayet mükemmel olarak imal edil· 
mektedir. 

Toptan ve perakende sipariş ka· 

bol eder. 
l!.,iatlar ehvendir. P.961 

LEZZETiNi Yiyenler bilir 
iri hurma gibi ıalamura, ıert ve ıağlam zeytinle 

memleketimizde birdanecik olan: Bayındır mahıulii ve 
Goloı"'ayarı"zeytin,"panayırlarda birinciliii kaunan 
reımi ve huıuıi mGe11eıelerde beyenilib mlUemadi
yen alınan bu g&zel sofra zineti, agız lezzeti, yeme)ı 
eıniıi, gıdanın kuvvetliıi, ylikıek ragbetli eııiz nes
neyi her yemekte ekıik etmeyiniz. 

Bilumum bakkallarda bulunur. 
Toptan ve perakende satıı yeri: Sandıkcılarda au· 

mara 3 de 
DEDEAG A ÇLI ZADE MEHMED NURi BiRA 

1 DERLER TICARETH ANESI 
T aıraden da ıiparıt kabul eder. T elefo11 3224 P. l 00 l 

Geçen sene de 

500,000 liralık 
Büyük ikramiye ile 10 vatandaşı sevindiren 

lkiçeımelik Tan ıinemaıı kartı11nda 

Üç karde~ler 

UÖURLU kIŞESI 
nden bir bilet alıp tecrübe ediniz. Çalıımadan elde 
edeceğiniz serveti bu UGULU KfŞENIN uturlu bileti 
de elde edebilirsiniz. Bu kiteden zen~D olanların 
isimlerini de bilet alırken görebllir11niz. Hayatta 
zengin olmak yalnız çalıtmakla değil, UuURLU!yerin 
uğruna çarpmakla milmkiindilr. P. 987 

SEFERIHiSAR 
Şarap v· e Konyakları Deposu 

Aım•lımescit N. J73 
Hasan Tahsin ve Şsı. 

Türkiyede nefasetile meıbur h•liı Y•t lizmden 
mamul Seferihiıar Şarap ve Konyaklarını bu depoda 
bulacaksınız Haliı ve nefis ıirkelerde vardır. 

P. 953 

ı Operatör 1 

' 

Dişlerdeki 
kir, pa5 ve 
lekelerin 

En büyük, en bia· 
man düşmanuhr. 

Bir gün şu, bir 
giin şu diş macu · 
nunu kullanarak 

dişlerioini.zi teorübe tahtHt yapmayınız. Dişlerin tecrübeY' 
tahammülii yoktur. cRADYOLlN > in laboratuvarlarda ya· 
pılan binlerce tetkik ve tecrübenin mahsnlii oldağaou dii' 
şünmeli ve daima .RADYOJ;İN> kullan~alısmız. 

1 

O M E G A 've T 1 S S O T 
ı 

Saatleri Acenteliii 
Kemeraltındaki 56 numaralı mağazasını Hllk6met 

kartııında Kaymakam Nihad Bey caddesinde 1 ve 3 
numaralı mağazalara naklettiğini muhterem müıteri-
lerine~bildirmeği bir vazife bilir. P. 1036 

-======= 
Zingal 

Türk Anonim Şirketi 
Ayancık fabrikasının son sistem fenni vasıtalarla hazır· 
ladığı kayaatılmıt ve buharlaomıı gürgenlerini sanai 

m6bele iıleriode tercih ediniz. 
Çatlamaz, çekmez kurtlanmaz ve budakıızdır her 

çeıit 6lçiide olduğundan zayiat vermez iktisatlıdır. 
Taıra marangozlarınaltavıiye ederiz. 

Sııtaş Yeri : 

HllAI Kereste Fabrikası 
Keresteciler Telefon : 3776 

Dr. C~vdet Mustafa 
Askeri merkez haıtane1i 
Operat6rü. 

ŞARIL PRIMUS 
her gün 6ğleden sonra 
ikinci Beyler So. No. 78 

Daktilo 
Makina _.._____ -- --
Tamirhanesi 

-• .. _ _ ,.. •• "' r• _ _ .... . • _...,.,......_ .. 

Bakır bedestan N o. 1 7 
Her ne'i yaıı, beıab 

ve fotograf makineleri 
tamir eder. Bilha11a mik 
rofoa·--ayaal~rıİıryeÖi ~ola 
rak yapar, bozuk- olaiil ta: 
mir eder. 

Piyano ve emsali çalğı 

aletleri ve radyo tamiratı 
miikemmelen ve ucuz fiatla 
yapılır. P. 1150 

Bu ismi Izmir Ve Ege 
mıntıkaıında taaımıyan yoktur. 

Son ıiıtem buhıarlı Amerikan makiaele· . 
rile boya yapan biricik m6e11es•dir. Teıiıa· 
tının lzmikde eıi yoktur. 

Koıtllmlerinizi, roplarınızı foter şapkaları 

nı:a bilumum ipekli k11maılarınızı bozmamak 
aı ma11afla ve yenileıtirmek için~ıan,atında· 

ki ihtieaıı Almanyada en meıhur 1. G. fab· 
rikalarında ııtaj g6ren 

ŞARL PRlMUS 
Mlle11eıesine veriniz 

BAYRAM MÜN ASEBETILE 
Fiyatla da F evkalide Tenzilat 

ADRES• Samaniıkelelinde it 
• Banka.. karıııında 

KARDICALI lbrahlm Hanında 
T elefoa: 3449 P. 1005 


