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Belgrat Cinayeti un sesi duyuldu ve : Bunlarm kaçtıkları veya sak- gürüldü. ge~ıilmiyordu. . Tam şiıOd 
- Beıı vurdum! aedi. landıkları muhakkak! Buradf\ Yaver, ihtimnl ki, iki yiiı· iş sırası gelince ... Şa~ırmış t 
Maıtkin, vaziyete hakim bir mutlaka gizli bir kapı ile ge· liiliik yaptığı için, korkuyor bi duruyorsuııl Haydi ileri ... 

Sırp Krah' Aleksandr Ve Krallçası Draga halde: çilir ikinci bir oda vey" bir ve tir tir titriyordu. Ve lıaklı Bu hain ve muzır nıalıH11',1' 
~ Nastl ÖldUrUldUler ?. - Çabuk bir kibrit yakı- daha vardır. Haydi.. Araya· idi. Çünkü bir sarayı işgal rın saklandıkları yori b•-' 

Nakıli: F. ŞEMSMTTlN nız!. Emrini verdi. hm!. eden ihtilalcilerden artık mer göster, senin ve arkada~ 
_
415

_ Karanlık içinde, ş<>mine Uzaklaşmala.rına meydan lıamet, lutuf beklemek de Nanmovi9'in mukaddera.tı 1' 

ikinci bir salona açıldığına kapıya tekme yumruk vuru- -Üzerinde bir şamdan buldular vermiyolim, dedi. caiz değildi. Hatta... Böyle ve kraliçeııin bulnnmasıll1 
şiiphe ol mıyım kRpısrna, çiz yorlar, ve k~pı, bu ~iddetli ve içinde~i . m?m~ şamdanın Milı~iç de : _ anlarda, kuronnn .. yan~. s~_ra bağlıdır!.. .. . ~ ~: 
meli ayagile bir tekme vur- taarruz karşııtıocla kırılmağa ya.n)ndakı ~ıbrıt ıle. y_aktılar . - . E.vet .. sarayl~rd~ adet yanmak.ta p.ek mnmkundu • B~ sozlor uzerme ya'Ver \tı 
du. hazır bir hal arzedivordu. ve etrafı gozden geçırdıler. tır, Gızlı kapılar, gızlı odalar Hayat ıse, bılhassa saraylarda aklı başına geldi ve bir ,; · 

M ı " 
11 

,.. .. K 
1 

M" 
1 

M k' • b Kral ve kraliçenin kar· olur, burada da mutlaka böyle yaşa.yanların gözünde çok, manlar ihtilal komiteıiıı' 
a nm o < "" u uz re, ra ıra ay as ın yine a- 1 b k k . . 1. 1 kl k k k k l"d" ~ td' Al k d . K ]', D 1t d . yo asına a ınca , anca bır gız ı yo veya sa anaca pe ço ıymet ı ır. mensub olduğunu tahai 

el saııı rld '?b radıçe rak~81 ' eır ı · bir y:ıl'tm parça, parça. olmua ver vardır .•• diye M.askini tas- l\Ia11kiıı, bittabi giiler ettı·, v"': 
sar 1011 ıa e u o aya ne ı • Q b k k t" · · " Y • u f 

• Y • ':1 - a u JŞı ge ırıuız kumaıı yorgan, r.arsaf bul- dik etti. yüzle olmamak ııartile: .... ı 
mışlerdı k rıı · · .· ·· r d. · d. · Y' ':1 1 y • - !ş oclaeına. baktınız,, 

· a ı erı l.} ı gore ım, ırı, ırı dnJar. Maskin gür bir ıesle : - lJazar Petroviç!. Haydı diye sordn. 
Maskin, nihayet aradığını tutalım ve kaç.ırmıyalıw.. Kral ve kraliçe meydanda - Lazaros Petroviç nere· vazifeni yap, senin dfj mahi· .E t 

buldağunu anladı ve arka· Kapı, tazyike tahammül yoktu. Her tarafı aradılar, dedir1. Diye bağırdı. Hemen yetini anlıyahm. dedi. ve • tf 
da~larırıa · d · k ld · · ı ·· Ta dipcleki kii9ii1c 

Y • e emıyere açı ı v.e ıçerı ıu karyolanın altına bak lılar, bu lıf)rif i bnlnnnz, buraya Yaver Lazaros l)otroviç -
- Buldum .• buradadır1nr .• onm ettiler. fakat hiçbir şey bulamadılar. getiriniz. Sarayın içini ancak korkudan Maskinin ne demek dayıt 

diye bağırdı. Karnlıkta müthiş bir bo· Minko~: o bilir. Bu uğursuz kral ve istediğini anlıyamadı ve keke· ~ra... O odadan 801 
Kral vo kraliçenin halvet goşma hareketi başladı. Yum-. - 1!.,akat ben tam vur- lttali9eniıı nereye saklandık- liyerek : bir küç.ük od.l dnlıa mı ''

1 

odasının eşiğinde binbir küfür rnk ve tekmeler etrafa, he- <lum, hem de amansız olaıak. larını veya kaçtıklarını bize - Va •• va... vazifem t. Petroviç Maskin'e bn ~ 
ve sövme işitilmeğe başladı. def~iz ve rastgele yerlere sav Buna. ışiipbem yok, dedi. ancak o gösterebilecektir. Nasıl vazifem 7. Diye sordu. lonun ve mii<'avir oda}atl 

},akat kapı arkadan sür rnluyor. Hatta hançerler de - Maskin: Biraz sonra, ihtilalciler-ı - Alçak, iki yüzlü!. Daha vaziyetini anlattı. 

melenmişti. Komita erkanı bu işliyordu. Bu aralık Minkoş- - Yakıt kaybetmiyelim. den ikisinin yaveri getirdikleri düne kadar ka.hramanlığından - Devam edecek"' 
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kubiliyın 
Başında TEL YAZILAR! -

. 

RADYO 
Kub'liy!. 
Bug&n yine 1ana geldik. 

"İlle b•ıınıa ucunda diz çök Yunanı·sıanda sanso·· r 
lllc. Yine g6zyaılarımızı top- Atatürk llalyan askerleri 
'-tına döktok.. tSTA.NBULU 

Kabi.Iiy!.. .. Yunan adliyesi, bir kısım nec- ŞEREFLENDiRECEK tayyareler himayesinde Habe· 
T emız kanınla •uladıgın • '.I' 

devrim, gör1en ae gBzel çi rıyatı bir kararla yasak etti lsıısnbul 25 ( Telgraf)- şlstanda llerl hlrekAtı yapıyor 
C.lıler a çh.. "'e gOzel . I t b I 25 ( T 1 f) S . d Atatürk bugiJnlenle lstaılb · 

K b·ıa ! S T k! s an u e gra - on günlerde Yunanııtan a ca- ereflendirecekıir. lııanbuUu- Para 25 (Radyo) - Boyler ajansı bildiriyor: 
u •1 ! ~· evgı 1 çocu ·· ıualuk çoğalmııtır. Zabıtanın adliyeye tevdi ettiği birçok Habepatandald ltalyan aakerleri yayyarelerin himayesinde 

~ Senı ırmizden ayıran).,, kimselerin ıuçlara caıusluktur. Bu caauıluğu naıan dikkate ' sevinç içindedirler. Habeı topraklarıada ilerlemektedir. Diğer tarmftan Italyaoın 
Öfken i neler ybaptık neler ... •lmıı olan mahkeme, bu gibi neıriyat\n gazetelerde intiıa · JstanbuJ Pari• ••firi lia haberi tekzib etmektedir, 

!.ef , em ı a ev, ıncımız. yıldı- r1nı bir kararla menetmittir. 
nt-

0
aaa oldu.. inan Kubdiy! .. Hu kara a .. , . b d y t I . .b. v ı• U • • Pravcla razeteai yaıdıtı bir yazıda: ltalyanlar böyle ba-
lk&lll b - k . .r go e' ~a an son.ra unan g•ze e en ba gı 1 a l ••• uavını reket ederlerae kartılanada japonlan göreceklerdir. Çnakü 

L •ıını mıuaga ta an havadıslerı neıredemıyeceklerdır. · · 
•11 &lk&müzln oldarile nr· latanbal 25 ( Telrraf ) _ Habetliler Japon lıplomatlarıadan ders almakta ve Habeı ••lr.. Vurduk ... Vurduk.. o htanbul vali muavini Ali RI· ukerleri de Japon zabit!erinden talim görmektedirler. De· 

'1ç.khiı •lkıthyan elleri kar- Moskova Radyosu l•nın rıhtım ıirketi m&dtlrll· mektedir. 
tlak puçaladık Kubilay; kır- ğ&ne tayini teyit edllmlıtir. 

t• clak parç•ladık.. Ali Riıa yalnada yeal iti•• F 
KabiJlyl.. . Türk musikisini tanıtmak için baıbyacaktır. ransız Başbakanı 
Mezarını ( Ayyaldız Tepe ) 

dı )e yaptık... Yaılarımızı men· ikinci bir •gece tertib edecek y ozead -----..-•H•ıt-•--------
k tataıına yazdık •. Sana aydan . . . . . . Londra Seyahatının Roma Ziyaretinden 

u ~•bb d zl d k d'I latanbal 25 ( TelgHf ) - Tllrk muııkıaını t•nıtmak ıçın k d J 
ıot ~l .. e, yıl 1 ar an an J ··- Moskova radyosu, ikinci bir So9yet gecesi tertib edecektir. a ın arı Sonra Olacağı Anlaşılmaktadır 

ete' Kubilay!.. Ba radyo konserinde Sovyet Ttırkleri iyi parçalar çalacak Yozgad 25 (a.a)- Kadınlar 

Y 1 d b k b 
lardır. Halkevinde yapılan bir top· Paria 25 (A.A) - Pöti Juraal gazetesine göre, Flanden 

ıh.. o un a •ıını ar an " • d lantıda HalkeYiain muhtelif ile Lavala• Loadra ıeyabatlannın Fransız·ltaly•n anlaıması 
·rt9i t: ijin devrim. yaııyor... ıubelerine girmiılerdlr. Ka· i~la J•pılacak Roma ziyaretinden ıonra olac•ğı anlatılmak 
~di~ ~ sırra hızile kotuyoruı Ku B d o """' • • k ı • k dınlarımızıa fırkaya yazılma tadır. Gazete diyor ki: 
a 

0't~kln &ı dilini kilitliyen arem e egışı 1 ları devam ediyor. Roma ıeyabah taribiDin pek yakın olduğu fazla nillhin 
)tbancı ıazleri hep atbk olmak11zın l&yliyebUiris. Banan için Londra ıey•hatı Roma 

t•billy; T&rk ıoylarına Tilrke Müstecarlar Heyeti· Barem Çanakkalede dyaretial telair etmiyecekbr. 
>araıan adlar koyduk Kubi· Y t •• K b•J" . h .f 1. Birçok ıazeteler ele ayni fikirdedir. Hitti Figaro gazetesi 

ha ltyt. Tetkiklerini.Bitirmek Uzeredir u 1 ay 1 tı a ı Roma ıeyababaın yıl baıınilan evvel olaca;ını bildirmekte· 
. . Da Kabili ! Çanakk•le 25 ( A.A ) - dit. 
ır'1 Ta:kli .!'i· ü .. 6 (At _ Ankara 25 (Telgraf) - Barem kana11anu tetkik etmekte Şehid Kubillyın yıld&n&mlnl 
de~ '-rk) ;: ea t k~ ki ne a olan Milsteıarl•r heyeti tetkiklerini bitirmek 6zeredir. açmak için dlla gece laalke
~k' ltpt k a A~ı k ~· .' ' ve(G 

0
•.•) Baremin yeni esaslarına göre; terfi dereceleri ile zamln . d k d 1 k ki" btl k Fransız Muharriri anı' llal 1 

·• 
1 
(' ı)zım ne ( •1zı değittirilecek, kıdemler aıaıfa iÖr ~ tashih ediltcektir. 

9b~n te la tın 1 erldıe 1 
T 

1
11 

8 
t ı v•r, ne pfa mız ... m n· ır op an ı yapı • op an· 

ınd' ti) mis de yok, (hıllaklr) •• •• tıda balkevi baıkanile iki ~ •• •• N fu N K 
~ı da.. Sadece <At•t&rk) Şukru Kaya Eczacılar tay· b•ya~ deie~li .•6yle•leri elin- Atat~rkun u z aza~~a ve a~arl~rının 

n•ti' -.6& var •. En bDy&k T&rke 1 t b ld yara alıyorlar lenmıt devrımiıın karacalui- Daıma isabet ve Mukemmehyetıne 
T .•daa b0y8k •aa olabilir 5 an U 8 nın adları aayıala anaJmıthr. • • • . • ı . 
P ıııııa Kabilay?.. lat•ubul 25 ( Telgr•f ) _ Ankara 25 (A.A) - Izmir • • • • • Türk Milletının Derın tımadı Vardır,, ... a~!. Kubillyl.: . . iç itleri bakanı Şiikrtı Kaya v.e .ıatanbul Eczacılar cemiye- G. Antebin 

uıii' L G~n~llerımıze kara bar bu· ıebrimiıe gelmittir. Bakan tını~ ön •y•k olarak çalııması Parla 24 (A.A) - Huıaı1 bunu bir inkılib iti olarak 
••t rıbı ç6ken, yoll•nmıı• ıebrimizde birkaç g&n kala· aehcesfnde T&rk eczacıları kortUIUf U malıabirimisde•: ele alm•11ndaki ehemmiyeti 

dl' ~ranlık geceler gibi inea caktır. Trakyaya gidecefi ha ber ay kaz•nçlanadan ayır· ' 1 t b 1 25 T 
1 

f La Tribane ele Natio11a r•- canlandırıyor ve diyor ki: 
'alıkları, kavakları gözilmDzlln beri doğru deiildir. Pertem- dıklHı parayı Tayyare cemi· .. • an a. ( e gra ) - •etesl M. Robert Bandouy Hakikaten Tiirklerin Atası 

ioı-; d llllladen ve yolumuzun üst6n- beye Anka raya dönecektir yetine vererek bir cTllrk Ec· Gvııantephler kartalaı bay lmzaıile Tllrkiıede maıiki in- olan Gazi hir kere daha ken· 
oıe • .. •ttık KabUly.. .. .. • • . z•cıl•n,, tayyareai satın alma• ramlannı katlaladılar. kıllbına dair bir 1aıı yaımıı· disine bas bulunan sar•hat 
r.ze~ .... Hacılık, hocalık kalmadı Tenı·s maçları i• kmrar vermitlerdir tır. ve azmi karar ile bu inkılabı 
arı '•billy!.. · Pamuk fiatları M b ri b A 11 bakikatlaıtırmak istiyor. Bu 
b·r K b.li 1 p . . a ar r aa vrupa ı ann il k il'- d 1 1 ı u ı y • arıste boks maçı Lıverpol 25 ( Telrraf ) - Şl al ... Af ik d S . d - yı ı " a ım u ua ar arası 
iC•' Tlirk kadınını karanlıktan • lkinci klnan teıliml baıır m 1 r a a, arıye . ~ Ye maıiki için halk arasında bir 
•it' 't•ia çıkardık arkamızdan PHıı 25 ( Radyo ) - Bu- . ya m&•temlekeler ıergısınde zevk ve baz yaratmak musik 

ID >. ' g6n b d A b k ö Al· malların beher libresi 6 peaa d.nl 1 ld W i . . . ' 
nd~ ~ ... 1aımıza aldı~.. Yarın, ulus b ur.•

1 
a
1 

·'ı~p b ok : rM'll 86 ıantimdir. ı ,••t 1 o a .k~n backe sadzıa sevgıaını uyandırmaktır. 
h" .. raltayında otea bayan aay- ravon ı e agı ız o sur ı N k ıan • Ye muaı ı • ımın an Atatü k&n nufozu nazarına 

'ber '-•larımızın seslerini duyacak- arasında heyecanlı bir boka . e.'yor 25 ( Telg~af ) - biç bir değeri olmadığı gibi ve kararlarının daima iıabet 
' 111 Kubilay.. m•çı y•pılmışhr. lkıncı klaun tealimı hazır T&rk rulıana da ak•ettir:nek· ve mtıkemmeliyetiaıe Türk mil-

vr••' lt-.biliy~.. .. 1 Maçı lnriliı boksör kazan· mallar . .12 b~n:. !6 ıeaıtir. ten de çok azak olduiana letin.i~ derin itimadı vardır. 
11" 4e Temız kanınla •uladıgın mııtır. Arap bokaar favulJG bu buit ve iptidai Bizanı Bu ıtımad ona yardımcı ola-

~•rim, yurdun her ~uc•i!nd~ oynadığı için halk kendiıine ~ UVVetler artıta yanında mlteklmil ıarb ~aktır, Tecrllbe takib edil?1e-
' 111111 giller verdı.. ~ı.m~ı çok b•ğ1rmışhf. T J d maıikiainia m&nevverler ara- ge liyıktır. Atatlirk daı~a 

•
1
_4 t•ldarıaın ucuna ıerpdıgımız amam 80 1 d l al .. b muv•ffak olmuttur. Bugun 
.... "kld k k • k sın a naaı yer m•ra •ı· b- . ~ ,_ er anını a ıtbrın topra Sa d t ft• Londra 24 (AA) _ Şaık utnn aan'atkirlar da kendı-
ş ır '4lll yetiıti Kabiliy! r 8 e )C k . · ladıitn.• anlattıktaa ıonra btl- ıiyle beraberdir ve yine mu· 
ri ,,. · 'C' uvvetlerı timdi tamam ol- 11.L Ti k 6 d • At tll kn. 

.h ... ı, Kubiliy!.. Parla 25 ( Radyo ) - S•r u· ,.. r n erı • r uD vaffak ol•caktır. 
u• D il 

0 
B K A.vusıuralyalı Kravford muıtar. Y alaıı d6rt lar ıs 

bil L a ar y r yor.. asırga- Sinde 24 ( A.A ) - 1 il · kav9etleri kam•nd•nı ıeneral tanrı Noelde elecektir. Şark 
~ esiyor.. Tlrk çocukları y llf 8 ·d S l 1 ..:u F • L k • g L 200 K • • ••'' hlclı 1 ·d b. k tere - Fransa - Avuaturalya n ara ge en ax• 1 • Hn an aıbir bıriad alayı Sar.,- A ld • .ı ı.. ram arı gerı e ıra an J ŞJ SJ J 

kP' "!t hızla koıuyor .. Koıuyor.. tenis maçla" yapılıyor. D&a ıız, ltalya. ve Hollan~a kıta· ruken sokaklannda reçit ya· . 
ası•' laan Kubiliy;.. Batımızda Bu11, Peniyi 4 6 , 6 2 , 6· 3, larıaı t~ftıı etmektedır. parken sokakta blabalak 

'ltv, g&zlerimiıde ıimıek, da- Mak Grad, Buran)ODU 6 • 2, K B l ,. b vardı. Al A - • 

veri' ~rlanmııda (Atatilrk) lln kanı 6·4 yenmitlerdir. ont et en ın e- -- . ··-·- manyada Ahlak Meselesı 

•S ı... '" Samsunda Dağ Badap!.!0!~1 
(A.A) _ Parıı ~u: A-~~ri Sowyet Yüzünden 250 kişi Asıldı . 

ai ~J• S • S K ı••b•• Kont betlen Ujaağ gaıeteaine bllyllk elçiıi Potemkia barGa Parll 25 (A.A) - Le Jur· Bahadan) alarak geçen Hazı· 
f 1 &mi POr U U U verdiği beyanatta demiıtirki: itimatnameıiai L6brlae •er· UI psıteai blth Almanya· ran g&nleriain tekr•r baıladı · 

oıl ~lıtan.bu~ 25 (Telgraf) - Samsun 24 (A.A) - Dağ Azlıklar meselesi andlat- miıtir. Bilyllk elçi ı&yleviade la aldlk mt:ıeleal yhlDden ğını bildirizor ve diyor ki: 
~n ınbısar! .mll~&!li Ali sporları kuramları yapmak maların degiıtirilmeai iıindea bilhassa bantın allrtlb fitmeıl birçok adamlar J•kalaadıjını 30 6 T .b. d b ·Si 

~ lla Ankarayı gıtmııtir. Dzere buHya gelen miral•y önce gelmelidir. Aıhk dura· pekiıtirilmesl Jçin en emia ve bulana bqıaela Sleıya 
1
. i B akn ınd en berıl ezyka 

J .(~.,..d n· ı·· 1 ·ı H kk d k b. va ıı ra aer ea •t ıyara " .. ımcı mua ım usu u smaı • ı On a ıam ır munun dnzeltilmeıi burün zamanlardan birini teıkil eden yaliai Brakner Ue elli kadar . . 
"9.kara 25 (Telgraf) - ilk çok Samıanlaları~ aaık .. bu: Macar dıı siyaıasınıa baıbca Franıa ile Sovyet Rusya ara• taraftanaıa balaadafuaa ya• 250 ~ti aıılmı~ ve bırçok el· 

0
fl' ~kteplerde yardımcı muallim luaduga spor evınde degerlı amacı olmahdır. Bu diiıeltme ıındaki doıtlak mlnaıebetle· D or. ki mıllı naıl ale hlicam kıta

~·tft "'-ıaaan bu ıene tatbiki için bir konferanı verdi, ve Koa- uluıal varbğımıı ve orta rinin itlmatklr bir tarzda re- y Eko Dl Pari raseteıi ele Janndan &ç bin kitinin ıillb · 
ıl' :-•rlf bakanlığınca tertibat feranatan sonra da bir dağ Avrupada bar11 için bir ı•· niıletilmeıine çabıacajıaı bil- Çekoalowak mecmauı (Velt ları alınmııtar. 

ııtJf 11lrnaktadır. ıpor kullbü karaldu. ranti olabilecektir. dirmittir. 

-~ - b k YERLi b •• b ı•ı Rumi•• laawt .. •••at memariniıae 'h· d QUmer an MALLAR ayrammunase e ) ekolayhk olmak bere barlndea itibuen Jcubat935btİn ınkt~ 
Pazan yapllacak kredi maamellbaıa ilk takıiti 'S' •ı ıy•ca rı 
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Dalyanlar Karakol hadisesi 
./ Satıhğ· Çıkarıldı 

r ... 

1ımir körfezinde mıddet· Karakolda 1adam döven Ha-
Valilik İçindeki Büfil;J Be .. ediyeler Bölgesine :!:~f :~;~~~E:~:i:.!J:;; san tevkif edildi cc 

D•. ık· • o A ı_ , ,_. e· 1 • y terdarlık artırma eksiltme ve Bundan dört glln eve] Bu· Buca belediye doktora Feb· 
UŞeD IDCI Ç J'HK HISe erı azıyoruz ihale kanununun' 15 inci mad- ca karakolunda adam döviU- mi •e doktor izzet •euretb•· 
Gümrük reımine eklenen ylbde oa le• ••1•••1• 2891, Bffilye 494, Bucaya 546, desine göre dalyanlara bedel d~~n h~kkında Mnddeiumu- nede mevkufların maayenelr 6 

lediye paylarından 934 yıh ikinci it •11111 lunetııaya 1153, Çeımeye 674 Dikiliye 231 ~ h . . . . hl"h·b mıhğe bır ilabar yapılmış ; ad- riai yapmıılardır. Muay•-' ,,
0 
•... 

.. . . . .. • . ' . a mını ıçın e ı ı re seç· 1. b ·1ıL I 1 k d l . a ru1 
dagıblmaıında vıliyetımıze bagb Belecbyeler Eakı Foçıaya 709, Karaburuna 154, Kemal- · r ıye u 1 uar a a 1 a ar o a- nelicesinde Ömer adında.._ da 
bölgesine düc.en mikdardan Belediyeler Baa· -•J• 888; IGınıaa JG> Kuıadaaına J 10 mışBır.J k 1 • t' .. rak derhal takibata baılamııtı. mevkufun dörild&"'tl ve lam•~ te 

• • 
7 

.. • • - • ' ' a r çı ar cc:mıyc ı reııı, Ö . .. . . • za 
kası ıçın ayrJlmaıı lazım gelen ıhhyal akça treasm- 1117, Odemiıe 671, Parsaya 522, Tapu, Ticaret odası ve Bele • I~b~rı yapan . mer~ adında ogla lbrahımıo de aav&I•• ..\kı 
tarı ve ölç6 normalleri hesabı ke.Udfliten Seferitil•r• 913, S.)'Clik6y,ilne 257, Şirinceye diye murahhaslnrından teıek- b~rıyd_ı. Müddeıumumı mua- aeticeıi kulak zarı patladıl' ~ana 
sonra Belediyelerimize kalan mikdar gonde- 470, Tireye 3291, if,erbahya 100, Urlaya kül eden heyet dün ıabah vınlennd~n Rauf Bu~a _ka~a· anlaşılmııtır. hildi 
rilmiştir. 1876 lira isabet etmip. .aat ooda defterdarlıkta ltir koluna ~d~rek v~zıyeh. ~o~- Karakolda adliyece döfll llıiye 

lzmir valiliği içindeki Belediyelere dOıen Y.._da gia&erilu mikdarJardaa başka toplantı yıparak dalyanların dert geç1rmı1 ve dort. kışının me esnasında kallandan ıopl &anı 
h. l • • ı ~ ı t ·ı d'l · t' ... - li . • . . . karakol nezarethaneaınde bu d ld d'l . t• M kafi 11 ı11e erı yazıyoruz. çara H re enzt e ı mıı ır. 111ese kıymetforını tayın etmııtar. 

1 
d 

6 8 
t- B d .. t a e e e ı mıı ır. ev ı 

lzmir Belediyesine 32207 lira, A daa-ide Ôd~mit elediye hi11e1inden kesilen 2500 Dlayaolar 15 Şubat tarihinde k~n. agunu I t:S f ';;': k u :r döven karakol • kumandaoı han 
Belediyesine 588 lira, Alaçatıya 1077, Ar· kfııar liralık Ziraat Bankaıı borCBDclall sonra müzayedeye çıkarılacak Mar- dııı, :c: yo ulr ak ırb aç ha- HaHn onbaşı mevcuden Dçüo ~dı 

B d 8a ncl AA u ..... ı...:... ' ıoın uDune çı ara azı •· 
mudluya 99, a em yeye 547, yı ıra ..,4, G71r ara •11U11Jfhr. tın iJk iÜnüibaJe edilecektir. reketler yapmaktan ıuçlu cü istintak hakimliğine veril' ~iin 

• • ... • .. idiler. miş ve orada tevkif edilmiıttr• '•ni 

ızmır Prot. Mar ~~;; 
\.,.alinin Acınması Baskın H"dı·sesı• ~raekr Otuzdört intibah mıntakasına . - .. E velki sene lzmire gele- a ~ 

Kubiliy menktitaşı Açmg rek Halkevi salonunda Türk 
tefrik edildi meraaiminde hntr bulunmak dili hı. kkıbda bir konferaoa J d 

. . • . • iıere Aydın vıliyeti c. H. F. veren tanıumıı Sovyet bilgin· Silahla Aiıl Basanlar an ar-
Saylav teftış heyeh clOn teıkU edilmlıtii. • idare heyeti baıkanı Etem leriode 11 Profesör Mar'ın atom mamız Tarafından Yakalandı 

agşam ken başkanı doktor :Aıılaa Ufterleı 5 Ud8d K d . k z h. E• haberi lzmirde tce11ür uyan-, .. tal a rı ve arısı a ıre em, 
B.ebçet Uz un baıkanlıgıaıla kiaaa 935 il emeci•• liiaa· Çine tuk.a baıkaaı ~bf' Sö- dırı:nıştır. Bera-ama kazaı1111n Zeytin Yapılan soruıturmada bd 
bır toplantı yaparak saylav dlf eclea Cwnerteli lirtal k f ı: • .__ H 1 •. H Ik Valimiz general Kizim d .. bi · d b" b k d ı M · l'I'"'· ıı' . . k I . . . . e ır&a oaı~nı u usı, a agı na yeıın e ır u ın a am arıo anısa va ı ıgı llıua ıntıhab mıota a arını ayır ındırılecek ve altı rtınde iti· . b k N , t N .11. Dirik düo Moskova büyilk el· bid' • ı t z t' d .. nırları iriade bulanan sarı .. 

evı •ı anı eş e , azı ı ııeıı o mut ur. ey ıa agı y 

1 
ten 

mı,tır. raılar teıtitt eatleefttir. Ya· f " b k AU UI . d- çimiz Vaaıf Çınar'• şu . • d lb h. Ahmed köyiinden Ali oğ o 
lzmir belediye hudutları pJlacak itirazlar ba middet ır a ~f anı . ~ı un tel yazısını göndermiştir: •ahıyeıın e otu~an ra ım Hüsamt:ôdin ve Yenice k8' 

34 mıntakaya ayrılmıthr. Bo f :.~ t..:h• .:.-....· ..._ f - akıac.ıkı tre•le kentımıze gel V aııf Çınar Etem adında bU' zatın koyun ünelea Ahmed og" hı Himm,t 
1 · · zaı ınaa ..... •'!".1~1 •• a ın f f d. " 1 b. k ·ııhl d t y mıntakaların onıediıi zmırın dan tetkik olunıcalıthr. m fer ır. • • Türkiye ~umhariyeti bli· agı ı ır aç aı ı a ~m a- oldukları anlatılmış ve keıır 

içindedir, Karşiyake da llç H 1; ICI 6 ıı Et k k ) v yük efçiai rafından basılmıt ve bır ko · diJeri arkalanaa dütller~ 
mıotakaya ayr1lmııtır. Deiil ki t fi.~ a •t::z;n!ıre I . • 8Ç8 ÇI JgJ Moıkova yunu sıaıbedilmiştir. yakalanmıştır. Buaların üzef 
mendcre, Balçova. Seydik<Sy, i ~c .•an 1 m 8 

G,çen gün Sinekli civarıu· "Pıofeıör Mar'ın ölllmlln· Baskıacı adamlar koyaau lerinde buluaao bir Fra .... tıa.rı 
C B B • tebib iaülaüataaa ltaeltıiaicak d d d k s t ı ld kt k J d. • • ~ L umaovuı, uca ve arao da bir adam bir eıek sıpası en acı uy u . ovye u u a ı an sonra açmış ar ır. mavzerı ve bır de Karacl.,.. ~ık 
vada ondört intihap mıntakuı ve 11 gllnde taıpamlaaacaktır. keserken ıCSrülmeai üzerine suna ve bilginleıiae ulaıtırıl- Bergama zabıtası derhal tabancası alıomıı •e kendile,. kon 

Valı•mı•z bırakıp kaçmııtı. Bu adamın masını dilerim. . . . faaliyete geçerek baskını ~.•· adliyeye' verilmiıJerdir. 
Muhtar Tepecikte lıaaaplık ,e~en biri- . İzmır va!ı~ı pınlarıu arkasına düşmnıtur. •erte 

• r ) nia çırağı Ali olduğu hakkın· lzmır ve havalısı asarı ~ c • • 
Intı~1:1bat .. ~~. ·ı·y~r . da bazı deHfler el~e edilmiş- atika ~~~i~~f:ii cemi· Oglan Anası ınayetı ltıek 
Dlin içerı ııler b~kanhıın- • Vahmız ~eneraı Klzım Dı- ~· Ha.dlıe eh~mmıyetle ~ah- Klzım DMk __ , -· 

dan valiliğe gelen bır buyruk- rık dlln valıllk 11akamına ıe· kik edilmektedır. • • • • • H • O S ~lck 
ta iki ıeae için muteber olan lerek u~u~ mBddet !Aak~rada Belediye baıkanlığı, et ka- Evlere numara ko- Suçlulardan amıd n ene, teri 
ve müddeti ıubat ayında do· baıaraıgı ııler etrafında ıda~e çakçıbğına zab•tanın da yar- M )} O 19 S ~arş 
lacak olan muhtar ve ihtiyar arkadaıların• maltlmat ve dı- dım etautıiai dilemiıtir. nuyor o a sınan eneye l'ur 
heyetlerinin yeniden seçileceği relrtifler ver~lftir. • , • • • • • 935 aeoeBi içinde memJeke· M hk A OJd ~anı 
ve haıarhk yapılmaıı bildiril Valimi~ • ınr ·~•hll ma~rif Kaldırını yapılacak tin her yerinde yapılan geoel 8 Um U.. ~e 

· t• çevirgenfftıne 11deiell Hıli· s-•-...1· ·k· · S'"I · nUfus sayımı i"io belediyece Baadaa dı:.rt sene evvel Bu itibarla idam ceza110• Utni mıı ır. . cW ...... ıy~ce ı ıncı u eymaın ,. . u 

Yeniden seçilecek muhtar metle bu mi et ıörlfeDll· ye mahallesinin bazı ıokak· hazırlıklara bış~anmıı ve . ~ı Cumaovaaıaıa Oğlan anuı bedel tak<lir edilen 24 ıell~ 'ırııa 
ve ihtiyar heyetleri yeni ka· tür. I k-'-'· 1 nalaıa aumarata1 yapılması ıçın çiftliı" inde Ahmed ogv lu Mu- cezanın af kanuonnun ve malt ı,til 

' b • • • uıaa ..... nm yapı maıı mu· b ti t k'J d"l · t• B k k b 1 d"I t kd'~ '" nunla dört ıene için mute er .Al k.t k af k 6 ili il Ui eye er eş ı e ı mıı ır. u ratlla Melamed oilu Aliyi öl· emece a u e ı en a ı ~tbi 
olacaktır. sanca a par.. " 1 

g r m 1 .:: • heyetler yer yer işe bıtlamıı· dlrmektea auçlo Hamid ve esbabı muhaffefeye binaell '•ted 
• • Alaancakta, llç balvann bir· Y t 'h t br. Molla O aa haklarında ev 19 sene ağır hapse koaulaı•" tlıiye 

Fıl•k&DID leıtili yerde Iahlıar tUttl• fab- umur a ı raca ı Şehrin nomarata1· işleri on am . k ·ı . t' ~.· ..... 1 'len karar temyız sına arar verı mış ır. ~ 
rikaıı önllnde tielediyece ı•· Yumurta koaüol heyeti fa· günde bitirilecektir. Evler bi vece Yera. . . . • .. t 

Armananı niş bir meydan Yllcada reti· afiyete geçelidenberi 200 ... D ~ rer birer geıilert.k numaraları mahkemeııace aakzedılmııtı. Bunday ~uıc 
• . . K. rilecektlr. Bu meyaaaın hD- dık ywa11rtaaıa ihracına iıio tetkik edilmektedir. Yangın Dilo ba huı~ata cereyan - ~ ·· 

Den~zcılık Federasyonu, Ahare park halin., a-etirilmeıi ~•rmiıtlr. sahası içindeki evlere de nu· eden mahkemenın kararı ve· Merkezlerı• 'l~rk 
Cumhurıyet Halk fırkasınca d h...,. ı~ mara konacaktır. rilmiıtir. Suçlulardan Hamidle " 

.. d'l .k. ti T.11. e mu n:me uır. -ıd . O . ı· . Ç d k • t o• f:aL armagan e ı en ı ı ıaa ur- maktulleri taammüden o lir· enız ınıa ar a ıs ••Y lltı 
kiye yelkeıı birincisi Refikte düğü anlatılamamış ancak ka· 1.aunda Buğday mübayaa11 içill 

arkadaşı Fethiye verilmek (ize 46 Sene Evve 1 til fiilinin kasten yapıldığı bir merkez tesis ediJmit ."' 
re lzmir mıntakaaına gönder· t b a. t · bı"naen tayin edilen meaıurları 11° ~ll}h 

. · B 1 • 1 e eyyun e aıesıne b 1 t ~t\ mıı~lır. k .u ıa~\t er meraaım e 23J0numarah af kanunundan aş acış ır . '4fe 

verı ece tır. A ) M d t" k ) E J N OJd ? istifade ettirilmek şartiıe on 'taıa Tayin çı an ezar an ._,ı arı an ser er e u •ene ağ" h•p•e karar veril · ıımir Postası · "'·k 

Bursa Ziraat mektebi mt• Ôdeııiil~ı~ .. ft ili: C~ ve edeôhi~at birine measuh bir mezardır. miıtir. Molla Oımanın taam· Günde ik Ô kono ni, Syas•l 

J d R f 'k T h • Zl koluna bap aıCl.tr ı•çea uma ıtınti ue· Takriben iki metre kadar boyunda ve milden Aliyi kntle azmettir· gaıete 
zun arın an e 1 8 ııu, · • · iil liUcilli meıafeıinde Gerçekli 
raet baka.nhgınca Burnon mk

0 
.. •1°neoabı"r "etkik bir metre geniıliğiode ve yüksekliiiade her diji ıabit olmuılur. 

mllcadele ıstaayonuna tayin y ' Myabati yapmıftır. B.u tarafı mermer üzeri ve yanlan toprakla Ör· _,. _______ _ 

edilmiştir Hyabat eınua..ı. klyla biı ldtometre fi· tili olduğundan yazı olup olmadığı tetkik kÖy)Üye 
• " malinde bulunan bir (H618k) 1 sı&zden ge• edilememi~tir. 

B çirmiıtir. ;..;. Mahrukat ruhsat,ı 
U gece Ba H6y6ğln dotu ete;inde bundan 45, vdemit Halkevi baıkenhğıadan lzmir Ziraat bakanlığından gelen 

Açık olan eczaneler 50 sene evvel bir meafez acılClıjı nazarı aıarı atik1t muhipleri cemiyetine gelen bir bir buyrultuda köylülere mah· 
Kemer.altında Sıhhat, Ka- dikkati celbetmiıtir .• K6yHHeria ifadelerine mektupta bu H8yüğün çerçiveainde daha rukat ruhsatnamelerinin ve-

Issı, çıkarma buyurgaoı 

Ha"'it H. Yılınaz 
' 

İzmir - Gazi Bulvarı 

Tt1U!fım: 3952 

Y ılh~ı 12 Lira 
Alh aylığı 7 • 

Yad iUere yıllığı 20 • 
rata•ta Santo, Keçecilerde g<Sre melıfeı açddıfi ı~ın buradan bazı bunun gibi hiç açılmamış birkaç mezar bu· rilmeıi bildirilmiştir. Ruhsat· 

v k k tlMIR : Ticaret BaeaAınd• Yeni Izmir, lrgatpazarında Aı kıymetli Herler çıkanlaralı ahamııtır. Açı lunması ihtimali ileri sürülmüş ve tel i i nameler hafta batın~• veril- baeılmıatır 
ri eczaneleri bu gece açıktar. lan menfezlD lçeriıl h&lthbdır ailelerinden temenni edilmiotiıı·. meğe batf~la~n~a:ca:k~t~ır~·-f':::!mı~.:==========::-

. . . : .. . . ' . .,.... .,....:. 

Y ıh Pi7anıo r--S d t kifı.U.den alınız. Çünkü (SAADET) IZMIR ÇORAKKAP~ KARAKOL KARŞISI numara 354 

1 a Ct 1 biletlerinizl §a il geçen:yıll>aıı piyangosuoda . • . Hasan Tahıin. Telefon - 3497 ... Kazoan numaraları ıllr-
Y mutlaka U m~ırlmbai a~ (eden: K ı ı e ı ı d ı r atle almak için Radyo teıiıatana maliktir. 

..... 
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Bandırma Haberleri 

GECELERi 

• 
ÇIN - Bir kamyon devrildi, 

üç yaralı ·var 
Acındırıcı, Sevgi Romanı Bandırma [HuauaiJ - Ha- Bandırmanın Kar~ıyaka 

'
t.::;========================::iİ valar birdenbire soğudu, kış köyünde bir ev 9Ökmtiş ve iiç 

• kendini gösterdi. Kapı dağı· kişi yaralanmıştır. 
A.ADNAN na d~ kar yağmağa başlamış- Yaralılardan bitinin hayatı 

ccKalbini hançerinin ucuna tak! tır. b tehlikeaedir. *** 

- 26-12-934 -6-

b• *** Bunanın K'&raca ey vo 
e o·· ~manı altede • '' .. ,. . . Ilandırma askeri mahfeline Uy rsın ••• lunda şofor Mebmed ın ıdare- yeni Te gtizel bir ae&li sinema 

., Güncer'in hakan çadırında hislerini gizleme ··ı ·· ·· sindeki kamyon devrilmiş, getirtilmiştir. Bandırma halkı 
•-' gö .. . k 

1 
. h. . Jl!:.k ... 0 umum ikisi hafif olmak üzere ü9 bu sayede ıeali filim seyret· 

.. .ı..a runmesı a ıncı ar arasasın· senı ıç mı a u adar etmiye· .. 
.. da d · d d · kıva l kt· •u kışı yaralanmıştır. mege muvatfali olmaktadır. 
~ erın en erıne nç ı ce · ı. ~J.llozarımın yanı başında ...... ~, ...... -...."V"V"'o-...... ~~...., 

1•' .\kıncı beyleri Giincer'in ha- ken Çin Prensesi Tayinin Dış 
dıl' ~~na g<>niHoo kırgm olduğunu manasız vo alakasız hareket- D la l 

hıldikleri için ç&dırdı. ehem- lerine hakikaten göz yuma. ovum r 
Kücük 
Du omlar 

m• tezahürata sebeb olmuştu. eğilerek sahte göz yaşları dö-ı• 

O".el ~· ................. . 
;ıyetli görüşmeJor geçeceğini cak ~ıytlın f Fakirlere muav.enet Çankırı, 24 (A.A) -

0P' anıyorlardı. Çın semalarmın ince kızı b. ( F ya.ı.murlar, · ekim iAini ı\ok 
•" G"k T"" k h k T 1 T " k t ki ' Almanya senede ır U· ~ 'V ~ 

h ok ur n ·anı a ·~ - a~ ur ~G .~lpra arının yiğit akın· karaya moavenet gönü ) tayin ilerletmiftiJ'. Buğday ekimi 
an a ·ıncı çavu, u un cer ı cı~~ u?cer hakanın sözlerine . .. iin Polis ve Zabıta bitmiş gibidir. 

çiO cadır kapısında kar~ılamı~tı. muteessır olmuşta. Şimdi an· ettı.. But . 1 1 k 
if" G·· · k lı . . . teşkılitı bu ı~le meşgo o ma • 

erı uncer, kızıl hır bahar gece- ca akanın ışıdebıleceği bir b" .. k Konya.da oruç tutanların 
ıtlf• •ini andıran nar çi çeği yanak· sesle söyliyor: t~dır. Toplanan pkatarda uyzu orucuuu bozmak - ve sahurj 

la d · · · · b H hır yekun tutma ır. a-
rın akı ınoe sılnetı sert a- - akanım, senin Cilümün .... k ~ .. H vaktini anlamak i9in belediye 

tı ı ·ı b' d ı ·· 11 b··t ·· b. ··ık . bıtanın en buyu amırı er-• Ş arı e ıraz a ıa guze eş- u un ır u ·eyı, bir Türk .. . . p t d çorap fabrikasının düdiiltün-

1 
ti k 1" J a "'Ik · · .. .. man Gorıng bızzat o ea am· e rere hakanı se am ıyor u. n esını oksuz bırakacağı . 1 1 den ba,ka iataıyon düdüğünü 
İl k · ~ ·· b t · · k da bu ıRlerle meşgu o muş • .. • an, uuncere ayı os unu ıçın ~o elem duyacak- ' de öttürmege başlamıştır. 
8ost~rmişti : tım . Ancak benim su tur. 

- Oturmaz mısm G iincer'. katılmamı~, lıilesiz kalbimle Sür'at Rekoru Çankırı, 24 [A.A] - Say· 
Giincer, lıakamnııı karşı· oynıyan bakana füdüğü tak· cAvtounyon> adındaki oto lav seçim defterleri dün aeıl-

dJ •ınaa sadık bir akıncı neferi dirde kalbi bir acı duvmrra- mobil kuliibii bu sene sür'at dı. Saylav seçimind~n sonra 
bll gibi ciddi konu,uyordu: . caktım. "'özlerim gerÇektir .. sür'at rekorunu kırmak için umumi mecJiı üyeliği seçimi 

- Çadıra gelmemi buyur· Miirai değilim... yeni bir makinanın icadı ile yapılacaktır. Çankırıdan beş 
ltıuşsunuz. Buyurultunuzu üğ- Ve Güncer kıı;, Lakan -;a· meşguldür. saylavın çıkması onaylanmış· 
tenmeğe geldim. dırını terkoderdk atı üzerin- Bir Saray Mil.zayedede tır. 

- Bu ne ciıhliyet bfiyle de vazifesi ba~rna gidıyordu. Son Saksonya kralının Şi· 
Uüncer .. biraz otarma"' mısınlf *"'* lezyadaki c Zibilenrot • adın- Igdırda soğuklar 

(~.. h k b . lt o·· d . . mıştır. Bu sene Igdırda odun· 
ıuncer a an U.) uru u uncer on an ı:ıonra bır daki sarayı bu Kli.nunuıanıde . . . 

lltı b . ı1'I- k 1. · d f ı .· ı 1 1. da azdır. Beledıye kend1aıne ı na. O.) un e6 ere ço-.rngen e ,t uı o ıa \.an ~adırına uğ- müzayedeye konnlacaktır. Bu . · 
bi t ı . k t (1 ·· .. aıt kurumuş ağaçları keserek r avır a a) ı postunun e· raınamı~ ı. ıuzel Tnrk Kızı sarayın 350 odR&ı vardır. Kra- . . 
tıa ·1· · t• i:!· a· T .. k t k k lb' · . · fakırleıe dağıtmağa başlamış· 
rına ı ışmış ı. •7ım ı nr · ar ı · a ını unutmuş, lıısle· hn varisleri bu f'arayın mas· 

~ak · kt b" • 1 b r· ı· t ., · · ı tır. . anı B) a a, ır.ı7. ma ıcu ııı unu mnş, vazhesıuın u - rafınıu altından kalkamadık· 
Uıfl ko d · t· k d. · · · nuşuyor -~ı : . , n_ro ıno ·eıı ısını ve.~mışt!. . larından sattırıyorlar. Gönan'rn• Eski keçiler kii-

- Bugun bır knya kadar J)ogan hey, Oun('erdekı Bu meşhur saray 1851- yünden olub Bi ra'nın Koca 
•ertsin, Giincer' im! . bu dori.ı ~e~işik.liğe bir mana 1867 senelerinde Hert&<>g gör köyünde aa!a çobanlığı 

-. Bny.n;ultnııuzu dınle- ver?1~k, lııç. ~eğılse ~unun se· Branşuvayg tarafınd~n imAl yapmakta olan }'eyzullah bir 
llıek ıRte~dıın . . ~~bını kendısınden. ogrenmek ettidlmişti. kadın yüzünden arkadaşı 

- .. ouncer ılkı~. sana ~e- ı?m Y_~n-~y~~r<lu. Bır sabalı 1 -~a- İtalyan bestekarı Lütfiyi Cildürmüş ve yakala· 
~6k_kknr borcnnıu odemek ıs- lıw donu~u Doğan bey hun· G" k p ,i i narak adliyeye verilmiştir. 

ef &rıw. Sen olmasaydın, hagiin carin yanına Yardı. Onu say- ıa oı:n~ . uo ~ . ~ ............ - ............ "'" ...... "'" 
~~.rşında sana tıiiz siiyliyeıı gıylo selamladı ve konuştu : 29, Teşrınısam tarıhınde S ..,. d 
~•ırk bakanı için bolki de - Oüncer, kalbin neden ltatya da bundan on ~ene evel Oy __ 8 l 
~anlı bir meraRim yapıla<'aktı. dağınık .. , Neden yüzüme bak- ölmi.iş ~l~n. ~eatekar Giako· Seçmek her tarafın 
\t e belki de, çok kuvvetle mıyorsun! mo Pucını ıçın matem tatul-
Urn·ı d. .. a· k 6 .. . . muAtur umumi i~i oldu 

'4AJ e ıyorum . .. :;;ım ı ar- uncer kız, hır hevecan v • • "f 

i'~da katı kalbı, Rort bakış· dakikasının kendisini sü;ükle·I Bir General Affedildi .. ~ılAa [Hua118i] - Burada 
~tı_Ie bana Adeta kafa tutar diği korkunç macorayı bir an· Lehistan'm eski başvek~l~ gunun en ıayıl.ı . li!Jarını soy 
~ 1bı sUz siiyJiyon ve si;ylemek da hatırladı ... Ve bn hatırlayış ve umumi erkanıharbiye reı~ı adı beğenmek ı.çıo yurddaşla
'-tediklerimi anlamak iste- çolıresinin pembe renklerini General Veladiılas Sikorskı, rın aralarındakı karşılıklı da
~İYen güzel Tiirk kızı be- ate~den bir halka gibi sara Mareşal Pilsodiski'nin reıikara nı,maları teşkil etmektedir. 
~tın. i~in gözya~ı d<ikecektir. rak ta kallıine kadar nüfuz gel~i~i tari~ten yani 1926d.a~· Memurlarımızın hemen Le-
,. İnkara Hizam yok O iincer ettirdi. Ozaman, işte ozaman ben Fransa da ya!amakta ıdı. men hepsi yeni eoy adların1 
~le eminim ki benim iHiimüm Güncer lakayd bir tavırla. Bu General ~hıren o~duya almışlardır. lnkıl,bın bu ve· 
{iirk ·· ık . d f 1 . D alınmış ve Lehııtan'a gırme· rı·mlr· ~ . 1. d b" "k u ·esın e en az a senı oğan beye anlattı : . .. ve ı.eyız ı a ımını uyu 
\laıc sıne musallde olunmuştur. b" · teki . ~ adar edecek ve ağlata- Akıncı beyi, beni çok , ır uı e benımseyen yord-
'ktı. az tanıdığını biliyorum. Ren • Takdırname daşlarımızda kanunun göster-

- « •••••• > kalıba ~değilim. Tiirk Akıncı Almanyad" tanınmış şair· digi zamana rıgmen soy ad-
~ -: Gün cer, söyle bana ... ordosu arasında yer [aldığım lerde.~ !'ria~o~ Kerge~ Sakeo~· larını alın.akta çabukluk göı
} aJbuı neden kızgın ... O fona için her Türk Akıııcısı gibi ya hnkumetının edebıyat mu- termektedırler. 
lirekli Oin prensesi seui nıerdim. Gizlilikten köttiliik· kafatını kazanmıştır. Her gün ellerinde beyan-
'taı " , ~-"""'-"'""" .............................. ~~"'"VV'V"-"" 
\ adımı . • . Bunu bana ton hoşlanmam. S J S • • namelerile konak koridorla· 
M{ça siiylomoııi dilerim. Doğan bey ... Benim sana ay BV eçtml rında sıra bekliyen vatandaş-

YOZ 5 

=~~: Tansinema, tiy 
Yalnız bizleri değil: 
Bütün dünya sinemacılığının rnetlıii sonnsım dil 

lerde do1aştırdığı~yeni kopye Tii rk90 sfödü 

Istanbıtl Sokaklarınd"" 
Ye Nevyork Metropoliteıı operası baş nıu- 1 

ganniyesi Lavrens Tibet ve LüpeYelez"in 
oynak Rum ha havası içinde 

sözlü ve sarkılı 1ıaındar 
. ' 

Adalar Şarkısı 
Şalı~seri bugiin 26 Birinci Kanun Çarşambadnn iti 

i
baren İkiçeşmolik TAN Sinemasının ı>erdesiııi süsliyor.1 

Ayrıca: Dünya, havadisleri 
"""'~~""-'"""""''""'"'~~"\,,."'-''·~~~ 

Seanı &Katları: Pazarteili, Perşembe lstaubtılS. 13 -
7 - 21, AdalaT Şarkısı 15 - 19. Onmn, Ouın n.rtosi:1 

İstanbul S. 9-13-17 - 21, AdalarŞarkısı 11-15-19 
Pazar. Salı, ÇarAamba: İstanbul S . 17- 21 , AdalarS.19 

' ' 1 

ELHAMRA 1. Milli Kiitüplıano ~iııcmnsi • 
"HA YATIM SE ... 'TNDl Ru fil-
minin sevimli yıldızlnrJ 

ıJOH~T BOLE vo MARGARE~~ SUIJT.ıEV AX'in 
.Aynı iuce1ik, aynı duyuş ve duyuru., la 

oynadıklaı·ı 

Kadın Asla Unutmaz 
Tamamen FRA ... ,.SIZOA ~i>zlii hiiyük sevgi vo cln~·gu 

filmi. Bn film lstanbul'on biiyiik iki sinema ırHh 5 
hafta gfoıterilmiştir. 

'İlave olarak: P .A.TllE ,ı UR ~ _ I.ı 

Karşıyaka (EGE) Sin m 
----------------EJ~aa .. ıll 
8 •• Biitiiu dünyada ohluğu kadu mem luke· u211n: timizde do pek çok sevilen b iiyiik sanatkar 

G C"STA. Y- FUOI1IH'iıı 
En son Ye misilsiz derecede nefis bir fi lmini 

takdim odiyor 

Kadınlar Ne isterler 
lJAve olarak kıymetli sanatkarımız HAZTM'ın 

'.riirk9e sözlii - Şarkılı - Takli t li 

KA]{AGÜZ Ş.A..İl{ 
Yarım saatlık eğlence ve kahkalıa fi lmi 

Seanslar: 
Onma ve Pazar 16 - 17 - 19 - 21,15 
Diğer giiııler 19 - 21,1 5 

Karşıyaka LUKS Sineması 
Kahkahalarla güldüren Kikinin unutuhnaz 

yıldı.z1 .ANNY ONDltA 
Bugiin ı~üks Sinenıasıııea 

ÇAPKIN 
Fransızca sözlii 

KIZ 
~arloh 
l 

Filmin do seyircilerini tekrar devamlı gü ldiirccek 'VO 

iki saat sevin!(li saallar yıı ~ ltacaktı r 

Ayrıca: Dünya Havadisleri 

Seanslar: Ouma vo Pazar 15 17 19 21 s•J . - Hayır.. bn hususta hi~~ bir s<iziim var ... Bu sözümü H J kla lara raetlarıınız. Gizli nüfus 
~ıt .söyJiycoegim yok .. Ben sada başımın yiikselıliği, miiteeı:ısir 8Zlf 1 rJ . yazılışı ve saylav seçimi işle-
~: ıstemiyornın. Savaş yerinde bir dakikamclf\ verdim, Ve _Yozgat, 2~ (A.A~-:- :V11~ · rile gece gündüz çalıtan kü· 
h 'boğuma \'erilen lıançer kalıpe Lir llız gibi senin he- yetın her yerınde bırıncı hı- t'"k .. . 
·1<ı... • • •• • ·ı h ı .-.ı bit- u memurlarımız gundelık 
~ ."nn gerıye tepmek hana yecanıoa ortak olarak dudak- rıncı seçıcı er azır le . • 
&,en bir: vnzife idi. larııııı uzattım. mi~ defterl~ri )'erlerine asıl· vazıfelerınin çoklngundan aoy 

Dl 

Diğer günler 19 21 

1 Diş tabibi 

1 

1 - s lı ld .. 1 b O .. .. t . . mı~tır. Tesbıt olunan nufuaa yazımını başarabilmek için 
()&h 'u 3 0 soy e aııa, . gonn uurı manı ısterım. gfüe vilayet bu devrede 6 aav- bu··yük bı"r • ti R · t' "cer... Jforzımuhal sen o- Som Rovmem, sana göniil ver· ~ ı.eraga e amazan 
11. d, bulunmasaydin ve düs,- moııı imkansızdır. Ben kim- lav çıkaracaktır. gecelerini . odaların. da ~~alış· " ..... 
•i'rııu lhiitiin ümitlerini üze- seyi, hiç kimseyi eevmiyornm. Adana 'da makla geçırmektedırler. 
\ll~e tophyan :. kılıç darbesi Elter iıüerson tHminle Tiir~ İşi olan~~~-& .. göıt~r~i~leri 
llıuı kalbime saı>lansa ve akıncı ordusunun iki neferı ( )cak Kongreleı·i kolaylıktan oturu muhıtımızde t" . ~~ 1nı , par9alasaydı, hiç mi gibi samimi g<>rüşiirüz. An· Adana, 23 ( A.A] - Ya- iyi bir sempati uyandıran me· 
tee&sir olmıyacaktın! oak ... buudan fazlu bir~ey iste· pılmakta olan O. H. F. ma· mur Fahri Onar ve arkadaşı 
-. « ••••• » ıUğin giin, sana ılık hil' Çin h!'lle ocak seçimleri bu ak· Nuri Çetine bu mesailerinde 
._ Gönoer, siiyle bana... -Devamı var - şam bitti. de muvaffakıyet dileriz •• 

Mehmed Ali 
Ferid Cemal 

Abdullah 
Birinci Beyler Sokağı 20 x. .. umarada 

1 Klnuuusani 1935 tarihinden itibaren müştereken 
hasta kabulüne baıbyacaklardır P. 1044 

'f elefon : 2()30 
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Sağır maznun 
Dia Oç jandarmanın ne 

•nmAYw i - nıımnnııınınnın No.53 mınıııııııııııııııııı -11111111• zareti ~·t~nde i~i~ci Hliye ce· 
• A 1 • Ik J d M 8 l za bikımı Hehmın kuşııına ltılaf dev etlerı, Ba an ar a anastırı u - çıkanlab Mehmed Emin adh 

tarihi ABDULHAMiD Umumi Harbın 
Sarayı ve cariyeleri 

-8- H 

1 d ld k . K ) K t t• • bir adam, ıorulan ı"ale karşı gar ar an a ı tan sonra, ıra os an iDi ıöyle anlatmağa başladı: Genç 

b• d h •dd ti t •k bu Jd la - Affedersiniz . Bağırıyor güzel ır a a ve şı e e azyı e mec r o u r gibi ıöyliyorsam da kusura 

ve güzel Nevrest Teyzesininoğlu torlu 

Sabriyi Abdülhamide tercih etti ~~~:· 
• • • • • • bakmayınız çiinkli oldukça Mihridil kalfa tabii Nev· aan, padişahın benden'vazgeç• 'rini 

Bulgar ve Alman kuvvet• edememiş idi. . buna rağmen ayın sonlarına doğ sağırım! Beal bundan ıekiz restenin Padi~a karşı edindi· mesiai temin edecek bir çar• '-1~orl leri, beri taraftan Demirhisar Bunun üzerine Venizelosun ru Koıtantin ve taraftarlarının sene evvel iılediğim bir cina· ğ i his ve kanaattan haberi bul! Ayaklarını öpeyim kalfa· ıhel 
dan itilaf kuvvetlerinin en ya• faaliyeti baılamış, ve Venize· mukavemeti yeniden nazarı yetin yüz&adea oaaltı seneye yoktu. Bunun için Padiı•htan cığım, köpeğin olayım, ölün· •y~a 
kınına kadar ıokulmu! ve Fi- los bütün Yunan halkına bir dikkati celbedecek bir ıekil mahkümum. Sekiz seneden· emri alır almaz, büyük bir se· ceye kndar esirin ol•yım. Bu •n 
lorinayı da 17 de aldılar. beyanname neşrederek kral aldı . General Duımanis tara beri d~ hapishanede yatıyo vinçle Nevresteye koştu. Nev- çueyi bul! 

Bulgar ve Almanların bu Kostantin tarafından takib fıadan ihata kuvvetlerile Ati· rum .. Sorduğunuz işin muh- resteyi çok sevdiği için bu Nevı~ste o kadar heyecaD 
mıntakaya fazla kuvvet top olunan siyaseti reddetmiı Ye naya hakim tepelerde tertibat biri benim .. MOsaadeniıJe an- büyük müjdeyi vermekten bü- içiode idi ki bu sözleri ıöyler '-ıir 
ladıldarı itilaf ordusu erkinı Selanikte muvakkat bir kabi · abndığı görnıatı. latarım.. yük bir zevk duyuyordu. Nev- ıöylemez dizlerinin bağı ç3• 'ti ~ 
aın gözünden kaçmadı; ve ne kurmuştu. l Kiaunaevelde amiral Aydın liapiıbanesiade mah- resteye: züldü ve yere seriliverdi, Za· bt 
Baniçadan Bulgarların geniş Bu sırada amiral Dartig Dortig 1200 bahri1eli ile ha• kimiyetimi geçirirken, ayai - Şekerim, elmuım başı valh kııc•ğız bayılmışhl Kalfa iti ıaı 
bir taarruza hazırlandıkları kral Kostantine bir nota ver- rekete geçince, Atin!tya ha zamanda tnt&n bayiliği de na devlet kuşu kondu. Veli- genç kızı güçlükle ayılttı. v 
Aıikir idi. miı ve şümeodife ı lerin kont· kim tepelerden ve Zapyoadan yapıyordum. Bir gün hapisha nimet biminnetimiz Padiş•h Lakin bu hidise Mihridiı 

Bulgarlar sol cenahtan roli ile Yunan donınmasınıa &zerlerine atet edildi. Arada ne mlidlirü HPsaa Fehmi bir hazretlerinin hoşlarına gittin. kalfaya bir liJdırım çarpmaıl 
ilerliyerek Drama ve Kavala- siJiblarından tecridini iıtemiı· müsademeler oldu. Bunun il· vasıta ile beadtn on lira is· Yarın akıam, halveti şahane- tesiri yaptı. ~enelerseneai ıa· 
ya girmişler ve Yunan ku- tir. zerine Atinada itilif devletle- tedi. Çıkardım vt:rdim ve bir ye girmek şerefile müşerref rayda bulunduğu, elinden bir 
mandanları bu mevkileri bü· ltilif devletlerinin bu ha· ri aleyhine bir hareket baı· de 1ened aldım . . o!acaksınl Kızıma binbir ma· çok kızlar yetişerek padiıah• 
tün top ve mühimmatla Bul- reketi, hukuku d üvele tama· ladı ve birçok Venizeliıt kati Bir mliddet sonra, gene şallah! Padişah hanetlerine çtrak edildiği halde böyle bit 
gar - Alman kuvvetlerine men mugayirdi; lfakat kavga veya cerhedildi. müdOrftn emrile Sarayköylü cidden liyıkdar., dedi. vak'a ile karşıl•ımamıştı! Mib• 
teslim ettiler ve deniz yolile hukukunun en mühim . icapla· Bv hadiseler, itilaf devlet· Mustafa ya da iki lira vermiş Fakat bedbaht N evreste bu ridil kalfanın dar dımağı, böt ltan 
buralarını terkettiler, Sol ce- nadandı. lerinde derin bir heyecan u- tim. Müdiir ayrıca iki liralık müjd" karşısında dondu, kal- le bir haber karşısında Nev· Bu 
nahtan da, Atina ile telgraf Yunaniıtan:cihetinden böy· yandırdı ve Fransa ile lngilte ta köylü sıiarası almıştı. Ve dı; boğazınnı kuruduğunu his restenin çılgın gibi ve sevinçle '-ıalar 
ve posta muvaslasını temin lece cebri bir surette emniyet re de kabine tadillerine sebeb gene müdürln emrile Ispartalı setti, boğulacağını sandı. Hiç boynun• saral•cağıaı ve bd nın 
makaadile, ittifak kuvvetleri elde edildikten sonra IQ Ey- oldu, amiral Dortigin yerine Osman• da b:r lira verdim.. bir ıöz bile ıöylemeğe muk maıhuiydle iftihar edeceğial '•rin 
Ktstunyaya~ ilerlediler. lülde lagiliz generali Milne amiral Güt tayin edildi ve Derken bir gün de gardi· tedir olamıyarak yerinde mıh· düşünebiliyordu. Hatta, ıe· cak 

Halbuki itılif devletleri Stroma üzerine bıarruz etti. bundan sonra 31 kinunuevel- yan Kadir geldi ve: lanmıı gibi kaldı. vinçten sıçrarken başının ta• tdir. 
de mukabil bir taarruz hazır· Ertesi srün ltalyan generali de Yunan hükumetine ıiddetli - Müdürün selamı var .. Çi.. Genç kızın bu halini far· vana değeceğini aanıyordu. lı 
lamakta idiler. Ve bu taarruz Petiti kıt'alarile lngiliz gene• bir nota verilerek Yunan or- neye nakledilecek olan mah· kedemiyen Mihridil kalfa sö· Hem de sarayın kadınların· 
20 Ağustosta bütün balkan rRlioi takib etli ve 12 de ge· dosunun tamamen feshi ve kumlara vermek üzre senden zline devam etti ve: dan hangisi idi, ki padiıahıD 
.cepheainde baıladı. Merkezde neral Sara itilaf 'kuvvetlerine mühimmatının Polop3ne ada· bet lira istiyor! dedi, bu para- - S•na getirdiğim bu müj iltifahnı canından daha kıy-
Franıız - lagiliz kuvvetleri Vardar ve Dotrovoya umumi )arana nakli istenildi. yı da yerdim .. Oldu yirmi lira .. deli haber için hediyemi iı · metli addetmesjn. 
21 de ilerlemej'e baıladılarsa taarruz emrini verdi. Roma konferasında karar· 20 NiHn 934 tarihinde mli· terim ba!. Dedi. Bana verece- Doğrusu, Mibridil kalfa, sa" 
da cenahlar bir Bulgar Generel Kordoniye ıimalde laıhrılan bu nota, ültimato~ dftr beni hususi odasına çağır- ğin hediyeyi kendin tayin et .. raydaki uzun hizmeti arası•" 
fırkası, Stroma doğru iler- Mayadağı aldı. Bulgarlar , 800 mahiyetinde olmakla beraber dı ve: Para istemem, bana bir kürk da padişahao halveti için call 
ledi ve harpların iki giin· metrelik bir cephede 3 kilo· tam '-ir netice vermemittir. - ı!ehmed Emin; sana bor· alabilıeniz nekadar iyi ola· atan · hem de ne güzel - ka" 
lnk şiddetli mukavemeti para metre geri çekildiler. - 4 - cumuz çoğaldı amma xarara cak. Ve allah nasib lnlar da dın ve kızlar görmüştü. 
etmiyerek ceoablu ricat etti· 15 Eylülde Vardann ıarkın- Ermeniler ve Dicle yok, hepsini birden veririz. bir de çocuk diinyaya geti Nevreıtenin bu sr&rü)m"'!di~ 
ler· 25 Ağustosa kadar Bul da Makokodoyu · almıı olaa H H" d. l . Müddeiumumilik beni lımire rirsen .. Boğaziçinde bir köşk ve işidilmedik hali karıısıad• 
gar taarruzu tevkif edilemedi. lagilizler bir muvaffakıyet da· avz~sı a. ıse er~ . yolhyor. Oradan lizım olan bakkımdar. nihayet Mihridil kalfanın sabrı 
Ayın sonunda, Bulgar - ha elde ettiler, Eıkiıu ile v. Umumı ha~bın .ılin e~~ldı · defterleri mefterleri alıp geti· Nevreste bu ıözleri ideta taştı ve bağırarak : 

Alman kuvvetleri Görice ve Gornicevoyu ve 32 top aldılar. gı 1914. ~e~esı beıınde~ ıtı~a- receiim, yirmi lira daha ver anlıyamıyor ve kenciısini ki- - Çılgın çocuk dedi. D•1 

Katoryadan ilerlemiş olmakla Bulgar generali Boyaciyefi 10 ren logıhzler, Basra korfezın· de ıonra çaresine bakarız! buılu bir ruya göriiyor sana· lilik gördüm amm• bukadarı· 
beraber tasavvur ettikleri iba· kilometre geri çekilmeğe icbar den çıkardıkları~ kuvvetle~le dedi, bu parayı da verdim .. yordu. Fakat sonunda daya· nı da biç görmedim. Bir def• 
ta hareketiai tamamlayamamış ettiler. 18 de Filorin•yı znpta Osm~nlı biiküme~ıne ~ecav~ıe Oldu kuk lira.. aamıyarak: düşünsen ya.. Senin bu ıas· 
vaziyette idi. Fakat buna mu· muvaffak oldular. baılamışlar ve Dıcle de ~ıra Fakat müdür saman alhn - Sevgili kalfac!ğım, ıus lerioi ya biıisi duymut olsaf 
kabil Sofya ile Atina arasın- Bulgarlar 30 Eylüle kadar b?yunca harekete geçmışler- dan ıu yüıUtüyormuş! Mah· all&haıkına! Dedi. Bu yalan· dı .. Senin halin hatti beniot 
daki muvaaalayı temine mu· bir kaç mühim mevki ve tepe dır. kiimlrrdan bazılarının nakıllerj luı artık bırak, beni az da halim nice olurdu. Ah, ab·· 
vaffak olmuşlsrdı. daha kaybettikten sonra Ma· l9l4 Teırinisanisinde ge· için emir almıı; birinci, ikinci, ha haıta 'edecektin! Öleceğim aklıma gelir, fakat 

General sarayın da taarru· nashra doğru çekilmeğe bat· neral Nik~on. kumandaıında üçüncü kafileyı gönderdikten Vikıa ·Nevreste, ağzından senin böyle hareketini aıl• 
zi hedefini bulamamıştı : _F .. ladalar. ~ulunan ~ı~dlı hıt~at Basrayı sonra ııra dördüncii kafileye padit•ha karşı tahkir adde· aklıma geHrmezdia.ı. Kıııot 
ra!'sızların da itirafı veçhıle Ttşriai evvel ayı Buigar· •ıgal e~mııtı. ~y~ı kuvvetler gelmişti . . dilecek bir söz kaçırmamak ayağa kadar gelmiş bir bab' 
general saray orduıu bu sıra- ların lehine olmayarak geçti l9l5 Ka~~~usanuund~ d.e Kor· Mlid6r bir aralık beni gör- için bu suretle söz ıöylemek· tiyarhk, başa konmuı bir def- li 
da karıısındaki orduya aded •e 19 Teşriniıanide Voyvoda na me~~nnı. zaptet~ııtı.. dü ve: te idi. Giiya bu çok büyük let kuşu atılır mı. Allah inı•1 

ve silih, mühimmat itibarile Mibçiçin kumandası altındaki la~ılızlerın hedefı, denızden - Göı&yorsunya! Arka· miijdeyi kendisi için layık nın gözlerini kör eder. Aklı1t1 
mütefevvik vaziyette idi. barb kıfaluı. Fransızların da 8~ kılom~tre ~z.a~ta bulunan daıların gitti ve gidiyor! Hani göremiyordu. başına topla. ıöyliyecelderiOJi 

il - 12 Ağuatostc general yardımile Manastırı Bulgar· Bagdadın ışgalı ıd~. dördllncü postada sen de Mihridil kalfa da vaziytti can kulığile dinle. Bu hare-
Pettiti kumandasında olarak lard•n istirdada mu1affak . 28 Eylfitde B~gdadın l~O var1ın amma, onun da çare bili kavrıyamamııtı. Bunun ketin paditlılh efeı;dimizin bid• 
Arnavutlugv a yeniden a1ke r oldular kılometre uzagında kiın · b k b· ·ı· · y · [ ndii · · detlerioi mucip olacaklar • d 1 ·ı· k sıne a a ı ırıı. anı mu r ıçın: . , 
göndeı i lmişti. Bu kuvvetler, Te•riniıauinin ortalarına Ktıtülammere e agı ız uv- H F h . f d'd h bb . y b · .. 1 • Mihridil kalfanın kendiıi•1 

• 
7 ti · D" ı · h'll · · il uan e mı e en ı e a cı avrom, eoım soı erıme d Pelernoyu işgal ettıler. dogvru şark ve Makedonya ha- nı erı ıc enın 18 1 ennı m • • .. . d . ? · anlamadıg .. ını ve bili fikrin 1 

• d 1• vabıde alacagım yoktur] dıye ne en ınanmıyorsun dedı. • 
Bu sıralarda da Romanya rekitı kumandanlığı Mareşal d•faa eden Türklerle şıd et ı b' 'b d.... t k S 1 .. 1 v urar ettiğini görüncu Nef 

. . f l . . . . b. h b • . . .d. I ır ı raname ver ıgın a · ana ya an ıoy cmege mec· d 
ıtıli ebıoe harbe garmııtı. Fon Maknez~ne verilmiıti. ır ar e ~mşmıı ı ıler; D· d. d • . . k d. b ? y k h d reste bir daha düştü bayıl 1• 

Romanyanuı ittif•k devlet- Itilif devletlerinin Manas· gilizlerin askeri iyi techiz e· 
1 

n ke sb~aın.h ıçtıak lmera! e ı ur mı· uyum · do sa datrem .. e Mibridil artık vekayii ke11di 
• • . d"I · · . k 1 ece lr cı e a maı emıa ın arasın a sen en gu· 1 lerıne muhasım vazıyete geç tın almakla bu cephede iyı ı mış. ıaıeaı gayet mü emme , D d' T b'. b k 1 d. h f d. . . 'lt'f cereyanına bırakmak lüzuaıll · ı h b 1 , e ı.. a ıı •t a mem- ıe , pa ııa e en ımızın ı ı a· . 

meıi Selinikteki general sa- hir mavaffakiyet elde ettikle · temın o unmuştu; ar eva· 1 k ti h • h • 't t d 1.. k b. k d nu hissetti, genç kızı ayılt• 
ray ~rdusuna çok yaradı ve rine ıüphe yoktur. Fakat ... zımı itibarile de çok mtıkem- e ~ter 711 an~aı~e. g~ • ~na sen en ayı "

1 
~z ita· rak yatağına yatırdı. Belki fi 

12 Eylül taarruzunu kolaylaş· Atinada itilif aleyhtarlığı git· mel vaziyette idi. ~be endıe, gı md~me F ıkçınt. bu ba vıtrl ~1 ıanvıyorsun h. u ~n baba kadar dfişünür, taıı11111 . . . . . . ı rayı a ver ım. a a u azre erıne eger sen oı go· d b .1 k d" ı 
hrdı. tıkçe artıyordu. . . . logıhz ordusu de bırhkte ıenedia yazısı müdilrüa elin- rünmezsen, bu dünyada kim a u dı e ten vazgeçer •1 

Selinik ordusu için en mü · IQ Eyltll tarıhlı a~iral bır ~ok tayyareler, zırhlı oto- den çıkmııtır ve keadiıinde boı görOnür Allah aşkına?. - 4 -
him mesele Yunaniıtanın va- Dartigin notasına ragmen mobıller de •ardı. Buna mu· ıakbdır .. q Allahım ıahittir ki sen hare FeJeğiu darbesi 
ziyeti idi; E '(unan hilkiimdi Kral Koıtantin vakit kazan· kabil Osmanlı hükümetinia Bir de elektrik i i vardır. min en güzel kızısı:.. Nevreste de zaten bit•b 
glln geçtikçe ittifak ldevletlt· mak için elinden gelen mesa· kötü idaresi ve kabiliydıizliği -Devamı 9 unca 'nıde- Nevreıte, artık ıoğukkanh · bir balde idi. , 
rine daha fazla temaylll gös· iyi aarfediyordu. Bu ıırada ise ile Türk ordusu le•azım iti- y lığını elde etmişti; ıimdi Kalfanın verdiği haber O 

teriyor, bir çok hususlarda da Romanyanın da istilası devam bar ile çok periıan bir halde eden Türk kuvvetleri idi. daha mantıki diltilnebiliyordu. nua benliğini yı" mıı, har•~ 
bitaraflığı bile ihlal ediyordu. etmtıflde idi. idi. Hatta iaıe [keyfiyeti bile 22 Teırioiıanide Kütlllama· Biraz hayret fakat fazla bir etmiı idi. Kalfa ile de yaptl 

9 Eyli'ılde Fransız heyetine Kinunuevvelde • Selinikte tanzim edilmemiı bir halde reyi itgal eden 20,000 kfıilik teeasilrle: ğı münakaşa, zavallı kızın b~ 
yapılan bir suikast üzerine 11 Kral Koıtantin askerlerile bulunuyordu. Erteıi gün lnıi· general Tavshend Türklerin - Çok s~vgili kalfacığım, t~n mevcudiyetini, çok de~ 
de Zaimis kabinesi iıtifa et- Veniıeloı muvakkat biikiimeti liz sllvarileri Kiit&lamare'ye şiddetli bir taarruzuna uğradı. dedi, beni bir tilrlii anlıyamı bır surette .s~rswış b~lunuY 8' 
miı kral Kostantin vakit ka· arasında bitaraf bir nokta girdiler. lagiliz zabitleri bir a1kerio1 yorsu~ . Arzu ve heves etme· du. Bu'lun ıçrn, vaktin hell 

1 

zanmak için Kaloyeroyolus teais edildi, Selinikteki itti · Fakat bu muvaffakıyet de· bir ordunun göıterebileceği diğim teyleri bana söyleme er~en olmasına rağmen, {,',, 
kabine teıkiline memur etmiş · fak devletleri konsolosu ve vam edemedi; çiinkü lngilizle- muka.vemetin en büyiiğllnil Allahını" seversen! Benim i'te tagından çık~a~ı, çıkacak 
ti. Bu kabine, itilif devletleri siyasi memurları ile ıüpheli rin karıısında Osmanlı htikd· g6ıterdiler. diğim ıey ıudur: Eğer iıter halde de degıJdı. 
n bir t ilrlü temin •e tatmin ecnebiler tevkif olundular fakat meti nam ve hesabına harb - De•amı var - ve beni de candan seviyor· - Devamı var -
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Habesistan imparatorluğu .............. 

leleriadenibarettir. Pa-
yıtahtın biricik demir 
yolu dünya ile olan 

:1 aponya da alakadar: 

• 



lZMIR POST ASI 

Çocuk ve Oyuncaklar . ....... ( 

ilk mekteplerde ve muhtelif yerlerde oyuncak 
...... ~ - s ·~---- ... .. -

Bütün matbuatı 

dovlot ricaliııi!J omrile oyun-
<'ak fabrikaları vo oyuncak· 
c;ılıgın tfüp·iki ıçın hedavıı 

reklflm yapmaktadır. Bnndaıı 

b ,ı~ka hor yıl bir hafta süren 
[Oyuncak Haftası] tertip edil· 
nıi~tir. Bu lıafta büyiik bir 
bayram şenliği ile ges:iyor. 
Torino ve Milano şelıirlerind~ 

fabrikalar her c;ocuğa parasız 

bir oyuncak hediye vermek
tedirler. 

Milano oynncak 

~6 KANUNUEVVEL .. 1933 

Her 'fürkJ~Soyadı Alıyor 
....... 1 

Salihli'de 
Mulıasebei hmmsiyo ıne· 

nıuru A 1i Doğan Aslan, 
Hiikfıwot )ıQkiıni ı:ınl>it Emek, 
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Tahsili emval kanunu Beri eTevklfat Halyan No a 
Kurultayın son toplantısında bu kanu- Siyasal Polis idaresi Ahlaki Meselelerden 
na bazı maddeler eklenmesinı onayladı Binlerce Kişi Tevkif Etti 

Valval Hadisesi Hakkında 
Mes'uliyetin Habeşistanda 

Ankara 24 (A.A) - Ku- üç yıl için muteber tutulması- Berlia 24 (A.A) - Haıraa ri,_ Alman orcln•ua maka· İtalyanlar 
tultay .bir M~~.ta kadar tatil D~ ~ai~ kanunlarda tanip e· Aj·-·· ....... hnM i ....... t1 ile karıılaım•ktadır. Olduğunda Israr Ediyorlar 
l.arat1nı verdıgı dnnkü ~oplan dılmııtır. tim,.: Ba •J ba11ada•beri orduda Roma 24 ( A.A ) - Valval mektedir. 
tana

1
4a onaylamıı oldu~~ ka · Ziraat vekilliği müessesele· Uı...J tı ' ıh ....... alıaaa tedbirler. laakluada or· hsdiseli baklrınclaki ltalyan ltalyan bükumıti bu nota-

••• arın arasında tahsılı em· rinden yetiıtirilen her nevi ıiyual •·Ls'•ı ipli .... tada lairçok t•Jıalar d61l1Dek· t ul 1 k 1 d H ı......,..· t hu"'-uA metı' 
1 

L b .ııd 1 _..ı1_ 9nL--- 1 • • J • • DO ası US ar Urumu gene llD a avvvtS llll li 
9• aanutıuna azı mao e er fidan, tohum ve bunlar gibi ••• ait Wr ...._ M,ı 'n. t.....-. aıaa-.a aoe WD erının • ... • • • • ite • • • • 

elılenmeıini rgözeten bir ka· üreme vasıtalarından luzum rıa ......... •ı'n&it ..,.. kaldırdmuı ve ialmlzdeki kibphgıne verılmııtır. ltalyan Kendısıne V lval badısesın· 
llUilda oaaylamııtır. Bu kanu· görfileolerin kil t k t' ·• le•mdrtatlfr· llHla m •• cim• geceıi lçia ihtiyat ted· notası Valvaldaki hadiselerin den dolayı tarziye verdiği 

ve ~ çe es 111 - .- ' ı· · · H b · 'd kd' d 910 d L- 1 
lla g6re, mlikellefin Türkiye· Iecek bir para ile satılması ve laaal HIJ •t ..... 1 ;• Wt- birleri alınması, Al••• aıkeri mes u ıyebnın a e11ıtana aı ta ır e 1 a IHI§ ıynn 
de belli ikametgahı yoksa ınzuaı göriUdüğO müeSJeseler- tıjhle ;. •n•nlırta " Aı.a. malıafiliadeld kayplar1 ıöı· olduğunda ısrar etmekte ve ltalyan .- Habeşistan sınır 
verrisini vermemek için mal- den her birine bir veya bir orduıunun Ftlhrerin dedfli tennekteclir. . . boıabardım•aın ltelya tayya· tahdidi itin yeniden başlomı · 
lınnı gizlemege, kaçırmaga kaç defade senelik butcele· gibi lçi•cll Alman devletin • Öte. ya~dan aıyaıal . pobı relerine kartı açılan ateıe bir ya anık olduğunu d bildir~ 
Yeya kendisi Lkaçmaya hazır- rinden ve hizmetin tealHik tak direği haline reçmeıi ıbdareıı yeaıtden Bbaz! ,tetdbırle:lure karıı koyma olduğunu söyle- miştir. 
la el w h t ı k d w . . . 1 d • k dil • 1 lk" • aı vurmuı ur. u ıı er e u -

D ıgı nya u ma açır ıgı ettıgı terbp er en en çok ilzerıne en erm D ıncı p· 1 bir 'zlTk idi · d 
~ kendisi kaçtığı anlatılır- 50,000 liraya kadar itlM Hl· linda kalmalarını kabul et· ~~'-il gı -~·· 't k~mfleı~ o- Sanır Maznun Enflasyon 
.. b' · ·ı · d . . k d. ...r- e y•.,..an ev ı erın sa· 5 

ına ve arazı vergı erın en maye verebılmeıı için vekile- meme te ırler. t •• b ır d w 'ld" Ş l ' r 1 i 
laa•a vergilerin bulunmuı te mezuniyet veren kanun ile Bilha11a 30 baıirudanberi ra~lea•d;:. göree binle~~~ ı::~ - Başıamfı 7 inci sayfada - ~ ayıa arı _ı a. an< n· 
-.arahlar1 herine tahakkuk Ayvalıkta satılmakta olaa milıatu bir mevkie aeçen Si- ıi yak.alanmııtır, Bu tevkifat- Müdür birgün bize geldi ve Belgrad 2~ ( A:A) - Yu-
lltemurluıaaca verginin mikta· zeytinliklerin evkafça saha yabmilisler bu mevkileriai taa ba.alarmnı sebeiti] 30 Ha- h•pishaneye elektrik gcti· goslawvyanı~ hır enfla~yon ya· 
Pi tahakkuk ettirildikten sonra alınmasına ve evkaf butcesi- berkitmek iıfcemekte iseler ele ziran vaka1iiade ileri allrülen receğini ve fakat biraz tesi· pacagı ıayıaları tekzıb olun
)11kar1daki sebepler dolayısile nio 18 ~ci faslındaki birinci ba iıte lilel gllç inbi1arıaı aJai •laliki mueleler olduğu sat masrafı lazım geldiğhıi makt.adır. • Bc~g.rad borsnsı 
t•bıilit komisyonları kararile mıdde~ın adı, bakım m~sr~fı yalnız kendiıine lnrakmak iı· bldiirfffyor. söyledi. istediği 910 kuruşu Yevhç kabınesının knrulmuı-
llallkellefin bacıi caiz malların ve yenıd~o alınacak ~e~nlık- derhal verdim. Benden başka nı kıvançla karşılamış ve bu 

'1acak ve haklarının borcu Ö· ler b~delı olarakdegı,tinlmek Fransızkadınları on kuruştan elli kuruıakadar y~zden ~ü~ün devlet eshamı 
elemeye yetecek miktarına ih· s.ure~ıle bu maddeye ~,OOO da diğer mahkumlardan topladı yüluelmışhr 
ti t• h . k 1 b'I k . hra ılive olunmasına aıt ka- f'lh k'k 1 k 'k ld' ---ya ı acız onu a ı ece tar. 1 d k 1, d.n. • • ~· ı a ı a e e trı ge ı amma, B ı• 
lan.L • • • DUD ar a uru .ayın uD onay- T K o 1 ad -~~llefıa bu_u• kartı ıtırazla· ladığı kanunlar arasında bu- ürk adınlığına Saylav Seçmek ve Se· bu gelitin başka tBrln olduğu vy n 
tı, ıtiraz komıayonlarınca b•ş· lunmaktad1r. . • • anlaşıldı. K J AJ k 
"· itlerden önce görülecek ve çılmek Hakkının Vertlmesı, Fransız Ka- Müdür, usulü dairesinde a ay ac ,,,. 
llomi11onlarıa karular1 kat'i Londraya dınl1ğı Arasında Derin İzler Ve mütaahhitten elektrik ceryanı . 
olacaktır. almak lizımgelirken; seninki Vaşıogton 24 ( A · A ) -

Verfi mükellef tarafından Çaiırmış1 Duygular Uyandırdı ' yanıbaıımızda bulunan jand:ır · Meclis hariciye komiserliği 
ve CSdendiai. tahkiki itiraz komis· p . 

24 
( A A ) 

8 
Paris 24 (A.A) - Huımi Sanların arasında utusal ma dairesine gelea ceryandan lngiliz kolay inhisarını kırmak 

se· Yonları haczin kaldırılmasına ansı .. · S' C- Sazı muhabirimiz bildiriyor: Ye uluslar arall kadın kurum· tel azatmak suretile çalmış ve ve Amerika tarafındsn Boliv-
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al· 

nel, 

m• 
on• 
aşı 

mil 
nal, 
ÇIDt 

eyli 
y. 
A· 

ıne· 

lanı 

L d. . . . k' gazete ere gore, ır en ay- TM 1 w h • h t' · · B d yada do.. d d v k 1 ıııt~rar dv~r ıgı, vergının ter ı· mon dUn dış iıleri bakanlı- urk bayan lilDa Hylav farının ileri gelenleri Paris dap!• aneye ge ırmııtı. u a - 1 gru an h ok~: uyda a ~y 
•aane aır karar katileştiği w d k' k ilkil 1 • ıeçmek ve seçilmek hakkının avukatlarından Madam Gtim- edıkoduyu mucib oldu. saha a ınması u ısın a mu· 
t lrd' d 'b • b . gın a ı 11a m eme er es . ş· d. ov. • b' 8 l' . .1 . 1. • ır • ı hyat acız kaldm· nasında Flanden ile Lavali •erdmesi uzun çatlardenbeıi pere Broasvick ve aluıla: . ım 1 ; ıöy!e~ı.ım şeyle11n ım .. 0_1v~a rıca 1 c gız ı~e 
lır. Hak11z olar~k konulmuı so~ kanun içinde Loadraya b11 hakları elde etmek içia derneri yanında delege Ma· bır kısmı t•h.•!!ıdır •• Y~l?ız o- g&rOşmuştur. ~uhtemcl bır 
•eya. yolsuz tatbık edilmiş ib· çagırmışhr. ıavaıan ve ıimdilik amacıaa dam Cillier sayalmığı değer. daı~n~a verdıgım yırmı lıranın barb gözönüne alınarak Ame-
liyatı haci~ yüılln~en doğan - varmakta uzak bulunu Fran Blyik elçimiz Suad 'Türk şalıidı yoktur. . ... • • ri.kayı lngiliz sanayii ne tabi 
•~rar ve zıyan bazınece öde- Borsa ıız kadıabiı arasında derin b•,.alarının iNayramındaa öl6· - Batkaca bıldııınıı var bır halde tutan şimdiki duru-
llır. ~ -;-. --- izler ve dunuJar ayandır· rll Franıız bayanlar1nın elçi· mıdır 1 ma çare bulmak için bir ko-

Hususı karıunlarında mu· U •• mııtır. llkte. l>lr çay toplantısına ÇR· - Hatırlayamıyorum. mite memur r edilmisti r. Bu 
t11r zaman müddetleri yazılı zum Bir çok Franıız bayanlara tırmııhr. GGzel l>ir gDo geçi· A.ycltil ••hkeme•iadea ge- pllnın faide&i Bolivyanın A· 
~ldliyaa verai ve resimler ile _Çuval ~ K.S. ~ telefonla biti ile veya kendi rilmlt ve yukarada saydığımız lt~n bbir talimi at üzerine 

1 
bu iı- merika ile olan ticaret bilin-

QQnları k • J • • 316 H Aı. d ıo 75 13 50 1 • el k I · · ..n.L. k b v • ıcva yapı mıı ve tutu an ıa · . • n munzam esır erının . z. qme erı ı eftk bllyll e çımızı ,. .... e ayanlardan çoıu ray . çosuundakı mühım açıkta pro-
t•ın t k 'tl' · h 134 K t'f 't 12 75 13 25 k d ltul Y- bıtname mahalhae gönderll-amı ve a ıı ı ııe er oopera ı ı · atlulamaktı ıiyaAI lıaklanD a mamuılur. Fransız ka . . · · • t konulmasını 
t,luiti tahsilinin teaHük eyle· 118 Y. 1. Talat 12 50 13 50 lıepıiae kav: ... Tlrk bayan· dlD karamları bu Nisanda Is· mışbr. Jken,ınl mterıyeket 
dlği 117 Sıtkı o"'lu 14 50 14 50 -....- o ay •t ıraca ır. 
b mali yılı takıbeden yıl~an 72 T. Debtaı 12 75 14 laraaın ıe~i~cine ortak oldak· tlab.ada toplanacak uluslar Zayi .. 
•ılamak üzere ~eş sen~dır. 68 Alyoti bira. 12 87 13 62 lırını ea ıyı dileklerile a•lat- araıı . kadınlık kongresine ha· den - ve yenisini almak için 

O?aylanan dıger bır ka-
54 

H. ve Cevdet 
13 62 13 62 

maktadırlar. zırlanıyorlar. Tire iskio komisyonundan milracaatta bulundum. Esld 
"1ı11 dede Sovyet Soayaliıt 

879 
d- k" t k" verilnn Tirenin kurtuluı ma· vuikanın bir hükmü olmıya· 

~ınhuriyetleri ittihadı tarafın unFu sa ışın ye unu Con Simon _ Laval Bay Peker ballesinde bir bab hane ve cağı ilin olunur. 
d,11 TBrkiye cumhuriyetine a- 8SUly& köık cıvarında bağıma ait Tire Kurtuluş maballe~i n· 
rınuş olan sekiz milyon do- 50 Karaoğlan zade 8 Görüşmesi Gü d komisyonca verilen 22· 12 931 de Zilhavalı hafız lb:ahim 
~ltlık kredinin :icra vekilleri 5 Portakal .zade 8 25 Londra 24 (A.A) - Sir D&y 10 tarih ve 3 36 numaralı taıar· oğlu Lütfi. 5520 
tyetiace resmi daire ve be- 50 Cevahtrcı zade 8 25 ve Ledi Saymoa dO• Hltalı - Baparafı birinci yüzde - ruf veaikHını zayi eylediğim-

ltdiyelere Juzumu kararlaştı· Kum darı Ka4Ja gelmiflerdir. Noel yor· ded~ıatüık •iD1n, güve~, çal11• ı•lflllel!lle11Jf!llo•n~:311!11~ 51 --lllllİİİlllllllİl----··ı•·~·ıt;•f!llo•n•·. •3•ı•s•ı 2.1111 
tıl k 1 1 LJe dl 1

• onun yoluna ınandık 
•ca mamu eşya satın a ın· tulannı orada geçhecea r r. Onun buy ıı. 1 d • T s • 

L. .. ••ına d.ahi kullanılması için 50 1 t"klil 4 75 arısta bulundukları sırada l b re ıneması '- 10 Mazhar Nurullah 5 50 p . ru,,.u atın an ay • ayya , 
~it"- t 

1 
.. b' .

1 
. t' s ı • 4 87 s· L di S d • I . rı mağı ir göı kırpıcı kadar ım. 

~ ume e ae a ıyet verı mış ır. ır Ye e aymon ıı ıı erı run için bile düıaamiyen Türk • 
L.~ suretle alınacak eşyanın Palamut bakanlıiında M. ve madan gençlipne güveniyoruz, onun göı· _B_U_G_Ü_N _____ _ 
~clellerioe ait teahütaameler Kental Flanden M. ve Madam Le•al terdiği yollarda çalıeıyoruz. Bil '- aı Noel mlinasebetiyle büyftk program: 
'•ıye vekili tarafından imza 74 muhtelif Keskiaoğla180 385 lngiltereain Pariseb6y8k elçiıi yurdun yapcılarıyız. Yıkıcılık gü. iki filim birden 
~lecek ye abaan eşya her t25 " Keten izzet 210 390 Ledi Klerk ile birlikte yemek cfimizü ancak kaytakhğa, geriliğe A M o K. 
°"ligi bir belediye için alınmıı p k yemiılerdir. ve dönınınenin akııına karıı ge• 
~ o belediyece buııun bedeli amU _N~ş--redil~n bir .,!,•_blitcl_e lite kollanır ... Bu akıı ba1k• 11k11-
"" - = ~~ tu. Bu •kltuı önüne duranları 
~ tçesine konularak maliyeye 18 ikinci Ala:raki 40 Laval ile Sir ıaymenin .. batl~ kanıaaı.ı:la boğana derlek hiç kim· 1934 beynelmilel filim sergisinde birincilii'i kazanan 

meşuhur filim ~tnecektir. 17 birinci Abolafya 51 ~v!upajıleri &zerinde g6rlı- ae ı•ımaıı .. , deyiıimizin dayağı 
e" ' kurultt.y, muhacirlere Lu 36 « Aydınlı izzet 51 tükleri bildirilmiftir. ifte ,fU Mcnkut .. dır ki varlığının 

klık ve sel gibi afetlere Bu v d Fraaıız gazeteleri Şark üseriDde Kubiliy adlı ve bu yol· 

Oynı1anlar : 
Marcelle Cbantal - Jean Yoı•ncl - lokijinoff 

~tuz kalanlara hükumetçe 2" .ay misakı Almanyaınn tr.krar ıi ela kopuk hııtı bir Türk çocuğu 
ii. L. tın alınan tohumluklardan 9 Uıak Akaelu baukaıı4,50 liblanması Fransııc ltalyan yatıyor. 

'llt 'l l' Ik 'b: 717 c Gülmez z 4 12 4 60 - 3 - 1 ·' -... --- ---1- 1 'fürk genci; Atatürk'ün buyruk· 
ı~ hlı yon ı~a 1 mı ·tarının 130 " Yağcı zade 4 12 g r~şme eri, Tana devlet er larmı da, onun temi• ellerine hı-
\ Yıl . vade ıle tohumluk ve 166 " Alraeki bankası 4 04 !a!1!_!t~ •. - ve~Y~ıinbton __.!!.••· raktığı ioin deterini d; biliyor. 
\ '-'eldık oJarak verilmesi için 125 muhtelif Halim ve Cevdet lıed~ainin feshi itleri lıakkında O; ha~ı eıluotıAı gün de kiwse-
~ .. kan~n ile Balya. Kara 3 80 g~rOtilldOğ~~'!)~z~~ktadır-:..,. den yardım beklemez. Kendiaine 
~~·~ ıırketinin getırecegi Sarı darı Meselele!.İn çokluğ_.!._Y_!~I· gerekleoen gOctı ·Ataıark'no buy-
\ ~hnin glimrftk resimindea yükltikleri her h:anglsl için bir rupua yaslanarak· damarlımndaki 

9 Eylül Paınaynı 
Başbakan general ismetin ve Belediye reisi Bay 

Behçet Salibin nutuklarıve açış resmi 

Daktilo Evl~ni 10 
Marie Glory - Jean Murat - Armand Beru ord'ın 

çok beğeDilen filimleri 
Ayrıca: FOX Dünya Havadi leri 

~ tlauımele vergiıinden mua- 52 Gülmez zade 3 37 karar alınmamasına " m~!>:• bnda arıyacaktır. • 
,~ile, komıu bükümet- Arpa yen bir progran1 altt•da r gö Hayır!. Se•as saatleri: 

ile hn.k- t' . a A•&I • d b' Şu Menkutqına b.tlunız: Ara- 15-19 F oks ve Daktilo evleniyor 
>._ · u ume ımıı araıın a r_, mesnae ve eria 11 tel 
· •Pılın ve f çekirge haberleş · ·69 Uşak Akseki bankası kik yapılmasına mini ohDUf" mlf ve bulmuıtur. 17-21•l5 9 Eylül Panayırı ve Amok 

~inid;y;a~;"i~b, eıı le
3;lj; 10~e en latif. kokulu~~bon KA~;;~ ,;:

0

~~~i 
markalı sabunlar ı 
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lstanbul kok, ln~iliz .kok 
Ve ZONGULDAK k6mllrlerinin fevkallde kaliteleri 

relmiıtir. Muhterem mBıtuilerimin vakıt kaybetmeden 
kıtlık ihtiyaçlarını temia etmeleri llı:ımdır. 

Sabt mahalli: Malhzlarda yah caddtai numara 12 

Corci Ganoci Teıefoa: 2295 P. 1051 

~ · ,,..,,.,:.IHlil~----------;;oııo-~ ..... liiiö1lii--------------------

G.. [YAVUZ] 
QÇ KllTUPHANESI 

( B E Y L E R ) Sokağında Kemeraltında ( 56 ) 
Nnmaraya taşınmı,hr. Muhterem Mü~terilerine 
A.rzeder. P. 1052 

Hasan 
Vitamin 
Kaori 
Gıda 
Kuvvet 

özlü Unları 

·kudret 
kan 
Can 
Hayat 
Sıhhat 

Arpa 

Yulaf 

İrmik 

Türlü 

Pirinç 

Çavdar 

N~şasta 

Patates 

Mercimek 

özü 

özü 

özü 

özü 

özii 

özü 

özü 

özü 

özü 
Neş'e 

Neafset Beyaz mısır özü 
I 

Çocuklarınıza yedirinjz, btediklerini ve ıeYdikleri.ai bık· 
tırmıyarak deiittlre deiittire yedhiaiz. Vitamini ve kalo· 
riıi çok olan bu mllkemmel aıltl anlarla yavrularınız neı'eli 
ııbbatlı, tombul, kanlı, canlı olarlar. Çaba\ btıytırler, ça
buk dit çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, iıbal olmazlar. 
HASAN ÖZLÜ UNLARILE YAPILAN MAHALLESi ve 
ÇORBALARIN ve tatlıların ye p&releria ve yemeklerin 
lezzetine payan olmaz. HASAN ECZA DEPOSU. Taklitle 
rinden ıakınınız. BtUan marka.mm dikkaı P. 990 

Akşehir bankası 
Sermayesi: 1,000,000 Türk Lirası 

IZMIR ŞUBESi 
ikinci kordonda BorM Civarında Kendi Binaıında 

Telefon: 2363 
Her türlü Banka Muamelatı ve Emtea 

Komüsyonculuğu .. 

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

Afyon ve ıair emtia komlbyonculaj'u yapılır. Malların 
vlraclu da ıalıiplerine en mliMit teraitle avanı 
verilir P. 914 

Türkler için 
Kolayhlda 

Almnca öğrenme Usulü 
Almanca muallimi Tabıin Abdi GGktlng&I ve 

Profeıar H. Sander 
Ylikaek MAARiF BAKANLICI Mill1 Talim vt 

Terbiye dairesi ıaliblyettar liıan ~ komisyonunun kont 
ol&nden reçmlf, Maarif Bakanı ve Mlltehıuıı Almatı 

profesörlerinin Tüikiye: . ortatedriıat Almanca muallim 
erinia ve· daha birçok kıymetli liıancılarla Alman Cam· 
lıur rei•l ]iitler hazretlerinin - iltifat - ntakdir mektup· 
annı kazanmıt ve MAARiF BAKANLICI mekteple 
e1mi kitap liıteıinde bitin mekteplerde okatalma11 
umen tamim olanan biricik Almanca kitabıdır. Bu 
eıerlerle kendi k•ndine çabımak kabildir. ikinci tabı 
dedi 31 ,000 dfr. btaabulda baıılmıttır. 

Yüksek Kültür Bakanlığı Ruhsat 
Numarası 785 tir 

FIATLAR: 

Birinci kitap 36, ikinciıi 45, tıçnn cOıl 63 karuıtu 
Ayal metodun Franıııca11 80~karuttur. Blltlln bnyDk 

l
k6tllpha11elerde buluaur. Depoıu: 

lzmirde IG6 aamarah poıta kutuıadur. 

• 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii 

lı.mir ve bavallıinde temıile muvaffak olduium Tiirkiye 
mizin medarı iftiharı ve yeglae karyola ve madent Feıya 
fabrikası ve bildmum sergilude birinciliii kazanan ve lıtaa 
bulda DOKTORHALIL SEZAi BEY fabrika11nıa çelik boru 
Ozerine muhtelif ve mllntehap baliı Nitrotbanca boyaıile yap
mıt ve en miitklllpeıent kimıeleri memnun edebilecek ve Av 
rupa karyolalan111 biç bir veçbile aratmayacak derecede mll
kemmel olan iki, bir buçuk ve bir kitilik karyolalar ile 
muhtelif ve mlltenevvi renklerde nikel ve sarı takımlı bebe 
karyolaları gelmiıtir. Ayrıca lıaliı çelik tel 6rgtılll demir 
paapaslar on aeae için garaatidir. Fiatlar yalnız bir navloa 
farkı nazarı itibara alınarak toptan ve perakende Iataabu· 
fiatıaa ıatılmaktadır. Teırif edecek kıymetli miiıterilerin 
baıka yerlerde karyola veıaire aramak için klUfete dOtmi
yeceiini timdiden temin ederim. 

Izmir yeni kavaflar çartı11 No. 29 LOKS MOBiL YE VE 
KARYOLA SALONU - HÜSEYiN HÜS?\Ü -_,__ __ _ 

YILBAŞI ve BAYRAM 
Hediyesi için dOşOnmeylnlz 

uoutma 
tenin için. 
Kokuları 

birer şahe -
serdirler. Bu · 
kokuların ne-

....,....,. ... _,.ıa,. 

Esansları 

Türkiye Ziraat bankası ı~mit 
şubesinden: 
Mevkii Sokağı Ciaıi No. Muhammen JC. 
Darağaç Demir Mehmetçik dükkin 2 1200 

c Makara " 12 1200 
" Tramvay caddesi ,, 79 1800 
,. Şark ıbır il 4800 
" Tramvay caddesi hane 129 . 4800 
,, Demir Mehmetçik hane •4 2700 
c Travay caddesi dükkln 78 58 1800 
,, Tramvay caddesi dükkln 84· 128 2000 
,. ,, « dükkin 77 48 2100 
,, ~ Piyade arta 38 300 
,, Mızraklı ıirkeci araa 42 700 
c Tramvay caddesi arsa 116-118 1400 
,, Demir Mehmetçik arsa l·I 600 

Alsancak Iımir bahçeleri hane 7 1 9 4200 
,, Küpeci oğlu hane 104 2500 

Birinci kordon dtıkkin 382 230 1800 
Tepecik sakızlar Jile ahır ve kahve 3 4 3300 

c ,. ,, 1 5 hisse bene 12 1500 
,, Tepecik ar1a 2 · 2 400 

Ayvukla Mahfi arsa 4 400 
,, Sinekli caddıl 1 -2 hisse araa 44 300 
,, ,, c hane b•hçe 3·2 hi11e 126-1 300 

Darağaç tramvay caddeti arsa 113·115 87·89 900 
Kartıyaka nald6kea tramvay C. hane 4·6hiHe115 121 400 

Yukarıda ev1afı ve numaraları yazılı Yunanlı emvali 7· 
934 tarihinden itibarea açık arttırma ve gayri mtlba 
bonosu veya peıin para ile artııa çıkarılmıetır. Malın aa 
dığı aeneya ait Devlet ve belediye verii ve reılmle 
ıair masraflar miiıteriye aittir. Kıymeti mubammeaeai 1 
bia liradan f.zla olan emvalin ihaleleri iıtiıana tabid 
lbala 2-1-935 Çarıamba glln6dür. Taliplerin kıymeti m 
hammen~nin yllzde y•di buçuğu niıbetinde temiaatlarill 
birlikte meıkOr giinde ıaat 14,30 da bankaya milracaatlafl 

4300 
........... 
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Sev 
like 

1 
Iımirde Pul sergiıi açıldı. Poıta pullarını ve pal ld' ili 

lekıiyonlarını en iyi fiatla alır. 
Kolekıiyoacular Yilı k ve Ecnebi kolekıiyon nokıaall' \' 

nnı en acaz fiatla temin edebilirJ~r. S 
lzmlr Yolbedutan Numara 40 

P U.L S E R G 1 S 1 tg 
P. 1063 

il an 
Sümer bank Uşak şeker f ab 
rikasından: 
T erakii Ziraat Tiirk anonim tir keti hi11eleri Slmerba~ 

faset ve yük
sek varlığına 
erişıniye im
kan yoktur 
ve olmıya

caktır. Yük. 
sek dereceli ' namına timdilik Y•lnız Uıakta alıotnaktadır. lz 

50 liraya kadar bi11eye aabip olanların lıiueleriain ti' 
ele yapısmaz 

' ' rı rnhnuvaz ra- ~ ~ 
.. mamı, fazla bi11eıi olanların hi11eldriain yarııı adenecl• 

diğer yansı için hi11e ıabiplerine birer veaika verilecekti" 
kıymetleri Hi11e bedellerini alabilmek için ya biue Mhipleri-" yiha ve zarif ambalaJlarile her yel'de 

söylennıekte ve aranmaktadır. 

tavsiye ederiz.. U. M. Kemeraltı 
S. F.erid ŞlF A eczanesidir -----Kemaraltı memurin koopera· 

tifi karııııada 
Istanbul boyahanesi 
Yeni seneyi yenilikle karıı

lıyor. Memleketimizde ucuı· 
luğu ve itindeki güzelliği ili· 
bariyle rağbet kazanan bu bo· 
yahane gerek boyahanede ve 
gerelrıe kullandıiı buharlı 
istim makinesinde dahı fenni 
tadilit yapmıt ve boyalarını da 
ona g6re tanzim etmiıtir. 
Y6nl6, ipekli her kumaıa, t•P 
kaya, elbi1eye, muıambaya, 
batti evlerdeki eıkimit oda 
takımlarına istenilen rengi 
vermek için biJba11a müte· 
ba11ıı meıgul olmaktadar. Lüt
fen bir defa ziyaret ediniz, 
niaan'attaki mahareti görecek· 
ıiniz. P. 1055 

· Muğla viliyetinden: 
_ Nafia daire1i için Bakırköy 

701 tipi Empermea~ ilize bez· 
den olmak fizere 16 12 934 

................ 
Söylüklerimiz 
Osmanlıcadan öz Tllrk 

çe, Türkçeden Oımanhca 
y~ yapbğımız ıöylüklerin 

100 sahifelik ilk cüzleri 
ıkmııtır. 

Bu ıöylnkleri neşrden 

~akıadımız öz 1 llrkçe ce· 
eyaaı kuvfetlendirmek ve 
ııazetelerde çıkan öz Tlirk· 
çe yazıların •nlaıılmaıını 

kolaylaıtırmaktır. Bunun 

için de yüzer ıahifelikl 
clizleri ancak kiiıt paraıı 
olarak 15 kuruta ıatmak-

~~~ . 
• 

Göz tabibi 
tarihinde pazarlıkla ihale olu- Dr. İsmail Salah ettin 
nacak altı adet çadıra iıtek· 
liıi çıkmadığından eksiltme Franıanın Bordo tıp faklU-
6 1 935 Pazar g6nü Hat on eıi gaı ıeririyahndan mezun 
beıe bırakılmıttır. lıteklilerin atkeri liutaneıi öz hHtahk 
~artlarını anlamak llzere Muğ- 1 
la, lstanbul ve lzmir bat mli· ları miiteba11111. Muayenehane: 
bendisliklerine mnracaatları ikinci Beyler Sokak No. 81 
ilin_olunur. 5527 

kendileri veya vekiletnameli vekilleri tarafından fabri 
mua bizzat m&racaat lizımdır. 

Bedelin teaellllm6 ve ibra muameleleri dolayııile yal.
mektup ile tediye yapılamamaktadır. 

lıtanbul, lzmir, Ankara gibi btıyfik ıebirlerde ıatıa j 
ma iti ileride Sllmerbank tarafından yıptlacak, tekil " 
tartları Sümerbank tarafından gazetelerle ilin edilecekti" 

Hi11elerinin ödenmesi için talimat harici mllracaat ed•' 
ler çoialmııtır. .J 

Bundan ıonra beyhude miiracıat zahmetine ıirilmeaa"' 
•emtlracaat edenlere cevab verilmiyeceji ilin olunur. 55" 

1 lk arkadas arasında 
• 

- EJbiıeyi yeni mi aldnnı? 
- Hayır eıki elbiıemi yeni yaptırdım. 
- Naııl olur, eıkideo yeni olur mu? 
- Elbette olur, fennin terakkiıi ve o feanil tatbik 

eden udalar olduktan ıonral. 
- Bravo!. Demek ki ıen, bu ıekilde hem kaza net• 

yolunu baldan ve hem de eıkiciliie paydoı ettin. 
- Tabii bakınız ıiıe anlatayım: Geçen ay bizilll 

. . • . . . Bey arkadaıım gazetede 
Kemeraltınd& İstanbul İstim Boyahaneainiıı 
bir ilinıaı ı&rmllı ve oraya bir elbiae ile bir ıapk• 
rlHtbm&t pazarlığa ne hacet Boyahane mBdllrllnl• 
iıtediti cliz'i paraya boyret etmit. Uç ı&n ıonra d• 
o eıki kirli elbiıe ve ıap1ruıaı mllkemmel boyA•IDlf 
temizlenmiı olarak almıı v• memn•niyetindt11 .eydeki 
oda takımlannı, muıambaları, perdeleri bile yenilet'"' 
mete ı&türmOt. 

- Bu muvaffakıyeti naııl elde etti acaba! 
- Hani onu da ıiSyliyeyim, makineleri ıon .Ute .. 

ltubarla m&tebarrik, Avrupa gCSrmüı bir boya mit•"' 
ha11111 çahtmaktadır. Boyaları gayet aabit, ipek ~ 
iplik, roplan iıtenilen renge boyamakta mabirdit• 

H611aa ıavam taYıiye bjr yerdir P. - 931 

l 

lı 
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• t Sıhbatını düşünen zevkini bilen güzelliği sevenler 
1 bilec k Rakısını 

Kimyaırer ingiliz 
1(. Neı'e ve şetaret kaynağı olarak .. tavıif ederle' 

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

iizlimden mamul en birinci ve leziz rakıdır. 

BiLECiK Rakısı 
Sevgililer mabudunun, semalar ilahesinin, yıldızlar me· 
likeıinin iıadelerine teb'an yaratılmıştır. 

BİLECİK Rakısı 
Hakikat ehlinin biricik rakısıdar. 
Ne der gilzelliği tasvir ederken Eflitun « Güzel 

h•kikatın enmüzeçi letafetidir> 
Bu Söz Hakilnıtla.rın Ha kik atıdır ... 

P. 912 T. F. 

Şeker,Lokum, Çikolata, Bisküit, ihtiyaçlarınızı 

YALCIN 
ı~taııbnl Şekerlcıne ~fağazalarıııdaıı 

temin ediniz 
lstanbul ve lzmiria en meşhur fabrikalarının 

Nefis Mamulatı 

HACI BEKiR 
Kaymaklı Lokum ve Şekerlerinin h r çeşidi vardır 
Hediye,Nişan, Nikah. Mevlüt Şekerleri ve zarif 

kutular bulunur. P 949 

Abdllsstlim Akgllnlü 

liburatuan 

ikinci Beyler ıokeğında ha

mam yanındaki 72 numaral 

binaya nakledilmiştir. idrarın 

umumi tahlili veıair ıeriri tab· 
lillerle yenen, içilen madde-

Kok Kömürü 
Antrasit Frene Nats, 

lerin tahlilleri yapılır. Kömür: 

ıerıe diğer mahrukatan kaıo- En ala 
Krible Zon~uldak kömürü 

nevi ve en ucuz flal 
rileri tayin edilir. Mekteplere İkinci kordo1_1 N o. 88 ~flCARE'r ODASI KARŞISINDA Telefon; 3306 
ve müesseselere ucuz fi atla afi Ed C ff J f • 
h kimyeviye ve zeytinyağı tile var onson a e 1 
caılarına Asit aletleri ve siyo- § 
losyoaılar bulunur. = -

Telefon: 3859 P. 1045 ~ -----

Türk 
Pazarı 

Kadın elbisesini §§ ı~a~ 
Hacı Süleyman 

Hocasız biçmek istiyenler 

Sükrü Canal'ın 
) 

Biçki Dersleri 
Kl1'APLARIN1 

lstanbul Beşiktaşta Dikiş 
Yurdundan istemelidir 

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

Mahdumu 
lBRAHll\1 

Hanımların 
~ Nazarıdikkatine -

1 
e 

1 
1 
~ 

45? 
Dakikada 

Ateş, Su, .Aylık, 

6 Ayhk 
Ökıijenli. boyah, boya

sız, uzun, kısa, kırık, zaif 
ince her ne çeşit şaç 

olurıa 
Bukle, kıvircık ve ya 

geniş altı aylık daimi on 
dilenizi, makyajınızı, 
kaıınızı, kirpiklerinizi saç 
boyatmanızı ve manikü-1 incisi 2 , 2 incisi 2,5 

Lr!adir P. 1017 
"d IZMIR, Şekerciler Çar,ısı Na. 16 1 
1 K ARŞIYKA M. Kemal Paşa Caddesi No.sı 

:ri)I... -_:_--=-==-----------

~ Mevsinı dolayısiyle Istan 
~ bul Beyoğlunun yiiksek 
E terzilerine diktirnıi~ en son,. 
= moda üzerine manto par-

· ı rlinüzli 
Bu ıan'atların biricik 

mutahaasısı olan paris 
yilkıek berb.,r mektebi· 
nin Atina ve Bükreş şu
belerinden diplomalı 
Minik kadın berberi 

----------desu ve roplarımız gelmiştir Sarda elbise boyahanesi .. 

------------
Bayram münasebetiyle takımlarınızı, rop
larınızı, şapkalarınızı ve ioekli kumaşları-

kf' llızı ve en eski elbi~elerinizi yenileştirecek 

Meraklı ve menfaatini is
:::: tiyeıı haıııınJarın kuma~ 

~ almadan ve terziye uğra= madaıı evvel bir defa ma= 
§3 ğazamıza uğramaları kaQdir 

-----

Sıtkı ya yaphrınız. 
Keçeciler caddesi 122 

No. da iiç katla binada 
B. Sıtkı adresine müra· 
caat ediniz. P. 1009 = --~~~~~~~~ 

•• w\'e yenisinden tefrik edemiyeceksiniz. . 
SARDA elbise boyahanesi en meşhur Av-

= Adres: Odun pa~arıııda 
~ ktlK-ıtçı Nafiz Mustafa ya
ES nında N o. 3 

~ Olivier ve şü-
i rekisı Limitet -------951 = Cendeli ban Birinci Kordo 

Hacı Süleyman mahdumu tbrahim 
Tjelefpn: 3276 1 1 "" P. 

06.1 tupa bovahanelerinde (Puvan, Keler ve Gile 
ıribi 8 senelik staj 2ören ) 

V APURACENTESI 

ti' 

ecl• 
Fektil' 
eri.t' 
ri 

yal-' 

ıa İ 
kil fi 
ekti" 
ed•' 

e•J 
. ~~ 

ik 

cı• 

illl 

Paris teınizlemek ve boyamak odasın1n 

1927 senesinde Beyııolınilel boyacılık 
federasyonu azasından 

tasdiknaıncsini haiz 
ve- tenıizloyicilik 

Bağcıların 

:= Tel. 1443 The Ellermao Liııes 

_; Tahliye için beklenen Lt.va· 

purlar. 

EGYPSIAN vapuru 15 Birinci 
Kinunda Liverpol ve Svvan· 

SARDA ELBiSE BOY AHANESIDIR Sebze ve mevve bahçesi sa· 
hiplerinin dikkat gözlerine: 

ıea'dan 
THURSO vapuru 25 Birinci 

lzmire biiyiik yoııilik gethou san'at,ç1 Snrda boyahanesi siyah renkleri 
baska acık renk yapar. 

' :ı , ... 

Kinuoda Londra ve Aovers· 
ten gelip tahliyede bulunacak 

ve ayni zamanda Loudra ve 
Dört seneden heri seve seve kullaudığınız ve aldığımz HulJ için ylik alacaktır Deutı· bayram münasebetiyle neticeleri takdirle yadettiğiniz (Güvercin) markala kimyevi ehe Levante Linie 

gübrelerin lzmirde satış yerinin yalnız: AR.TA vapuru Hamburg, 

Inanılmıyacak derecede fiatlarımız 
tenzil edilmiştir 

Adres : Sarda Elbise Boyahanesi 

GAZ1 BULVARINDA YENl TUHAFİYECiLERDE (1) BremenveAnveratengelip tah-
NUMARALI ADADA ıNGILtZ KlMYEVı GÜBRELER liyede bulunmuıtur. 
ŞıRKETl Olduğunu uaııtmayınız. NOT: Vurut tarihleri ve 

GÜBRELERlMIZl Bağ mıntakalarındaki köy ve kasa· vapurların isimleri üzerine 
balarda sizce malüm olan acentalarımızda bulursunuz. mes'uliyet kabul edilmez. 

Saman iskelesi Mimar 
Telefon 

Keıualettin Bey Caddesi 
" 

No. 21 ADRES: IMPERLAL KEMIKAL INDUSTRIS (Levant) Not: Vapurların vlirut tarih· 
LiMiTED ŞlRKETl lZMlR ŞUBESİ teri ve iıimleri üzerine deği· 

Şirketi Karşısında 

Dr. Ziya Hamdi 
ASKERı HASTANESi KULAK, BOGAZ, BURUN 

MuTAHESSISI 

lldaci Beyler sokağı Beyler hamamı karşısında No. 41 
T eiefon : 3686 

Her giln öğleden sonra saat üçten altıya kadar 
baıtalarını kabul eder. 

P. 1012 

Doktor • 
Fahri Işık 

= = = 
i 

İzmir Memleket Haıtanesi Rontken Mütehassııı ~ 

Her nevi Rontken muayeneleri : 
°lJltra - Viole ve Elektrik tedavileri yürüyemiyen ve~ 

"••ıa Raşitik çocukla,. tatbiki ve rontken ile~ 

e) tedavileri yapılır. P. 863; 

lldacl Beyler sokak fırın karıısı No. 25 Telefon 2542ii 
wnınuııııınunıunuınunnınııııınıııııııuııııııııııınıunıııııııııııııınııınııınııuıınıuıııııuıııııııu 

-------Şık ve Güzel giyinmek 
lstlyenler okusun 

Y aklaımakta olan bayramda şık ve zarif kıyafetle 
gezmek için ~n ıon model elbise ve kundura modellri 
gelmiş1ir. Halimağa çarıısında 

RÜB}J .. T J\A1'A.N KÜTUBH.ANESİNDEN 
Bu yeni modelleri temin etmeniz herhalde faide· 

lidir. Bu modeller manto, tayor,rop, tuvalet, L undura 
ve daha bir çok modelleri havidir. 

Bilha;sa elbiselerini kendi yapan hanımlar şimdieen 

patron .~ipariılerini vermelidirler. .. . 
RUnEN KATAN KUTÜBHANESI 

Her lisanda gazete, mecmua, kitap, nakış, inşaat 
albümleri :vardır. Her taraftan her türlü ıipariş kaboi 
ed li, ve sür'atle gönderilir. Satıcılara ayrıca tenzilit 
yapılır. Telefon 2619 P 1028 

~Doktor A. Riza önlen~ 
~ Doğum Ve Cerrahi Kadın Hastalıkları ~ 
5Mütehassısı Telefon 2987 ~ - -s Kestelli caddesinde 62 numarada hergiin 5 - == 5 saat 3 den sonra hastalarını kabul eder. ~ 

P. K 783 telefon: 380 tikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. P.869 

Ki na Lütfi 
lştiha - Kansızlık - Kuvvet İçin 

lyi Bir İlaçtır .. 
Kış giiıılerinde souğa karşı vücudü ınu-

hafaza vo nıukavemet için sabah - öğ·Ie - ak

şam birer fincan içınek çok faydalıdır. P. 103 

Daima yenilik 
Her yıl kartpostal i~jnden ötürii yenilik ustası 

olan ETEM UUHi kartpostal deposu bu yıl bam 
ba~ka bir "ekilde herkesin sevebileceği şık, zarif 
ve ucuz 30,000 çe~it yeni yıl ve bayram kutlula
ma kartları lıazırlamı~tır. 

' . 
Ahbaplaı:ınızın yeni yılı uğurlu gidebilınes1 

çi n btt .yeni kart!ardan alıp gönderiniz. 
Dı~ardan ısmarlamalar çabuk gönderilir. 

Y olbedestan N o. 3 
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1111111111111111111• ıı:· Hasan öksürük pastil 1 eri ,:ıımııııııııııııııııııııııııı 
öksürük, nezle, bronşit, boğaz ve gögüs 

... 

Hastalıklarile sesi kısılanlar ıifai tesirleri çoktur. 30 kuruştur. Bütün eczanelerden arayınız 

~B.taatlf~M.aarif duvar Takviınleri 
. '!-~ ·''• : ·t . .fi-<'·, ~:- ' ~ 

,.. . :. -·"": Taklitlerini almamak için dikkat etme:- li dir . 
HJr tfi~lü ~alömab, ezani vasati saatleri . Arabi . Rumi ,, .., ':• 

vkatı ıer'iyeyi, mevsimler, fırtınalar, tarihi vaka ' lon . hık ;i Y• ı. '· 
arb1 meseller, maniler, yemekleri ve L\tlılan havidir T . ıklid ıı .. 
lmamak için ismine ve saat resmine bakm;tlıdır Mt'r k t·ıi: İ s t .ınlı ,: 
ta.arif Kitaphanesidir. Her türlü cep, duvar takvimleri ve mıılılır .ı l. ırı 
·ardır. Tüccara büyük iskonto ve kolaylık y.ı.pılır. 

MUHTIRALI, HARIT ALI, HER TÔRLÔ MALUMA TL 

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

takvimi ismine ve Maarif kütüphanesi ia.zasına dikkat 
etmelidir. Fiati 25 ali bez ciltlisi 35 karuıtur. P. 103 

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

i3ol 1sık az sarfipat uzun ömür 
lşte' (Metallüın) lambalarını tercih 

. ettiren ilç evsaf 
Deposu: MEHMET TEVFiK elektrik malzeme de-

posu. PeştemaJcılar. Telefon 3332 P.919 ---- ----------- -

lzm ir 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Sirketi 
Şirketin Izmir halkapınardaki pamuk 

M:Cıun1cat Fabrikası 
Beyaz pamuk mensucatının her nevi tipini imal ede· 

bilir, hali hazıtda AT ve TAYYARE markalı iki tip 
üzerine çahşmakta olup, muhtelif geniılikte apretli ~e 
apretsiz olarak kaput bezi imal Cetmektedir. 1250 bey · 
!ir kuvvetinde bir makineye malik olan mezk6r fabri· 
kada altı yüz on dokuma makinesi hali faaliyette olup 
yedi yüı amele çalışmaktadır. Yevmi imalatı vaıatt 
olarak 30000 metre kaput bezidir. Mezk6r mleaHıenin 
malları Avrupanın ayni tip mesucatana her •eçhile te· 
fevvuk eylemektedir Telefon No; 2211 

" " 3067 

Adres: lzmir halkapınar 
Panınkh Mensucat Türk Anonim Şirketi 

Atelyeın izde: 

11111111111111111111-!llOlllMllllUIRDWmmınonıııınınumınnmo _Dişlerinin Bozulu 
Çürümiyeceğini 

Bilir 

Hilal Mobilye \T e 
S.A.NDALYA iınalathanesi 
Şekeroilerde Numara 26 en eyi 

• cine fırınlanmış ~gürgonden muh
telif çeşitlerde mobiJya ye sandal
yelerimiz metanet, zarafet itibarile 
gayet mükemmel olarak imal edil
mektedir. 

Toptan ve perakende sipıui~ ka- , 
bul eder. 

Fiatlar ehvendir. P.961 

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

memleketimizde birdanecik olan Bayındır mahsulü ve 
Goloı ayarı zeytin, panayırlarda birinciliği kaıanan 
reımi ve huıuıi mfie111eselerde beyenilib miltemadi-
yea alınan bu güzel sofra zineti, agız lezzeti, yemek 
etniıl, gıdanın kuvvetlisi, yüksek ragbetli eşsiz nes· 
neyi her yemekte eksik etmeyiniz. 

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

mara 3 de 
DEDEAG A ÇLI ZADE MEHMED NURi BiRA 
DERLER TiCARETHANESi 

Tapaden da ıiparıı kabul eder. Telefon 3224 P.1001 

Geçen sene de 

500,000 liralık 
Büyük ikramiye ile 1 O vatandaşı sevindiren 

lkiçeımelik Tan ıinemaıı karşısında 
Üç kardeşler 

UÖURLU kIŞESI 
nden bir bilet abp tecrübe ediniz. Çalıımadan elde 
edecejiniz serveti bu UGULU KlŞENIN uğurlu bileti 
de elde edebilirsiniz. Bu kiıeden zengin olanların 
iıimlerini de bilet alırken görebilirsiniz. Hayatta 
ıengin olmak yalnız çalıımakla değil, UuURLU~yerin 
ujruna çarpmakla milmkiindür. P. 987 

Doktor 

Zekai lbrahim 

Rodyolin en müessir diş macunudur. Dişleri 

kat'i surette temizler ve -parlatır. Radyolin 
en yumutak dış macunudur. O:şleri çizmez, 
minalan örselemez. 

Radyolio en hoşa gidecek diş macunudur. 

A~ızda köpürür lezzeti güzeldir. 

RADYOLIN 
Kullanınız. P. 1008 

O M E G A ve T İ S S O T 
Saatleri A~centeliii 

Kemeraltındaki 56 numaralı m11ğazasını Hilkumet 
karşıııada Kaymakam Nihad Bey caddesinde 1 ve 3 

1 numaralı mağazalara naklettiğini muhterem milşteri-
lerine bildirmeği bir vazife bilir. P. 1036 

Birinci Sınıf ~1utahassıs 

Operatör - Doktor 
&Tahsin Hüseyin 

Hastalarını her gün saba btan akşama kadar ke nd 
hastanesinde kabul, tedavi ve amaliyat yapar. 

Adres : ÇiViCi HAMAM MÜFTÜ SOKAK 
Tahsin Bey Hastanesi 

P. 1054 

Operatör 

Doktor Nuri Ihsan 
ASKERi HAST AHANESIDAH1LIYE MUTEHASSISI 
lkinei Beyler ıokak numara 45 Beyler hamamı karşısın 

daltleclen ıonra 3-6 ya kadar haıtalarını kabul eder. 
P, 899 Telefon: 3806 

Viyana, Hamburg Darülfünun Tıp Fakülteleri 
Cerrahi Servisinden Mezon 

Muayene ve lkametgihı:Karşıyaka Kemal 

paşa Caddasi Numara : 120 P. 1021 

1 Operatör 
Dr. O~vdet Mustafa 
Aıkerl merkez baıtaneıi 
Operat6r&. 
her gGn 6ğleden ıonra 
ikinci Beyler So. No. 78 

Daktilo 
Makina 
Tamirhanesi 
Bakırbedestan N o. 1 7 

Her ne9i yazı, he1ab 
ve fotograf makineleri 

tamir eder. Bilha11a mik 
rofon aynalarını yeni ola 
rak yapar, bozuk olanı ta· 
enir eder. 

Piyano ve emıali çalğı 
aletleri ve radyo tamiratı 
mlkemmelen ve ucuz fiatla 
apılır. P. 1050 

ŞARIL PRIMUS 
Bu ismi Izmir Ve Ege 

mıat•kaıında tanımayan yoktur. 

Son siıtem buhınlı Amerikan makinele· 
rile boya yapan biricik milessendir. Teıisa • 
tının hmikde eşi yoktur. 

Kostümlerinizi, roplarınızı foter şapkaları 

nızı bilumum ipekli kumaşlarınızı bozmamak 
az masrafla ve yenileştirmek için ıan'atında· 
ki ihtisası Almanyada en meşhur 1. G. f ab· 
rikalarında ııtaj gören 

ŞARL PR1MUS 
Mlle11eıe1ine veriniz 

BAYRAM MÜN ASEBETILE 
Fiyatlada F evkalide Tenzilat 

ADRES• Samaniıkelesinde Iı 
• Bankası karıııında 

KARDICALI lbrabim Hanında 
Tele fon: 3449 P. 1005 


