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Receb~Peker özlu Bir~~tSöylev _Söyleo~ 

Kubiliy Menkülası . \ 
•••••• 

Dün öileden Sonra Çok Parlak Bir Merasimle 
Ve Binlerce Halkın Iştirakile Açıldı ••• • ••••• 

lalürk Çocukları ~kılAb şehltlerlnln Mezarında And lçtller 

Receb Peker Veciz Bir Söylev Söyledi. .. 

.. 

mak için bekleıiyorlardı. Fa- kanı Avni Doğan, bele· 
sıla ile devam eden yağmur diye baıkanı Behçet Uz, vali 
1aat dokuzdan sonra biraz muavini Fuad yarttaı, emni· 
daha ıiddetli yağmağa baş- y~t müd6r8, Maniıa C.H.F. 
l•mııtı. başkanı Ziyaeddin, viliyet Belgr~tt~ y:pıl.a~ ~llyllk köprilnü.a ~esm!oi 

1
evelki .. gün 

Karadeniı vapuru mendrek idare heyeti llyeleri, biitiln dercetmııtık. B~rı~cı Aleksan~r " ıımı verılen Lbu kopr6 

Receb Peker 

P'ırkamızın bllyüğü, genel - Ku1Ji la)' Menıutaşı 'T 

bimiz Receb Peker 'lD Daha •t ıababtan itibaren 
••bah Hat dok17ıuı kırk fırkahlar fırka teıekl.;&lleriai 

erek deniz işletme idare· temıil eden zevat bayraklarla 
• Karadeniz v111purile şeh· ve buketlerle kordon boyunda 
lıe gelmiştir. fırkanın büyüğünü karııla 
"""'-~........A~""-"'J'V'J°'.,..,..""-"'J""-"'-""""'"V',/"'tJ"ıı,,."'-""'--v".. ~' """"V""\o.'''~""' 

oktor Necdet Otaman Diyor: -·--tatürk ülkümüz; Kubilay bayrağımız
. Nerede, ne halde, nasıl oh .. rsak ola

onlar ~için çarpışacağız, ülkümüz 
··reğimizde, bayrağımız elimizde can 
receğiz.,, 
~vgiJi yurttaşlar !. ı Zağla yatağan, önünde çe· 
ll11ndan üç yıl öace burada liiden kalkan buldu. Üç genç 

hir savat oldu. Han ve bin yobaz karşıladı. Sayıları· 
11 uşakları lnöaünde dök- na bakmadan ilstüne abldılar. 
'aı n z Kenttaşlar, 
•, Sa Yürek :ıilAMan keakindir. 
t•da Jıa Silahı tutan el ise onu itleten 
dıtı.mız yürektir. Öldürmek yok et· 
, ıal- mek değildir. Ölüm, daha gür 
dıl•r. A· fışkırsın diye bir ülküyü bu-
t&rk'o n damakbr. 
'arma- Kubilay, budanan bir ül-

ettiği kü; biz bu ülkünlln fııkıran 
bQriye· Otacı Necdet Otaman filizleriyiz. Budağı güçlü olan 

açıklarında göriindüğü zaman daire müdOr ve m8me11illeri aü.• kiiıad met~aımı.nd~ kord~la.nuı birisi pol taraftan ke
vali , C.H.F. Izmir baş· _ Devamı 4 llncll ıahifede- ıilırken alınan ıkincı bar reımını de bugiln okuyucularımıza 

arzediyoruz. 

Atatürk 
15 Sene Evvel Bugün An· 

kara'ya Ayak Bastı 
Ankara 25 

(A.A) - 27 
ilk kinuu ak· 
şamı ıaat 21 
de Ankara 
Halkev inde 
Atatiirkilo An 
karaya ayak 
O&Pbğı gllniln 
15 inci yıldö • 
nüm6nü kut· 
lulamak için 
bir muziksel 
festival anık· 
lanmııtır. Bu 
gecede De
nizli aaylivı 

Necib Ali bir 
söylev ı&yli
yerek festiva· 
ıi açacaktır. 
Oıııdaa sonra 
Münir Hayri
niıı yazdığı 
Taıbebek ıabneye konacaktır. 

Bayönder ve Bayönder rolünü Bay Nurullah Şevket, 
Bayan lzgen rolilnil bayan Celile, danı ve deli Ozab 
rolilnde bay Münir teganni edecektir. 

Baleyi Bayan Loret Herdinovanın baıırladığı Ankara 
Halkevleri danı kursları çocukları oynıyacaklar, koroyu 
bay Halil Bedeiain hazırladığı musiki ma•llim mektebi 
koroıu meydana getirecektir. 

- Devamı 3 iincil yllzde -

Karmenef ve Zinovief 
Cekanıa emrile nasıl tevkif 

edildiler 
lstanbal 26 (Haıuıi) -

Sovyet Ruıya Komtıniıt 
partiıi liderlerinden Zi 
noviev ve Karmenev'in, 
Stalinia verdiği bir emir 
ile tevkif edilmeıi, lngi 
liz matbuatında derio 
akisler barakmıttır. 
917 ıeuesinden itibaren 

Leniain yanı baıında ça
lıımağa başlayan Ziaov· 
yef, Leninin pereıtiıini Z inovyev Karmen ev 

kazanmıf ve ıoo zamanlara oin kurşuna dizilmesiyle neti
kadar Ogıru teıkilltının ba- celenmit olmasına rağmen 
tında buluamuı, nufuzlu bir tevkifler devam etmektedir. 
idare adamıydı. Bu hadisenin kapandığ: zan-

Deyli Ekıpreı razeteıi bu nedilirkea. Rusya diktatörü 
iki liderin tevkifi hakkında şu Stalin t Ural'da bulunan Z\
baberi vermektedir: novyevi r.!oskovaya davet et· 

- Kirov'un öldnrUJmeıi ıim miı; Zinovyev tayyare ile 
diye k•dar Raıyada 130 kiıi- - Devamı 9 unca yüzde-

Çllllandılar. Sanıyorlardı ki bir ağacın filizi cıhz olur mu?. 
le bir bödük, cumhuriyet Hep Kubillyı öldüren ülküden 
•lz. bir çocuktur. Ussuz güç ahyoruı· Bu ülkü, göv· 
taluı gibi gel diyenin ar- desi çelik gibi aağ(am olan Atatürkün kanınıza döktüğü kocunduran her ıeyi kili ede· 
Ddan gidecektir. bir ağacın yemişidir. Hep kordur. cegiz. Bu yurtta fU Kobiliy nr---------•• ondan çıkıyoruz. Budak da Biz Uç ürünlü bir yangınız abidesi gibi tek bir ıey ayık· 

Dİl(KA 'l' dal da. filiz de onun par· lııtır, ısıtır ve yakarız. Ülkü- ta kalacaktır. Cumhuriyet.. . Şimali Atlaı denizinde ıon fırtına büy5k kurbanlar verdi. 
lkinci Sayfada çHıdır. müzil aydınlatan bu yangının Başka herıey ıiliaecek yok Televizyon reımimizde "Uıvors" ismindeki lngiliz vapurunun 
l'ec1 kaınyon kazası Kubiliyı öl6me ka.rıı yll· ışığı yurdumuzu koruyan bu olacaktır. ,.Neufandland" mevkiinden takriben 1200 kilometre mesafe-
8e1inci Sayfada: rüten Atatilrklin yllreğine yangının sıcağıdır. Yakma Arkadaılar, de batmakta olduğuna görliyorsunuz. Verdiği imdat iıaret-
l'alcı diyor ki.. koyduğu oddur. Beni bukadar gücllmiizll alevliyen Atatür- Ölmek, öldllrmekten değe_.. )eri Bıerine en yakında bulunan Holanda vapurlarından biri 
l edini Sayfadaki: yiğitçe söyleten Atatürkün k&n nefesidir. Bu nefesle lidir. Öldiiren varlığından bir yetfımiı ve tayfasından 18 kişiyi kurtarabilmiıtir. Kurtarma · 
l: eni J;ut diyarı içime doldurduğu ateıtir. Si·jyanıp yakacağız. nerse yitirmiyen kimıedir. Ô- ğa giden diğer ·bir imdat vapura kazaya uğrıyarak karalara 

l~~--------•zi bu kerte urunçlandıran Bizden olmayan, ülklimiizü - Devamı 9 uncu yüzde - çarpmıı ve içinde 12 kiıi mahvolmuıtur. 
--~~~~~~~~~~~~ 

AllMED ve ASIM ULKU byUk elbise fabrikası 
~Ski Bitpazarı numara ı.5-17 Telefon numarası 2042 yerli malı her çeşit çulakiden çift provalı, temiz masraf; mükemmel dikiş. 
~llınaşı ile, masrafı ile, dili-isi ile birlikte on iki liradan on sekiz liraya kadar.ısmarlama elbise yapılır. P. 891 

~ ı ~~ , -. ~.--ın U:flHllı ~~ ?o " M-a?·~<-11"fW.,_.fhtL•il l ı•t i J9Jtfll --~r 
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7 arihı Bayak Tefrika 

.:.l~Pt;;ne r, { .. 

1 -~ ı-
Silistire taburu "·Kasab tabu

ru " namını haketmiıti 
Emin paşa cephesinin bo vetleri de ( horra) eealeri ara· 

•lim vaziyete düşmesi üzerine ınnda laa ağa tabyuına giri
üç tarafından ihata edilen yorlardı. 

.. 
IZMIR POST ASI 

Yunus bey tabyası çok fena- Türk kuvvetleri ~kikaten 
!aşmıştı. Yunus bey ~topları cansiparane bir şekilde çalışı· 1 - Almanların O:l büyük ~airlorinden lfridrilı 
d~şman eline bırakm>lk iete- yorlar, her karı' toprağı dtt,. dönümü münasebetiyle Almanyada hii,viik te:t.ahürat yapıldı. Reisicumhur 
mıyordn. mana çok bahahya mal edi- Bitler bizzat Vaymara giderek "meraııime i::ıtirak etti. Resmimizde Yay-

Gerçi m~işür ı>aşa; E~in yorlardı. Kumandanların gay· marın milli tiyatrosunda. Reisicnmlıur locasını, Hitleri, nazırlardan dok-
paşan~n yerme derhal. Rıfat reti efradın gayretinden faala tor Göbelesi ve Marşleri dedet reisinin solunda ve vali sayede Alman siyasetini giideceklerini tahmin etmektedir· 
paşayı yollamış ve Rıfat pa- idi, nok•n ldegildi ve .. lbu 18• Zavkel ile n.azır Vehtleri Hitlt:ırin sağında gfüiiyorsunnz. ler. Berlinde ( Hombold Havz ) denilen binada muazzaııı 
şanın gayreti paniği tevkif bebden Huan Sabri ~ ... da .2 :- Berlınde. ve Alma~yad~ Rus_radan, handan, Afgan, bir salon vardır. Burası Bitlerin resmile tezyin edilmiştir. 
etmişti. Fakat bu ikadarı kifi yaralanmıştı: Hındıatan, Arabıatan ve Şımalı Afrıkadan siyasi cürümler Bu binaya muhtelif Müslüman milletlere menımb M h m· 
:•:ildi, h ~~~nı bey I" tab~'."'' Artık ~mbardıman dur· ve takibat dolayiıiyle firar ederek Almanyaya iltioa etmi~ mediler devam etmektedir. Resimde 'Ramazan mfinaııe"ı..~ne 

e .. e~e " uşman e ıne uş· r.nnş, düşman kuvvetJeri ı.. b.inler~ Mü~l~man vard~~· A.lmanlar sabık imparatorun vazeden Abdüllatif oglu Abdiilvelıab " Niçin oruç 

-
k 

A 
lü A 
6zere 

Bir 

lst 
t6re 
~aldı 
illeti 

mn~u. b d h l d'" t t ağa tabyuından aonra Ömer sıyuetı muoıbınce bu multecılere yardım ederler ve bir tutulur . " Serlevhası altında tlini bir mevize ver· 
uknusteyBer1 adf>rb.~-~ ~~~u ~~~p~_g_tt~·n~g_e_lı:·p_t~e~b~u~a~d_a~m~Ia_r_ın_r_e~s~i-k_A_r~a=g=e=ç~·e_h_iı_e_c_ek_l_e_r_in_i_v_e_b_u_~ __ m_e_k_t.e __ o_l_d_u~g_u~g_ü_ru_·· 1_m_ek_t_e_d_ir_. ___________ ~b 

punu oş u. nn u an ırı· . t' 
sini TalAt bey tabyasına, iki· mıt ı. Bir an oldu ki, toplar sus· z 11 T 1 b 1 
eini Milas tabyasına birini de Osman Paşa bunu evelden tular. Süngü şakırtıları ara- ava 1 a e e Bayram çin 
Bağlık sırtı t1'byas;na yollı- tahmin ettiği i9in me21kdr ıında yükslen nArala.r ayyuka 

yarak düşmandan kurtardı. t~byanın .. imdad~~ dört tabur 9~ktı: Rus kuvvetleri yüz çe- T' h •1 y ) d F • Surette Bergamada 2.30 ,;0çn~ ti 1
0
1 

tsiı ve duman epiyce sıyı· pıyade gondermıştı. Bu .. kuv- vırmışler, kaçıyorlardı. a Si o un a ecı sevindirildi . 
rılmış, düşmanın sol cenahta vetle~e erkanıharp ~iralayı Piyadeler takibe koyuldu C V d• tind 
yeniden toplandığı gfüülmüştü. Tevfık.bey kamanda tadıyordu. lar. Bilhassa Silistire redif ~ . 80 ~ er J Bergama (Hususi) - B~Y~ -etr 
Buraya at'ılan topçu ateşi te· Ömer bey gayet ıakin, iti- taburu düşmanı ününe katmı~, Keınor Burlıanıyo LHususıJlyatırılmışsa da hiçbir ~ey söy- ra~ın _)·aklaşması. d~layısı~ ~oru 
ıirini yaı:mı~ ve toplanan düş daline •hib bir zahitti. Du,. raıt geldiğme süngüyü yerle~- Hulıaniye b~i~ük bir toessiir lemeğe muktedir olamadan Hımayeıet~al Oemıyetı 1.~aalı' 'ita 
manı dağıtmıı ise de İsa aağa man hücum kollarını ıüku tirmeğe başlamıştı. Bu tabur ,.e matem ıçındedir. Bnrha· ölmüştnr. yete get;mış Ye lıalkm yukse~ ~ilim 

· · ti b ki d' o ı..acı k' d · ,. ni'-·enin ·al 1ıka t b" · ı· K ı k · ı· . k vardımlarını temin edere~ tabyası yemden fena me-..· kıe ne e e e ı. • ar ı tiş· o kadar ce~urane ve fedaka· J ~· ı., n ve er 1) e ı ema 90 sevım ı, ~o . . 
dü~mü~tii. İsa ağanın batarya man piyade kuvvetleri 600 rane harb etti ki iinünden tek çocuklarından muallim Riiştü çalışkan bir çocuktu, Böyle kaza:ıızdakı fakır mekte[ 
başında yaralanmr.an 'vaziyeti adım meufeya kadar ıokul- düşman neferi dahi kurtula· niin oglıı kü~iik Kemal, feci çok f'eoi suretto ölümü ~ocu arına (120) ve mab• 

1 ı b" s tt · ·ı ·· t'" h b · b"JI! · t' b'" ·· B l1ttan da (100) olmak iizert R sarsmıştı. lsa ağa; agır yara· muş ardı. madı. ır nre o 0 muş ur. a erı ı n. ıs uma utun ur· ~ . . . 
11ına bakmıyarak muttasıl uğ- Bütün gözler · Ömer bey Harı> sahasında kovalana.- Haditrnyi anlatıyorum : haniye halkını müteessir et· şımdılık (220) çocuğun elbı8' 

· · · · · · ır B 1 · d t t'kt b k· b b ır ayakkabı kaskot ve çorabıul ra,ıyor, hı9 olmazsa topları tabyaaına dıkılmıştı. Herke& k d"' ··ıd·· .. 1 , k J> ~oıner ur ııuııye o or a. ı en a~ a. a ası muli ım ' p ca aşman, o uru e< e 'u~ k . R .. ı··. .. bi d .. al<lırtmıştır 
kaçırmak çaresine bakıyordu. merak i9inde bu bataryanın me top yoktur; orta tahaıle u~ unun asa vo te ansı · llçili 

Tahyedeki .,f'rad bitmi~ti. neden ınıtuğnnu anlamak iı- kalmamıştı. .. .. dovanı etmek istiyon çocuklar güç bir hastalığa tutulmasına .Bu ~iin~R~lıetı.~. ~orzileri~ ~tt 
A~hktaiı dermanı kesilmiş tiyordu. Aguıtoeun otuzuncu gunn Edremid ortaınektebine devam sebeb olmu~tur. elbıselerın dıkılıneımıı ve knll ~IDd 
neferler birer, birer vurularak Diitman hücum kolu biraz göneş batarkan üç giindiir ederlor vo sabalı ak~am da Kaymakamımı1. İrimail duracılarıu da ayakkalarıll 1 '•alı 
şehid düşüyorlardı. daha yaklaştıktan eonra Omer devam eden mak(ıs talih ye· o~omob~I , kamyonlarla gi· H~kkı, bn feci ,·a~iyetle çok aralalıncla toplıyarak cemiyet' ~lr. 

ha ağa yattığı yerden son beyin gür iMİ tekmil batar- nilmiş, düşman ilk hezimettı dıp gelırıer Muallim Rii~tü alak~dar olma,, lınsta. ve ke- todlim edecekluri sovin~~ıe h• 
bir gayret göstererek bagırdı: yayı çınlattı: uğratılmıştı. Bilahare "Kasap o~lo Kemal de hu ~uretle dor~ı~e. ~aba~ıu teıJellı ve te- ber a!ınmı~tır, Bu lıusoMd• S 

- Topları ka9ırınız evlAt- Ş l T b l s·ı· t orta talısilino Eılroınid'de <le- davıın ııtın hıızat çalışmakta- hamiyetli halkımızda büyii~ p 
· - arapne ••• a uru" namını a an ı ıs re 

lar! .. Devletin, milletin malı A t b 
1 

k. k 
1 

vaın etmektedir. dır. bir "alflka giize çarpmakb&dıf• ,,,. 
. . - teş... a uru yapı aca ış a mannca --- - • diişmana teslım edılemez... 

1 
· Evvelki giin Kemal, kam· 8 *** ~2 

B fı J 
• Ve femlerinden at911 pöı· top andı. Diğer taburlarda top· erg&m& .ı u ses; ne er erı gayrete . .. .. . . yonette yor bulamamış, ve Kadırılarıınızın saylav se~' 116n 

getirmiş o velvele arasında küren toplar dtt,,man htioum landılar ve uç gundenberı ılk derHinden ı_•eri kalmamak en· Yolunda . . . a.i ~ır 
' kolunu l m & b Jad ( · . r:ı me vo Rec:ılmesı hakkıııd•• ID 

toplar koşulmu~tu. Ü9 top .. ya~ . •e.• "' 1 ar. ılk def~ vukubuıan bu galı· di~esile, ~\tllnurlnkta gitmegi • . . . Jıİ 
··kı·· ı· .1 .. d" .. t Duşmanın bırıncı hücum kolu b' ı· ld k k . . k b 1 t . ı· Bı'ı·. otomobı'l ka•ı,alJı oldlı kurultav karaıı ınuhıtımızde ao u, ge~ ı, uor uncu opun . . . . ıye ı e en açırmama ıçıu a u e mı~ .ır. " ., • 

. d" h 1 b" .. k&mılen yere eerilmış ikınoı . . .. ~ K k kadınları sevindirmiştir. J{•-
ııe ıp ayvan arından ırıaı .. k ' erteıı gönku muharebeye ha Kamyon lın suretle Bur· Geçen gün u ağaçtan 
vurulmutt, top oldugn yerde kol hucuma kal mıttı. . zırbk olmak ~üzere icabeden lıaniyedeu lıareket etmi~, fakat Bergama yolu ile bmire gi· dınlarımıı şimdiden fırkaY' 
kalmıştı. Bu hal 1( defa tekerrür · t t"b tı ld 1 tam yarı yolda bir telefon den Kırkan-adı Melımedin aza kaydedilmektedir. 

l 
ettti Ömer bey tab u dil yenı er ı a a ı ar. ' , e )' ~ 

sa ağa tekrar bağırdı: • 1 1 t· y be 1 n- t b direğim, çarpmıştır. Bn sade· kaptı kaçtısı Bergamanın ya· ·---~Hf!.1· """""""'ıı""""'ıı· b t fi 

K ı t mana ölüm açıyor pivade llnua y ve sa aea a · . auıse ma a ıne za ı a 
- amayı a ınız, opn ' " .. .. me ıle de Kemal yere diiş· nında Kestel çayı civarında . . . fi 

hende1te ,. ..rl'"yınız kuvvetleri ikide birde muka· yaları du,muş; fakat Ömer m1.1.~ be"•nı· ti k ke d .1 . t' I . d k' 1 adlıye memurları yetı~mış 
• " ., .. .. ... , • •• • yı ., pa ıyara n· erı mış ır. çın e ı yo en· . t 
Öyle yaptılar. bil )öngü hllcumuna kalka- bey tabyaaı böyuk bır zaferle dinde geçmi~tir. ların bir ç\)ğu :kol, ayak ve tahkıkat yapmı~tır. Y araiıl• 
Onlar tabyanın bir tara- rak taarruzu kanla tevkif edi- elimizde kalmıştı. Kemalin bilın~ ceıedi Ed- yüzlerinden yaralanmı~tır. (). hastahaneye göoderilmi~tİr• 

f'ından çıkarlarken Rus kuv- yordu. - Devam edecek- remide götiirülmii~ vehastaneye len yoktur. Tahkikat devam etmektedir. 

B 1 t C • ı• Bunun için, ilıtililci za· Emrini venli. derece daha. fa•da sarıldı. ga.yı ba~tıın başa kana boyat· e gra ınaye 1 bitler, yatak oda~ının kapısını llıtilakilor bir anda ta· Bu vaziyet fiili bir cev4b ını~tı. 
kırmağa ba~ladıkları sırada banca Ye kılın~larını indir- demekti. Bu da yetmiyormuş Draga, bu Lale rağmon ces•· 

Sırp Krah] Aleksandr Va Krallpeı• Dna• · Kral v.t Kraliçe içeride ve diler. Ve hep bir arada Kral gibi, kendhlini hata lıer kod- ret ve metanetini kaybetmeoıW 
Nasll ÖldUrUldller ?. karyolada oturmuş halde ve Kralic;:enin iltioa etmiş ol- rete malik bir adam fürzedor ti ve penc~reve doğru atılc11 ; 

Nakıli: :ır. ŞBJISETTIN idiler. Ve kapı, tahminlerin- dugu oda) a girdiler. gibi: arkaıuadaıı i~liyen kurşunJıf 
-4•• den. çabuk kı~ıldığı .. için, i~ti· Maskin cebinden yazılı bir ~ Miralay Mıuıkin!Miralay arasında kendisini yükse~ 

İhtilalciler• hemen elbise ver Taomovi99 fırlattıkJarı l~oıl~rin ~lıne duşmelerıne kağıd çıkı\l'dı. Hn kağıdın Milıçiç ve bunlara arkatla~lık pencere<loıı sarayın taşJıgııı• 
odasına ge~tiler ve orada do· dinamitin müthiş tarrakaıı, bıç bır mlnı ka~n;ıamıştı. . muhteviyatını ihtil:1lcilerin eden adamlar, kralınıza kar~ı attı vo ,ın~tii~ii yerde " d• 
laba benzer bir medhal bnl· ihtilAlcılann 1e1leri ile zevk ,Karanlıklar ıçınde de Mm· hepsi do biliyorlardı. hareket ettini:t. için ~iydiğiniz ()ldli. 

d l . K h k d 1 1:.1 1 d k 1 k_.. ın savurduğu hançer de J{ 1 k d' . 1 . . . . - B ti R b" t .ı ob· n ar. apıyı emen ır ı ar. n. em n en uyanan ra ve , .. .. ra , "en ı~ıne mı:atı an elbısenın ~erefını muhafaza u sure e -: ır ıs anua 
Kapı kırılınca, ihtilAlcıla- kraliçe hemen ayılmı,lardı. Draga yı goğaunlden hem de kağıdı bir olilo altlı, iiteki edemiyen adamlarsınız. renoviç lıanedl\nı tamaıııeıı 
h 

. . . . . D hl'k . . atJ.r ıurette yara amıştı. 1.1 k k 1 rm epsı bırden bır an ıçın raga, te ı eyı daha ıyi D h . k d e ı e.1 arısını Kım~ı ·ı tutu· Ve bir ıabitin apuletleriui yok olmuş ve menf'ıula bn 11 
. ra.ga, ançerın so~u e- d 

duramadılar. Karşılarında fecı anlamıştı, ve krala hemen •· . . . b" l k t yor u. koparmağa teı.ıebhiis etti nan PiYer Karavor1tevi•· Sırt . mırını, ır an evve aş a eş- • . ' .,. · • " h .. 

hır sahne vardı. .. . r~ydan kaçmağı teklif etmiş· }erile yanan göğsüne saplan- Kağı~<l~, hır sokak kadı~ı Bunnn iizerine on tabanca tahtına oturmuştur. 
Kral Aleksandr, bn kuçük tı. Fakat kral, ya~k oduının mış bulunca, bir çığlık ko· olduğu ıc;ın Sırb tahtına la- birden patladı ; ahmak kral ;.: 

dairenin 
0
dibin

1
.dke d

1
imdi

1
k . dhur kapııın1ı ıürmeleme1 k~e. emni· parmış, fakat, kral ile bir· yık ol mı yan Draga'nın boşan· aekiz on kur~nll yarası ile Maktiil ~r .. al Yraliçeııi 

moşto. ece ı e biee erı a• yet a tına girdik ennı an· likte kalabalık arasından da ması ,.o hudnd haricine nef'yi k r"b" · 
.. t .ı ·a· V k ~ t 1 k ,... . . . ıvranır gı ı bir lıarekef yap· fanı dö .:ambırlarından birili 

nuz sır ınue ı ı. e ncaeın· mı' ı. küçük odaya kadar gidecek atı ~mretıe ıstenılıyordu. .. .. ., 
da alkanlar içinde lbulunan Onun fikrince, ihtil&lciler ve kralı dM berRberinde siirük- Kral bu kağıdı, Bakoviç- tı v= oldu: . . . . nin, mermerler üzerine dii~el 
Dragayı sımsıkı tutdyor ve y•tak oduı kapııına gelince· liyecek kadar kuvveti kendi· in cli11<1e tuttugu bir mumnn Sıra, ~ımdı Draga nın ıdı. Draga'nın Jcarşıeında: 
mütemadiyen yüzünden öptt· ye kadar muhafızlar h&dieeden ıinde bulabilmişti. ı~ıgı altuda . okudu. Miithi~ lhtiJalcilor Draga'nın iizorine - Üliisii ele diriliği 
yordu. haberdar olacaklar Te ihtil'1· •** bir lıi<ltlet.e kaınldı, : kağıdı yüriidiiler vo iizoriue kılıy giizel !.. 

· · • · oilerin hepeini de ıttngiden Miralay Maakin: parçaladı, miralay Maskinin üşürdüler. Vocudunuu bir çok ])eıli~i rivayet. olunur. 
lhtillloıların salonda ya· geçireceklerdir. - SilAhlar aşagı 1 yüzüne fırlattı ve karısına bir yerlerinden akan kanlu, Ura· H1TTl 
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TE·L YAZILAR! - RADYO 
T. Rüşlu Aras Balkan Müsabakaları lngiliz Krah -- . -- ...._ .. ____ _ 

konseye Riyaset Etmek Üzere Yu2oslavyalılar 4 - 3 ile Bul- Cihan Sulhunu Sağlam 
Cenevreye Gidecek garlara galin 2eldiler Görmiyor ! . 

Ankara 26 (1'elgraf) - Hariciye bakanımız Tevfik Rüş- Atina 25 ( A.A ) - Balkan müıabakaıının ikinci mftsa· Londra 25 (A.A) - Kral Noel yortuları münasebetile 
tii Aras milletler cemiyeti konsey toplantısına riyaset etmek bakası Yunanlı hı kem Asprogerakasın idaresi altında Yu· blıtün imparatorlukta radyo ile yapılan tebrik nutkunda 
6ıere 6 ikinci kanonda Oenevreye hareket edecektir. .. goslavya - Bulgaristan milli takımları ara11ada icra edile· diyor ki: 

Rum Patrikhanesi 
rek 4 - 3 Yugoslavyanın galebiyetile bitti. Acunda karıııklıklar sllrüp gidiyor ve gökte bulutlar 

Birinci haftaymda vaziyet 4 - 2 idi. Oyunun ıonuna yükseliyor. Bundan b•şkı biz birçok kendi kaygularımızla 
doğ· u Yoguslavya kalecisi Culic yaralanmıı ve yerine diğer karıılaımıı bulunuyoruz ki onlara göğüs germek gerektir. 

-- • -• kaleci geçmiştir. Takımlar oyunun sonuncu dakikasında kıral Bunu i>irleıik aile düşüncesile yaparsak kaygulardan kur• 
Bir Yunan gazetesine göre Patrikhane Alekaandrın hatırasını tebcil için bir dakikalık bir snkut tul•bilecegimize inanım vardır. Çünkü fırka ve fert menfa· 

" . yaptılar. atleri yerlerini genel menfaatlara bırakacaktır. 
Selanık veya Aynaroza kaldırılacak Gelecek turna haziran sonlarında Sofyada yapılac•ktır. 

dir· lstınbul 26 (Telgr.!f)- Bir Yunan gazetesinin yazdığına Tütün amelesi iç Bakanı 
tare Fenerdeki Rum patrikanesi Selaniğe veyabud Ayoaroza eı• ıv 1 ,. n Ma rı n G . B kt 1 t b 1 26 ( T 1 f) 
~aldınlacaktır. Ayni gazetenin yazdığına göre Yunan hüku- revı ıra 1 Ş h ~ a~ du b I e f:a ,-
illeti Patrikhanenin lstanbuldan kaldırilm111na muhalifmiş. Pariı 26 (Radyo) - Ge· 

1 
e. rlım~z eb k u uoşm-ak ~ Ko an 

çenlerde Selioikte mağaza- ç J! erı a ,anı u ru aya 

B'·r Rekor Daha ölümü Hasebile Dı$ Bakanımı· ıardan dııuı çıkmak 1uretile vb0 ~.u0M ~:d~·t· .1de ~~ı.,.tı. 
• grev yapmıı ola o tüt6n ame· ~ ~ ~ 1.. ıo e vı ayet ış erın 

• zın Telı ve Ceva hı ıeai bu grevden vazgeçmiıtir. goruşmuştur. 
l>elmot tayyare ıle saatta 280 Ankara ıs (A.A) - Sov- Rusya hükumetine en ıamiml Say_l .. av 

D 
514 

k•I t yet bilginlerinden profesör taziyetlerimi sunarım. Çocuklar 
I Ome re yaptı Marın ölümü dolayısile dış iş . ~evfik Rüıtü Araı • • Seçim Işlori yolunda 

~ ~ lıtres 26 (a.a) - Tayyare· dönmelerinden birinde saatte leri bakanı bay Aras ile bay Dıı ışlerı ba~anı son ek· Andıçtı)er Ankara 25 (A.A) - içeri 
~ 11 ti Delmot kapalı devre üze· vasati 514 - 280 kilometre· Litvioof arasında aşağıdaki selans bay Tevfık ROttli Araı Manisa 26 (Telgraf) _ iıler bakanhğına vilayetlerden 

tinde saatte 502 _ 465 kilo· yi bulmuştur. · telgraflı" teati edilmiştir. " . Ankaıa Kubiliy menkütaıının açı· gelen malumata göre esas 
\" . . . " , Istres 26 (a a) - Tayyare- Dıt iıleri halk komiseri Marın ölumü ıle memleke· . defterler her tarafta askıya 

Ba. laaetre ıle yenı bır sur at re· . D J t t f d k 1 k 1 b L't . f t' . .0 ve ilmin oöradıöı acı Iııınd•n ötürü bu dakıka da E 
·ıu . . T cı · e ıno ara ın an ırı an son e se ans ay ı vıoo ımızı • • k li .1 k 1 l . alınmııtır. ıas defterlerde 181 

' 0 ru elde etmıştır. ayyare· k' b ki k 4 9 M •- · ünaıebetile gönderdi in 1 b ateıı e a P erı çar tespit olunan nufusa go"re bu Iİ' es ı acun ça u u re oru 13ıaova zıya m • b. I b k A k 
. aa ~'hı kontrol aletleri henüz öl- 933 ta ibiodenberi Amerikah Çok sevdiğimiz büyük bil ğiniz taziyetlere memleketim paa ız er; liyli tatnr ün intihabatta bütün vilayetlerden 
ıks\ ~llmemiştir. Tayyare sür'ati Vavvelde idi. gin Marın öldüğü haberiı.i namına candan teıekkür ede· yilkaek armaganını 1?0~~.• 395 saylav çıkacaktır. 
ere derin bir acı ile duydum. Bu rim. kadar korumağa andıçbgı· 
kteıı ltalyanlar Gazı· ayıntap münasebetle dost So"ryet Litvinof mizi gazetenizle bütün Saylav 
ah•1' acuna duyurmanızı dileriz 

Habeş topraklarında Kurtuluş b~ıyraını yaptı Manisa Sakarya oku- Olmak İ~tiyenlere 
ilel'lemmuiıder! Gaziayıntap 26 ( a ••. ) - Ticaret odası Kurultay l•ğı çocuklatı Ankara 25 (A.A)- Saylav 

"f K · · · k t 1 b seçilmek isteyiptc, C. H F. 
Paris 26 ( AA ) - ltalya entımızıa ur u uş ayramı A 1 8 k Yannın yüksek reisliğine veya umumi 

tl.-Tw• it 1 k t l 10 Ha can ccşkuoluklarla kutlulandı. Z8 811 BŞ 801 .., k . ı· . b . ki I 
· ıerif L "' ısıı, ~ yan hı aakrn . h k. ~abahleyın C. H. F. 11nda 1 b ( T 1 f ) atıp ığıne u ule uioi yaıi e 

ııaeı topragında are eh a - stan u4 26 e gra - lstanbul 26 ( Telgraf ) SamSllnda ond911 fazla bildireceklerin ikişe> ufakfotog 
knll' L • vali kumandan ve a•keri o . d · 1 B" ük ı k it b k 0 

~•Ddaki haberlerın tamamen ' Tıcaret o ası yenı aza arı se· uy u us uru ayı Uf anı raflam:ıı da birJikte gönder-
arııı• '••Isız olduğunu bildirmekte- kullar veM binlerce ~alk ?pla çildi. Eski azalardan dokuz Kazım Özalp bugnnlerde lı- ev yakt.ı meleri, daha önceden istekle· 
iyetl dir. narak soylevler ıoylendı •e kişinin yerine baıaaları seçil- tanbula gelecektir. Samıun 25 (A.A) Bu ıiai bildirmit olanlardan bu 
6 b• - ·· -·-, -- şehitliğe gidilerek çelenkler . t' ••• • . . fotografı göndermemişlerin de 

S k k d G 1 • t l mış ır. 8 ) gece Kokç oğlu mahallesının göndermelerı C. H. F. umumi 
saı~df u••rat re oru OD U. ece yapı an op ~n· "' -- u narya 
··yii~ tıda kurtuluş ıavaııntn tarıh· S f• t f ) J1i. üıt yanındaki tek katlı tahta katipliğinden dilenmektedir. 
:aıt• Paris 26 ( Radyo )- Fran~ çesi tekrarlandı. a~ ıva az a Vapuru evlerin biriodııen yangın çıktı Bir Bilgiu Öldü 

•ıı tayyareci Belmut saatt.~a Loodra 26 (Radyo) - Ya I b itfaiyenin vaktinde yetiıme· Roma 26 (A.A) - Meıhur 
~02 kilometre uçmak ıkure ı e A tatÜrk ı.nlan bir istatistiğe göre ge· ~tan ul 26 ( Telgraf ) - ıine rağmen oadan fazla ev kadın hastalıkları mütehassısı 

so~~ ~6nya hava ıiirat re orunu çen ı 933 senesine göre bu Yenı satın alınan Bulgarya ve bir çok bilgi eserlerinin 
· ı.j ~•rm t 8 ki • ı t b ı ı· yandı. Pekaz etya kurtar1ldı M •• nd•• 11 ır. e enıyor sene hükumete 3 milyon la- vapuru yarın 1 an u ımanına . muellıfı ayan azasından Er-

zde1'i \'atı•ka ... D. ·ı· ı· k girmi!ll gelecektir. Vapur yal baıında Yangından çıkanlar camılere nesto Peatalszıi 94 yaıında 
ltıtaıı bul 26 ( Telgraf ) gı ız ırası no san para y 1 . ·ıd' . 

!{•- .. .. - e 9 900 0(.lO ı T lirası faz· karadenize ve lzmire iılemeğe yer eıtırı ı. ölmüştür. 
!apaııya llZ],af', nıası Ataturkurı htanbnln şereflen· "ı . f'' nglı ız başlıyacaktır. 

k:ır• "' ~ ., dirrueleri beklenmektedir. ı: a ıar ıyat yapı mııtır. • •. 

gazete 

1111, çıkarma buyurganı 

Raşit H. Yıhnaz 
lzmlr • Gezi Bulvarı 

Telef on: 3952 

Yıllığı 12 Lira 
Altı aylığı 7 c 

14 Kişi 
Affedildi 

Relgrad 26 (Radyo) - Yev · 
tiç kabinesi h•pııhanede bu· 
lunan mahkumlardan 14 kiıiyi 
affetmiıtir. Bunların çoğu Boı· 
nak Müsliimanlardır. 

Yad mere yıllığı 20 c Kam bi y 0 
İZMİR : Ticaret Basağında Paris 26 lngiliı lirası 74,86 

basılmıştır 
•·---------•dolar 15,14 tür. 

- Bıştarafı 1 inci yllzde -
Bayönder eaki bir Türk irtekisinin sembolik bir ba· 

kımla aahaeye konmaıından ortaya çıkan bir destandır. 
Bıyönderin muziği Bay Necil Kazım ulusal Türk mo· 

tiflerinin modern teknikle işlenmif güzel bir örneğidir. 
Bayönderden sonra oynanacak Taşbebek fantastik 

piyeıinin teritli roliinü gene Nurullah Şevket, ~'aşbe
bek rolünü bayan Celile Eniı, usta folünü bay Avni, 
Ellik, Barım rolünü Güzide Zeki ve Cüce rolünü de 
bay Saliheddin oynıyacaklardır. 

Koroyu, musiki muallim mektebi korosu yapacaktır. 
Her iki eseri, Riyaseticumhur filarmonik orkestrası ve 
bandosunun birleşmesinden çıkan bir gurub bay Ad· 
nanın idaresinde çalacaktır. 

Bu iki eserin hazırlanmast için 60 orkestra, 75 ko
riat, 10 ıollst, 40 kiıilik balesanat amatörü iş almış 
butanacaklardlr. Sahne arkasında çalışanlarla bu işe e 
verenlerin tutarı 290 nı bulmaktadır. Eserlerin dekor 
planların bay Cevdet Ziya ile bay Mahmud, teknik ve 
makine itlerini bay Hami, kostümleri de bayan Perihan 
çizmiı ve bazırlamıılardır. 

Yurtta ilk olarak bu ölçOde bir muıiki kımıldanııı 
Ankar.ı Halkevinde yapılmaktadır. Her iki eserin 
rejiı8rl0ğlin6 bay Münir Hayri, Bayönder ile Taıbebek 
27 birinci kinundı verilecek ilk temsilden sonra daha 
iki defa oynanacaktır. Temıiller Ankara ve Istanbul 
radyoları ·ile verilecektir. 

kad-' s b k YERLi b •• b t •ı Reami ve huıuıi m6e11e1at memuriniGe 35 tarihindenr Umer an MALLAR ayrammunase e ) ekolaylık olmak lizere buglinden itibar~'! 1şubat9 b•ılıyacaktıi 
Pazarı yapllacak kredi muamelitıaıa ilk taksıtı 

ır. 
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LARI 
A u rekoltesi ·~~~i!r~d~~~~!!~!! Kubilay ı~enkQtaşı 

• • ._..... ce getirilmekte olan itfaiye S •• J S •• 1 1 Hafta ıçınde borsamızda mua- aııta ve ar•zozıu gümrük res oy enen oy ev er 
1 •• h JI mi verilmeden memlekete ~gi· - Baıtarafı l inci yib.de - na memur lıtanbul ıaylavı söyledi ve sayısı 100 i geçeD me e !!'OreD ma SU er riyordu. Dlln Maliye bakanlı· farka teşekkülleri, mekteb Ziyaettia, Fırka ve belediye çelenkler ihtiramla menkOta· 

Türkofisi lzmir şubesinin sında bu aene lehine olarak tıadan valiliie gelen bir buy· müdürleri bir motörle Kara· azaları, Maniıa doktorları ve şına kondu. 
hazırladığı bir rapora naza· 4500 çuvalhk bit fark vardır. rultuda bundan ıoara beledi- deniz vapuruna giderek tüccarla.ıı da iıtirak &etmişler· Merasim bitmiıti. Yıldızte· 
zan, bu sene Acun kuru üzlim Son hafta içinde boraada yelerce getirilecek itfaiye alitı Receb Pekere hoşgeldiniz de· dir. penin Uzerlni dolduran binler· 
rekoltesi 423,900 tondur. Re- 22 - 6 kuruş araaında 89 ı 2 ile araıozlann gDmrükten re· mişlerdir. Saat 14,30 . Muzikanın çal· ce kiti Menemene ~kın edi· 
koltenin 157,000 tonunu Ka· çuval üzüm ıatılmııtır. En ıimıiz olarak geçirilmeabae ka· Receb Pekerle birlik· dığı Jstıklil marıından ıonra yorlardı. Menemende Kubi· 

" f \'an liforniya, 6.300 tonunu lspan mühim muameleler 9 ve 10 nuni yol bulunmayacağı bildi· te lstanbuldan lff .. t Halim, menkiitaşının ... etra ını çevre· liy mektebinde ıöylevler ıöy · " 
ya, 45 000 tonunu Türkiye, numualı üzümler üzerine ol· rilmiıtir. Çanakkale 1ayfavı Naıid liyen halka bitab eden bir ses, lendi. Genel katibimiz refa· 
18 000 tonunu Iran, 39,000 muştur. inhisar idareıi 490 • • • • • Hakkı; Muş saylavı Reşid " Arkadaıtart " bu ıeı, Fırka katindeki zatlarla birlikte Me· ı:er .. 
tonu~u Avusturalya, 4,500 to· çuval ıiyab üzilm de ııtın al·' Sanayı• de gel.nitHr. genel yazgauımız Receb Peke nemen C. H. F. sını, kayma· 

tinin 
nuou Cenubi Afıika, · 130,000 mııtır. M" l . . . l . Karşılayıcı heyet vapura rin aeıi idi. kamlığıbelediyeyi ziyaret etmit 

k · 'b •.e.t t iNCiR B b ı ı uessese erıııın 18 erı · k 'ht'f 1 · · I · G ı ~ b'll ı ı · d t •ana tonunu orent ıstı UHI ı o· : u ma ıu aenes n· • . ' . gtrer en ı ı a ıçın zmue ene yazganımız yagmurun ve otomo ı er e zmıre av e ~ün 

min etmektedir. Senelik QCUD de borsada 5 - 19 kar111 ara· Sın~ı mn~ı~eselenu kuv.veı gelen lstanbullu gençler : altında kendiıine haı olan etmişlerdir. Maniıa ve mnlha· 
üzüm istihliki 427 bi 1 ton ıında 153,060 çaval incir ve mubar~ıkele.rı~ın muay~n~sı ~~ Rab, rab, rah 1.. ıeliı bir ifade ile çok özlü katından gelenlule lzmirdea Ucun 
olduğuna nazaran, rekoltenjn 4847 çuval da hurda ıatılmlt· ruhıa!ıyel~rının tanzımı ~ş ı Diye alkışlamışlordı. Vapur· bir ıöylev söyledi. Bir çok de· trenle gidenler saat 17,30 da Yaptı 
ia1iblikten noksan olduğu gö tır. Hafta içinde 8,25 • 9 ku· beledıyelere bırakılmııhr. Dun da vali takdim mer11imi falar içten gelen bir a:kla Menemenden ayrılmıılardır. lik. b 
rülüyor. Aşadaki fark geçen ruı araaıda 32 çuval elleme, 6koaomi bakanhğından vali yapırıış; farka genel yazgani· alkıılanan bu söylev aşagıda· ,/',,. İ:lay 
yıldan kalma stoklarla temin 6.50 • 6,625 kurut araıında liie gelen bir yazıda, lzmir mız vali ve belediye baı· dır. Dün öğleden sonra!lımirpa· huna 
ediliyor, Rekolte noksa~ll fi- 143 çuval paçal ve 4 kuruı ıanayi müfettitliiinde mevcut kaniJe bir müddet görüşmüş · Receb Perker'deo ıonra lasta fırkamızın genel yazgaaı 1 

atlerin yüzde otuz yükselme- tan 116 kilo bu.ıda ıablmııtar• kuvvei muharrike ruhsatları- tür. Receb Peker vapurdan ordudan bir genç zabitimiz Receb Peker şerefine bir z\· ~iyet 
ıine sedebiyet vermiştir. Piyaıada iacir mevcuda azal aın .be!~diye ~aıkaahğına dev- çıkarken birçok zevat, teşek· ıöyievini ıöyledi. Üçilncü. o~~: yaf.et. verilmiıtir. Ziyafette :r:ıı 

* * * mııtır. ri bıldınlmiıtır. küller ve heyetler değetH ko· rak btanbul kadınlar bırlıgı vahmız, fırka başkanımız, fır· h m 
Bouanın 19 - 25 haftası DIGER MADDELER: Son • ' • ' • ouğumuza büketler vermiş· reisi lffet'in çok heye~anh ka idare heyeti azaları, be• t·a~ı 

hakkında hazırladığı mahsul hafta içinde bonada 40·51,5() BirİDCİ terdir. söylevinden sonra Manisa u· lediye başkanı haz1r bulua· ığın 
aatişları vaziyeti raporunda kuruş ara1ında 1057 bılye Receb Peker doğruca Bey· )uslar aruı Moriı Şinasi bas· muılur. Ziyafet çok samimi .{) 1 

şu malümat~vardır: pamuk, 195·420 kurut araıın- Ceza Evi fer sokağnıdaki C. H F. bi- tanesi Baştabibi doktor Mem· görüşmeler içinde geçmiıtir· a <>ğ 
ÜZÜM: Mevsim başlıngı· da 4912 kental palamut, kilo· Bergamada yeniden inşa nasıoa giderek orada yapılan duh Necdet Otaman söylevini Genel yaıganımız bu sabah lcr~sı 

cından 15 12 934 akşamına su 787,5 kuruştan yüzde 11 .25 edilmesi karar al ına alınan ziyaretleri kabul etmiş ve fır· ıöyledl. Afyon yoluyle Uşaka gide· le a b 
kadar Borsada 250973 çuval morfinli 303 kilo ve 300 gram Oezaevinin Adliye vekaletince kalıl a rla bir müddet görüı· Bu ateıti hatibimiıi11 çok cek, oradan Kütahyaya geçe" c •n.d 
ve 955 torba kuru ilzüm 25·5 afyon, kiloıu 22,75 24 kurul baıırlansn keşfleri dün vaH- müştür. kıymetli olan söylevini kısmı rek b]r .söylev ıöyliyecekt.irj b:;ı 
kuruş arasında satılmıştır. G ~· arasında 10 ton zeytinyağı liğe gelmiştir. * .* mahıusumuzd• o~uyac.~ksın.az. Degerlı fır~a . baıımıza ıy ~ar 
çen sene ile bu senenin ayni kilosu 3,375 3,69 kuruıtan 396 Bergama ceza evi ığtr Düo Menemende büyük in- Son olarak vedıde ıoylevını yolculuklar dılerız. 
mftddeti arasında Borsada çuval arpa ıa~ılmıştar. Bakla cezalı mahkumlar icin yapıl· kılab şehidi Kubilay ve arka- R b p k--. - o· K. . kıu~ 
muamele gören üzümler ara üzerine muamele olmamııtır. maktadır. Ceza evi binası drşlarınm menkütaşı açma ece e er ıyor 1 • 'esin 

Ç 
tamamlandıktan sonn fzmir merasimi pek heyecanlı ve çok " • " tere 

Z O ... U k 1 kf I bapisbaneaindeki ağır mah- parlak tezahüratla yapııdı. lnkılab Kurbanı Yalnız Kubılay Olarak 
1 kamlar da Bergamaya oak· ~·Iavanın ~ağmurlu. olmas~~· Türk Halk Çocuklarından Biri İdi. Fakat.. 

______ ..._.....,~ ........ -------- )edilecektir. rsgmen bmırden, cıvar vıla~ Ö k 1 . d k • t' e Ilı'· 
• • • • t · k 1 d t b .1 z arkadaşlarım, a a · ını ınan ırma vazıye ıa u~ 

ithal ve ihraç edilecek madde- Muaııı·m tayı·nlerı' yte b~e ahza ar. atn °, olmob' ı. Bizim yaşayışımız içio dün· geçince bu fena fikirler ıö• ~-~lı 
o o us ve ususı ren er e m· . · bb'" b' " 

b 
• . . 1 • • yalar değer kıymeti olan ve hahne gehncc ·teşe us ır tınd 

ler Y~Dİ 8Zl mer&Stme Erkek Ltaesı Fransızca mu- erce halk Menemene gıtmış· b k k .... J d .. . t l B bl bir le 1 
,.. allimliiine Hanri Hanrişt•yo lerdir. Dün Menemende kad!n da! ali rı?;ud goz~y e T~ uksl.nn :•~aye. 0 ~r. ~ou.n 1 .. :ıye ~e .~ 
tabı• tutuluyor kız liıeai fizik muallimliğine erkek on binden fazla haJk kelsr~r er 1 ka e e en urı ıdn e ~eds~ .. ~·~ ır.k t e1nı ur •ı· 'es~ı 

b . . . k . . ı l uınıo orunma11 yo uıı a ge çır ıgı mı z ur u Uf sava., ı 
. .. .1 k k . Ç k Hakkı, erkek liıeıi coğrafya u merasıme ışllra etmıthr. f .1 . 'ki 1. b rı. l1 

Ecnebi memleketlere ıh. goıterı me gere tır. ı arı• -u· ı· z· . . M ku'" k ı ki başını vermiı olan koca yiğit DID za erı e ıstı i ın ütu• r~ıı 
. . . .. I il k •· mua ım ığine ıya tayın edıl· en ~aşın" onıan çe en er . . . . 1 ı. ır 

raç edılecek mallar ıçın gum· an ma arın atı ıatışı veya 1 1 
d' 'D b .. d . d 'd' Knbiliy!n ve onun ıkı yüce ıartlannı temın etmıı o ara• hı 

1 k • 1 k sr. m fer 1r. ün u hususta yuz en zıya e ı 1. Ş d b' . . k l;e.b b' · "t ki , ve 
rfığe verilecek beyanname ere aa onsıyasyon o ara mı fuD • k 

1 
b k' 

1 
.. . . .. 0 .. b b b . . . f arkadaşı bekçi Hasan ve ev· a ı ıç ıo ı il ın ırı o e n 

d d 'ld' - . .. 1 n tor a an ıgından , ahlıge un sa a şe rımızı şere b ~ 1 k . . 1 · 
yazılacak izahat hakkın a ge· erı ıgıne gore ıu muame eye b I . . 1 d' C b . H 1._ F kinin adluını saygılarla an- ag ı urtarıcı zıncır enmeıı 

• b. 'd. uyru tu gclmııtır. en tren um urıyet a " ır d 1 d k l1r .. 
len talimatnamenin esaslı ta ı ır. k 1 R b p mak için burada top•anmış hayatımız a yer a ma ı ç• " 

S t 1 f . t . l 4 - ... Bil gene yuganı ece e· r~ k" . k 1 , .. 
maddelerini yaııyoruz, Bu hu· a ıa a ma ıa ı. ıı eme S h ) v k 1 f ~ . d l<" 1 bulunuyoruz. ur ıyenm urtu muş sayı 1 
ıustaki fikirlerimizi •yrıca llcret, ambalaj maarah, vergi &r OŞ ll2'UD 

1
. er. e re a ~altaoKei 1 

zat 
1

0
''. ~ak· irtica, kör taassup Türk io· masına imkan yoktur. iç iD" 

1.k 
• I t 6 t• ımız genera zım arı , • k 1 1 b 1 • lf ~ı-111 

yazacağız: ve reıım er, aııma ere ı, S F k .1 ~ t 'd h . . . kılabını yok etm~k ıçin ta ı ip arı yapı yer eıtırmem ~t. 
. . 't • d' il ti ODU ır e. vt aye ı are eyetı reııı . T .. k' h . . 1 . t· ] 1 - Gümriiğe vertlecek ııgorı a ar ıye ere , eıya y d 1• A , D baştan berı büttin vasıtalaranı ur ıye angı 11yaıa vızıye 

. d kd kt K ti d A . k ve ozga say an vın o· . . ' ) 'd dl .. ~tn fişlerde ithalat eşyasının sıf ıınır an çı ı an veya ge· aran na a zmı so a _ b J d' b k B h kullanuı ve her çarpııta ınkı te o.ursa o ıun yenı en f " o 
· · "ki d'kt k' i d R' l' l · Şnk .. -ı gan, e e ıye aş anı e çet · .. h 1 .. b· "te değeri yazılacaktır. Sıf mıye yu en ı en ıoara ı ın • ııe ı ısız ru og u U . ..d_ _ .. F labın yakıcı ve yafatıcı giioeşı mege ve mı vo mıga ma n 

değer eşyanın satın alma de· masraflar fişler de g&ıteril· Halil ıarboı olarak ayni ıo- . zA, ekmknıyet .. ~u uruk~uz ey· altında eridi ve geriledi. kumdur. 'll1 
· kt' k kt Ah d ·1 Ah d ıı or, vııayct er anı, mfis· O 1 d"k" t"l · \ k· d l ğerile ambalaj, sigorita ve mıyece ır. • a me og u me . . . narın ıon o un u crı ve 1 r a aş ar1m, 

taııma masrafları da girer. Satın alma Ocreti 6denen Hamdiain evine taarruz ve tabkem ?1evln za~ı.ta oı, şcbır artakları sayabileceğimiz af· Öniinde ayakta clurdugıı· 
Sınırılan gümrüğe kadar ya· paradır. lıleme Dereli ihracat· kapııını tekmelediği ve bağı· ve beledıye .. me~lısı azaları, yonla ve esıaıla ıarhoş edil· muz inkılah kurbani yalnı,s 
pılan masraflarla limanda ge· çının satın aldığı malı iılet np çağırdığı ve kendi evine fı~ka ~eşekkullerı, spor teşek- miş birka<; serseri yurdun Kııbılrls olarn~ .~ü~k halk ço" 

.1 . il b it k • · mek için ödediği paradır. d6adllğ&nde evi içinde ilç el kullerı, doldorlar, avukatlar, Akdenize açılan Ege parça- c .ıklarıntlan bırı ıdı. Fakat o 
mı erın ma arı oşa ma ıçın . 1 dıa 
yapılan masraflar t if de Ambalaj parası ihracatçının ıUlh atarak komıuların raba .. tüccarlar, gazeteciler, mual - ıında, bu topraklar üzrinde uynı ~amanda omujf, arın 
ğere girmez. Muamele vergi- ıatın aldığı malı, aatın aldıiı tanı bozduğu ıiklyet edilmiş· Jimler, erkek ve kız Lise ve Kubiliyı boğazlamak cicaye· Oiimhnriy~t orı.lıurn iinif~>rmR~1 

ıiai veren eşyanın vergi mas· biçimde ib~aç etmeyıp .te bat· tir. Bu zat polisin karakola muallim. mektepleri, ticaret tini işle.dıler. ~af~s111tla ~nlrılilb ~şığı. ıle bıt 
rafına giren aif değeri bi ka ambalaj yapmak lçın &de· davetine icabet etmemiş 18• mektebı ve Ortamekteplerden Kubiliya kasdetmek, onun zabı_t .ve hır~ nı~~allı_m<lı. Onu!ı 

d'-· d T & f b' t 1 b l · 'I b t h d bütfi ı d bu ıkı var!ıgı ıızcmıdo de 8''" 
riktirmek gere~tir. Muamele ı~ı p~ra ır. d:ıılm~ dere. ı bableyİD evinden çıkarken . ır'elr ab'el'~Jg~rup arı,. ızcı er, J ~ ır şa ~ın ak d n k~'u ~r rıca durmak gcroktir. Tü~~ 
vergiıi vermıyen eşyanın aa ın ka ınan ml'la e e n k edaız yakalaamattar. ııçı ekr u IKı· er~nden bırer hey ~gımıza ıyma edme _1·k ,.•b cümlıuriret ordusu ,·er yiizfi• 
ıif değerleri yanlış göste . veya ara yo ı e ıınıra a ar etaı er, po ıs, Jandarma, bele· la ıurada bura a 10 ı a .. .. :. ·. . · . 

bnt.. t fi ır T ı• d' "f 1 • •. t hk ·ı l l .. h .. 1 t unn bııtıııı ordulaı ı ıı·uıtle Sil rildiği takdirde muayene un aşıma maHa aranı ful• er ( ıye mu reze erı mus a em ı er eme erını OŞ gormeme t e . • .. .. 
· k' h' b d 1 • vaş d(\ğerı bakımınclan ııetuıı 

memuru tarafından düzeltilir. terır. mev ı ve şe ır an o arı me· zarar taaavvur etmıyen ve b" . 1 kt . 
M 1 k • ı k Karaburun kaza11 malmü· · d b b ı . ı d y · T" k" · · k't· ır 'ar 1 ır. . 2 _ ihracatta malJarın a an :>nııyaıyon o ara . ra11m e azır uıunmuş ar ır. enı ur ıyenın ın ı apsız lfokat 0 Tiiı k topraklarıııı 

.. t · · t k t'• t dDril Enver malıy.ıı bakanh- M • tt ı d b'l .. • · b · çıkarılıı yerindeki Fob değeıi goı erımeyıp e a ı ıa ıı .. '. . usevı yur aş arımız a yaıaya ı ecegını sanan ey1n kurtarıcı olmak bi.iyiık vııs· 
c biçiminde ç.ıkarılıyoı sa ba rınca aııh maaıın.a be~ hra bütün münevverl~ri, genç sizlere ra1geliriz. Onlar kısa frndan baska Türk inkılabrnııı 

B k b. ı k ıam yapılmak ıuretıle bır de· ı · ıı· ı · t" ı ·ı k il UI k' ' U gece ısma ırıey yazı mıyua ma• • . . . . erı, mua ım erı ve uccar ar1 e a ı aunca usumuzun es ı uvaınk ve onurlu korunıcustı 
· ha Fob ihraç:değeri yekiinO rece terfı ethrılmıt~~r. büyük bir grup balh.de ibtifa· dütklln iç hayatı sOrcrek ya· oİmak Yasl'ıııa d:l malik buhl" 

Açık olan eczaneler ıütununda gösterilecektir. Alsancak Canııı le iştirak etmişler ve mekü şayabileceğine inanırlar ve nuyor. 
Kemeralhna Şifa, Gilzelya· . Alaancaktaki camiin tami· taşına müteaddit çelenkler bunu söylerler. Yeni biç bir rejim ve de, .. 

yalıda Altıntaş, Tilkilikte Fa· Doktor Şaclı ri için tabıiıat kabul edil koymuşlardır. Bu yı&lan ve yauhş düşünce let sistemi yapılan inkılibl 
ik, Eırefpaşada E~refpışa Bursa C. H. : F. Baıkaaı mittir, Alıancak camii yakında Merasime Manisa valisi Mu· yalnız kendilerinde kalsa zaraı ı kendi resmi ordusuna, mille 
eczaneleri açıktırlar. doktor Şadi lzmire gelmiıtir. tamir edHtct?ktir. rad, C H F. Manisa teşkilatı· bPJki az olur. Fakat buna baş - Devamı 9 uncu yüzde -

Yllbaşı 
Piyango s d t kiıeıinden alınız. Çünkü (SAADET) IZMIR ÇORAK KAP .. KARAKOL KARŞISI numara 354 

biletlerinizi a a e geçen yılbaıı piyaagoıunda Haaa11 Tahıin. Telefon - 3497 ... Kaznan numaralan silr· 
ıu ~ı ı'<' mlfterilerinl zengin eden: K i ş e s i d i r atle almak için Radyo teai1atana maliktir 
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CİN -~ 
GECELERi 

Acındırıcı, Sevgi Romanı 

27-12-934 -7 A.ADNAN 

- " Doğan bey ister misin, şu 

11811. POllASI 

Falcı diyor, ki 
1935 senesi insanlar için hem 

iyi, hem de fena olacaktır 
Ö ... Jim\izdeki Salı günü i lfrn edecektir. Fakat yoni 

1934 senesi bitecek ve 1935 kraJ, ~ıok yaşamıyacak bir 
senesi giret·ektir. Biz, yeni so- sfükastlo öldüriHecoktir. 
nenin bütün insanlar 
için hayırlı ve u~ur]u 
olmasını şimdiden di· 

teriz. 
Her ~ene ohln~u yamaçtan batıyı seyredelim! 

abahı .kadar uzak olurum. Seninle ..;u yamaçtan batıyı gibi, _yeni) s~n~ mu.na~ 
l"oluw, yoluna dü~mez. Ker- seyredelim. Seninle bir müd .. s~betıle. 1 arı~.tle ~ enı 
"an yolumu çiğnemez olur. det bir arada bulunmak için bır faalıyet goze <;~\Jp· 

- Her şeye razıyım, Giin- benim i\lin en büyiilc bir zevk maktadır: Madam Teh, 
Cer b k lb" olacak. Madam Malanatı. pro-

e'" .. u a ım. 'b' 
- Kalbin ha.. ımu baııçe- - Buyurultunuza uvuvo· füsör Gusimallo gı 1 

... riniu ucunn tak. .. diişmanın rum, prenses!... bir sürii l'ı&l.cı ve k:\-
mit h' l det 'ana kah belik yapmak istediği Vrı ... Bir sarp kayahğın ın .er .. ~-onı senanın 

~ün bütiin knY\'eti hançerinin yakınına otnrınuşlarclı. }>ren- :1.:ayıçeınnıgaze .. teJ~re lıka· 
lıa· .. T . . rıl harıl bıl<lırme -

eD llcunda ~bulauaksın ... bon oy le ses a·yı Doğan bayı meşgnl '. 
ı- • • 11 . . . et k . . ı· d 1 . tedır. da J.aptım. Şımdı ka ısız: sınır- .. me ıçın e ın en ge on ım · Bu sene J>aris'de 
lııc bir insan gibi miisterilıim. kanların heı>sini knllaoıvor, H' d" t a Fı' lı's · ın uı an YeY ' -
l:layvaııJardan farkım yok ... ona Lakandan, saraydan, sa· t• 'd im: s<'>"ıı··1 h • ın en ge ı:;-, ,, 

P.
.. uııa. mukabiJ mes'udnm. vaştan Ye her ~eyden balı- k b' Madam Pi· 

d
. d y 

1 
çı ar ır 

Doğan bey meyut; bir Ya· se 1yoı· u. a nız ve yalnız t·· iııtir Bu . . . .... 
1 

. raves urem v • 
z\" ~ıyette Oiinüer"in yanından goruşu mıyon, balısedi1miyen ka.dın Pııris gazet.elo-

tte 
'Yrıhlı Akınoı beYİ o kadar mevzu Giifü•erdi. . . · ·n ı . · . ·.. . rıne yenı ~ene ıç1 ~u 

.. 
Madam Pil'ayes 

fır· e emlı ve bozgındı kı, yanı *** haberleri vermiştir: 
be· başından Çin }Honsesinin 1!0Ç· Gün orinıi~, Çin ufukla· l\ ... d 

Mibr,miıı fıatitahk dt"}vanı 

ı . ligini bile görmemi~ti. rmda !Kızıl bir gece Çin se-
1 ıf.nJ e 

OD } \ • ld J •• k l b imi Prenses Tayi, akıncı bbyi ma arını kaplamıştı. Prenses « ı ıı ar,. go · er -~na Harbrn wüzmiıı bir Jıas 

edcl'ek 

tir· Öoğau beyle, Günc*'r <;anış Tayi yanı başıııda duran kah- s~rlarım faş ettıle~.' .. Ar~ uze- talık halinde <le,-aın ettiği 
t.ı. arasıncla derinden derine bir r~man Tiirk akıncısının git· rınde Taşaya.n b~tnn 1?sıın· uzak ~arkta J 935 seneosinde 
"d ~alb alakası ge,·til'tiuin far- tıkcıo yamna sokuluyor· küç.ük lara ınu.1delerım kı, yenı t1e·ıd l"lı .... 1 . k 4

• ı e· > n )' • • e tıa a goru mıyet·e Llr 
eçe" ~tnda idl. Prelısos Tayi Giin- ellerini ouun ç.ehresinde gez- nAniıı ilk ii<; ayından itibaren ç· d . k 1,, 1 1 k 0 .. 

1: a· · l r l · · "k a· l k Ik n- lı ın o ııı ı ııp ar o aca -, ııım 
ktit· eri kdtiilomek için her şeyi, ırıyor, Jazan sıcak ne es orını ı tısa ı bu ırau a ma"a aş· .. . . . ,. " · i b · f ı · k k 1 kt hır araletı daha ıstıklal km~-

ıy er şoyı yapacaktı. Huna ka- onun no us erıno arı~tırara ıyaca · ır. · . 
tar vermişti. Kararı kaCi idi. bu kttlırıuııan Tiirk c;ocugunu Mahsfılat para edecek, fab· bedeoektır. 

Pronso8, atını snrorek a- lıeyeı•aıııı getiri)·ordu. rikaJar birkaç 11enelik faali· ı~'ransn Afdkada yerlilerle 
kııwı bojtino yoti~ti. Ve (lik l>oğaıı bey İ\ıin ar1ak i~ ~·etlerine yetecek kadar ı~ bu· t'~zlıl u~ı·a~a<'ak, ltalya .mi.is-
~llsiuo, biraz yatalak bir ton i~tlen go1:ıni~ti. O ~ok tan Hün- lacaklaruır. Fakat... tamoroleri yiiziiııdon dalıildo 

ak \'ororf)k konuştu: ecri uııntmn~, .. hu ?olancı Çin İs'ıı fakatıı var.. \·Ok sıkıııtılar goçirocoklel'clir. 
- I>oğan ! pronsosının ınlıirlı g(izlorine ' . . 

)) . a·· J a· · · b 
1 

t r> c: ••• labrıkalarm bulacak· 1 ,ara lSl 
oğan boy g-erıyo on· ·on ı~ıııı ıra · ınış ı. renses . . , 

t
. • ı.. •• .. .. ••

1 1 
T . .. 

1 
.. .. D b . ları ı~ler, maaloflef ekllerıretlo Jl 1 k tt 

tD ...,,u~tu... Hakana goııu yo · u-yı gcız orıı.ı oğan eyın • er mem o o o para o· 
.. ~ 1 · · · ·· 

1 
· 

1 
d /': lıarb lel"azımındaıı olacaktır. 

110• a~ ığı yapan Çın prensosınm go/. orııH 011 a) ırma an, ıtdeta 
1 

r. • ... saslanruakta deynııı edccoktir. 

at .. 

b
ir ~ . . . . · 

1 
t' d' 'b' Dev etlar 1930 seııesınde bu-

6nd1sıno lntap etmoı.mıı, ıem (ll}U manya ııo e ıyormu~ gı J t.. a· tl . . '1 .. lıl Amorika doları kıymet bnla 
nbir le l:liibnli b r ~okilde lıit.ab et- konu~uyordu: un mevcn ıye erını sı a an- 1 . . • 

kl
'ye ttı .. • · 'b b 

1 
d 1 ··tı·n· _ D. 0r,ın bO)' Jıa,·atta h' mağa hasred~cekler, Lbnnun cak, ııgılrn lirasının tekrar 

v!Hnı garı U u;or n. ~l ıbı hı ,, ı'.' . . . . .. .. ... . 
.,1

. 'eaı· 
1
. d" . . ·. lt d sevdı'n mı· o ı~ın mallenler, ınens11cat ıptı· du~urnlmesıııo liizunı 1rürül 
ı..Oll ıt-1ıııı 'anı amaz ı. ı· • • c-

ttiO lıtt1ııeos '.ra-yi kencliı;ine e11 - Hayır... daı maddelorı çok fazla revaç miyecektir. }"akat Jiret diişe-

" 

ıt· , r 1 b .. . bulacaktır. cekf 
ra ı bakışlnrıııı hozlediyordu. - ~'ası , enı ı.ıovmıyor ır. 

kine Ve koııuştu: uıuımn'f Yine Bir ~Iüjdc ~eneııiıı mı ıııilhiıu 
meıi tı - Beni mi istiyordunuz, - Evet yalnız dOui Nevi· Dedetlerin bu silalılanms ] ;. ıadisesi 
ıkç• reosos!.. yorum, sana tapıyorum. fı.aliyeti, şimdiden temin ede· 
ayıl" - Evet ... Bu ne dalgın- - Yalan... Yalan söyli-Jrim ki 1935 de olacak bir 1935 senesiııin eu miilıim 

ia- 1~ bih•lo... Çok dü-;iincelisi- yorsun... . . . . harpte sarfedilmiyecektir. hadisesi, Asyaınn kun·etli bir 

emıt ~i~t . - . Se,:ıyorumı s~nın ıçın Umu mi barba yakın bir devletinin Avrupa Iıud utların-
yet· nogan bey prensoae atmdan borşeyı mı feda ederım. harp belki bundan ii~ sene da f l b" l ı .... 
d 

.. fl • • • . B . ' aa ır ro a arak gorun· 
ilf ~ llıesı ıçın yardım edıyordu. - en senden yalnız hır sonra patlak verecektir. mes' . . 
ab· tensos atın özongisino aya- şey istiyeceğim. İ 

1 

" , • ı teşkıl cdecektır. Vo bol-
lh .. "T a· ııkılap ~eııesı ki de ı <)3n 8 • 1936 
,.., koyduğu zaman, vucudn - ~,e ır, o. . . . ,., "' .. enesı sones-

göğsii bütiin inceligile - Oiincor ... Oiin<'erlo gö- 1935 Senesı bır ınkılap sirıe kanlı bir deniz ihtilfıfı 
ıt ı· ..,~ . .. .. ·· · . k · ve ihtilal senesidir .Almanvada b ı"ı ı::ıan bono goğsuno temas ruşmı)ece sın. · · ve u 11avedo varım asırlık ı ı i" · D s:, ·-. • •• •• mühim karışıklıklar olacak . • " ' nı l ... ordu. Bu temas ogan 0:1.: verıyorum, goru~· . ... .. . ' hır Afrika ınes1tj}esinin kii· 

·ıııYde <l • b' 
1 

e belkı de buyuklerden bırkaçı 
orın ır ıey can, mem. b b b 1 1 ··ı künden halli esasım devre· 

~6rıses Tavide ... .,·eytani en C:iünceri sevi)'Ortmn! om a veya ta anca ar a 
0 

· de 'kt" 
" · d .. ·· l k Al l b ·· ce ır 

/ aH\J.a uyandırmıştı. Ve ])oğan heyin gi.izleri ii- ~~r~~ ece_· man arın e? n· · 
181 .~llses, Doğan bO) in pres- nün<lo bir anda bir alem dev· yuğuno karşı yabancı bır :a· *** 
bit Jırıi kazanmak ıçın at rilmi~; Liitiin bir ömiir Pano· l~be bomba .. a~.at•ak, bu lıadıso 1 ~te, kf,lıiıı madanım söz-

nuıı 11 inerkon biitün :ığırlığrnı rama ğibi ge9id resmi yapı· cıha~ı ımlhunu esaslı surette leri. lstiyen d<'li Raçınası clor, 

·u~;~ lln 'ucmluna bırakıyor, göğ· yordu. Giincer, o iyi Tiirk te~dııl edecek, fakat barba istiyen c.le 1U35 sonesi vaka· 
illi ]) b · ·· ıt •· d K · tl · .. 1 . muocer olmıyacaktır iizii· ogan cyrn go6 sun e ızının vazıye arı, ~·>z erı, · yii ile takbik eder. 

8
1'. takıyordu. knlıramanhgı, ı;evi~mesi l"e ltalyada da baıa tıerke~ano .. . 

1 h k tl 
.. .. F k t A<lem Hasıb 

atı"ı" 11 Jo1tan b~Y ı>reıısosiıı keo hor Ae\•i are o er goruyornm. r a ı:: • 1"ı • I y ,; " •""'"VV"VV''-""'-""""""'"'-l'.'';""'""'""'""'""'"'V"V'-""'"'-

J rı~ gii·t.,rdiği dii~künlüğiin Dogau bey nıiitooAsir<li. .. ~ueı;:Jinini~ yıldızı 1935 <le S ) S • • 
lrııtl ~la saılıo~tı olmuştu. tlüncerin merd tavırları onu sonnııyocektır. ay av eçımı 
vııe· ;en~es attan indiği halde iiyle teshir otmi~ti ki, bir antla lfranRada. billıstıa morke;r, Lr.mit'de saylaY SP.t,ıimiocı 
ınıll ~lt l>o~an beyin olini bu sihirli Çinli kızı kog-arak " 6 ~arkta ilıtilallero benzer kadar fırkaya beş bine yakın 
cusll ~ ~<;larıuda hııp:lodh"<ırdu. P- oradan uzaklaşmavı "" bile ha hadiseler olacaktır. KraJiyet kadın az k d 1.1 ıt" • 1 t

18 
•• • • • • .. • ... • .. a ·ay e< ı cce,,ı an n· 

nıu- es So) lcdı: tırındaıı geçırdı. Ancak o, taraf tarları miifrii solların ı kt d B l · ..... D .. . ' şı ma a ır. u sone znııtton 
oğan hor. ııe gıızel buna muktedır olamıyacaktı. hatalarından ı·ok istif&dolor . ı· · tı ,, g·ı .. r<·· k" .. k" <"". • 'et ı Raylav eıka•·aktır ue ı mn ' .un u ... l'IUll ·u... m saran- . · ;) ... · • > ~ • elde edeceklordır. ... • 

......, Evot... ııın bu tuzakçı krnı onn rahat B lk . . .. . Biı· lııı·.ı;:ı·'· tııtulclll ......... s . 1 b' .. k b k d • a anlarda ıkı ıııulıım "' n 
emn o ıraz goru~uıe ıra mıyor u. . 

61'diın. Çok miilıim!.. Doğan beydeki durgunlu- smkast olaoaktır. Balkan dev- Hırsızlık yapmaktan Ruçlu 

........, Buyurultunuza u~·uyo- ğun t'a.rkrna varnn prenses Jetlerinden ikisinde r~jim de· olııp aranılan Tevfik ile oğlu 
tQ, 'L'ayi yerinden kalkarak 1'<leta ği~ecek bir Krallık Oümlıuri· Hacı SıvaRta bir ağılda yaka-

' Dogan bey, istor misin.. - Devam edecek - et, bir Oiimhnriyet Krallık lanını~lardır. 

YOZ u 

ikiçeşlan . 
melik sınem 

·y·ahıız bizleri değ·i1: 
Bütiin diinyn sinemacılıgıııın ruotlıü soııasını dil 

lerdo dolaştırdığı"yeni kopyo JTürkço sfü-;lii 

Istanb11I rsokaklarınds 
Vo N evyo1·k Metropoliten operası baş ınu
ga.uııiyesi J.ıa vTens 'ribet Ye Lf:ıpeYe10z'iu 

oynak l{um baı ha va 'l frinde 
~ . 

sözlü Ye. arkılı namdar 
' Adalar Şarkısı 

~ahosori bugiiıı 26 Birinci Kanun Çarşambadan iti· 
baren lkiçeşmolik TAN Sinemasının perdesini sii Iİ) or. 

Ayrıca: ])iinya Jıavadisleri 
~~~'"""""""""'·~~~,,~--

Soarıs SH.atJarı: Pazarteı"ıi, Perşembe lstanbııl~. 13 -
17 - 21, Adıtlar Şarkısı 15 - 19. Oumıı., Ouuınıtesi: 
lstnnbul ıs. 9-13-17 - 21 Adalar...,arkısı 11-15-19

1 

Pazar. Snh, Çarşamba: İstanbul S. 17-21. Adalar~.191 

• 

1 SANA TAPIYORU 
Çok giUd iiriicii, sen ve oynak nıu . ikili 

' • ! 

mizansenli büyük oporct 
1- 1Jaye olarak: J> .A.THE ,J"GRN.Al.ı 
2- MİKİ CAZBANT 
J"\,,,~"~~~ ~~-.,......."'-""' 

Seanslar: Horgiin 15 17 19 ve 21.15 de, ('um\ 

günü 11,30 voJJ de ilave seansı,Por~eınbe g-iirıii 13 v~ 
15 do talobo seansı Yardır. 

Gelecek hafta: l~AHrT.A.YAl.ı ('OCl~Cl' 
lvan Morjonkine 

. . . \... . - - - ... ·" ~ -. 

Karşıyaka (EGE) • n 

Bu •• • Bütiin diinyadn olduğu kadar momlt•ln.' 
2UD. timizdo do pek ~ok sovilon büyiik sıuıntkru 

Gl\ 1~.A. ,... FUOlıl H'hı 
Bıı A<ırı ,.o miRilsiz dorecodo nefis bir filmini 

takdim 0di~ or 

Kadııılar Ne ler 
1 Hh·o olarak kıymetli 

1~iirkçe sö:1.:tn - Şarkılı - Taklitli 

KAHAG()z ~AİJ{ 
ırarım saatlık oğlenco ve lrnlıkalıa fılrui 

Seanslar: 
Ouma vo Pazar 15 - 17 - lU - 21,15 
Diğer giiıılor 19 - 21, I J 

Karşıyaka LUKS Sineması 
Kahkahalarla g-iildiireıı 1\:ikiniıı nınıtu lıııaz 

y1Jdız1 .. \NNY ONJ>l{.A 
Bug-iin l1iiks Sine1uas1 uea 

ÇAPKIN KIZ 
1• ransızca sözlü. ~ar kıh 

l1"'ilmindo seyirciloriııi tekrar dH~mlı giildiirecok ,e 
iki saat sevinçli saatlar ya~.ltncaktır 

Ayrıca: Dünya HaYadislcri 1 Soaııslar O uma vo Puzar 15 17 19 

. mg~;~ıortabibi 19 

Meltmed Ali 
Ferid Cemal 

Abdullah Naci 
Birinci Bey]er Sokağı 20 J"nnıarada 

1 Kiauuusaoi 1935 tarihinden itibaren müştereken 
hasta kabulllne başlayacaklardır P. 1044 

Telefon : 2H30 



YOZ 6 lZMIB POSTASI -
Umumi Harbın tarihi 1 

Umurluda 
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Teınsi1 ve genc;lik 
hareketleri 

•• 

ABDULHAMiD 
•lffllınıın r• msawı- rllilJlllJlllllllilllill No.54 111111111111111111111111 -lllllllli Umurlu (Hususi) - On· 

K••t••ı 'd J'"' •ı• • d J •ı• b ı• v • beı gündenberi oahiyemizde 

Sarayı ve cariyeler· 
U U &mmere e ngı iZ 108 1, ngı iZ en 12'1 bulunan Cevad tiyatro:kum 

t • kAf• d d •ıAh 1 J panyası temsillerine devam 
-n-

ayyaresız, a 1 erece e Si a sız o ma arına etmektedir. Cevad tiyatrosu Nevreste~nin gelemiyeceğini duyan Ab' 
raemen bir avuç Türk önünde kırıldı bildi~imiz, tuıuatkumpanyaıa,. du··ıha ·ct h·dct r· d "d t k d. d na hıç te benzememekte vebal mı 1 e ın en a e a u ur u . ....... . . ·-·-· 

Kütülamara, umumi harbın bir faaliyet ve hazırlık göze Rize düşman eline düıtn. ka fardahtemsılle_r verm~ktedır Nevreste bütün geceyi ya- sonraya ne hazırladığında• 
en mühim bir safhası demek· çarpmıştı:-. Bu hazırlıklar, handa, ceneral Baratof ku· Bılhassa verılen A pıyesler tağında ağlamakla geçirdi. ggn doğmadan ne ffeliketl~ 
tir. Çünkü, tarihin de en mü Granciok Nikolanın Anado · mandasında bir Rus ordusu, ·~1~ıkn~a KumarM be~a;ı, frkn Ortalık ağarırken ve zavallı doğabileceğindeil haberaiz:idt 
him bir hadisesini sinesine al- hıya karşı yapacağı büyük ta Iran hükumetinin ittifak dev · g~b·. ~bınt ve .. eç ut a.s11 er kız:m tam dalacağı bir sırada ler! 

b 1 
'- d h k gı ı ı re verıcı emsı er, M'b 'd"I k lf ld' T 1 d'l N t b t" mış u uamaıda ar. arrun az:arlı lan idi. letlerile birleşmesine mani halkımız üze i de ok d . ı rı ı a a ge ı. at ı ı evres e, u un gece, sıcı 

Malüm olduğu üz:re lngiliz· Rusların taarruza hasret· olmak için Keşan, Kermenşah tesirler bır::makt:dır .. e~: ler dökerek Ne'Vresteyi fik· göz yaşları dökerken bu i 
ler çok anud insanlardır; içti· tikleri kuvvetler, Osmanlı im ve Hemedan Iran şehirlerini kumpanya bayrama kadar rinden caydırmağa çalıştı. Fa sene sonrak isaadeti düşün 
mai teşekkul itibarile de lugi praatorluğunun şark hudut zaptetti. burada kalacak v~ temsille- kat kız bunları dinlemiyordu yor, hırsından • velevki ı• 
lizlerin medeni ve vatani va: farını müdafaaya memur Türk Ruslar biraz sonra, J 7 Mart rine devam edecektir. Kum- bile !. manın padişahı için olsua orta 
zife ve menfaatlerini çok iyi kuvvetlerinin iki mislinden ta Ceıiretülarab hudutlarına panya direktörü Cevadı tak O, hayatın bu andan iti· ayrılmağı ölümden daha gD 
bildikleri aşikardır. B&1nun için fazla idi, ve techizat itibari!e kadar vardılar. djr ederiz. baren korkunç hidiseler, gö· buluyordu 
evvelce bir şirket halinde Türk askerine osmanh hüku Rus ceneralı Baratofcın be ., *.., rülmedik vak'alarla dolu yeni Ne Sabrinin macerasında id~ 
Hindistana yerleşen logiliıler, meli heman hiç bir şey te. defi Bağdat idi. Nabiyemize yeni tayin edi- bir safhaya girdiğini anlıyor, ne de Nevrestenio düşüncel~ tele 
bu koca kıt'ada şahsi bir ıal· min etmemişti. Bununçün Ayni zamanc!a Kütü)amma· len karakol kumandanı vazi- Llu hayatın şeklini düşündükçe rinden haberi olmıyan Mibr lar 
tanat tesis etmemişler ve bn Türk aıkeri, her karış top- rede Türklerle harb etmekte feıine b~şl.•m.ışlır, Geldi.ğ~ çılduacak hale geliyordu, dil .kalfa i~e, hiç durmad bab 
hakkı logiltere hükumetine rağı ağzami şekilde müda.faa olan lngiliz ceneralı Tavens· gühden~erı ı~z:ıbat ve ~sayı~ı Nevresteyi bu çilgınca nasıhat verıyordu. 
bahşetmişlerdi. Yine bunun ede ede Tortum istikametin· bend'in de heoefi Bağdat idi. da .a uvvetlı. ve salım ~11 harekete sevkeden ne idi?. - Kızım, gülüm, şekeridl 
içindir ki logilizleria bir çok den Arzurum ve Köprüköy •*• ha~;:ete ge.tıre~t ~uw akır, Düşüomeğe pek hacet yok· Diyordu. Taliinin bu doğ• olm 
yerlerde mağlub olmalarına mevkiine çekilmiş idiler. Ceneral Tavenshend az ev· a Hnıtzın Vmınnle ar ıgını a tur. Nevrestenin genç kalbi yıldızı çok büyüktür. Bu 11 edi 

w d d'I . K . . k 'dd I' zanmış ır. aro ıun.. k ede bi .. di•ah ik ragmen or u mevcu wı• e. esır .. ış mevsımı ~o şı . et ı v~I b~hsettiğimiz veçhile bü- Umurlu (Hususi)_ Nahiye- ço t~n~eri birisini sev.iyordu Y r g~n pa '! ın n •ili 
oldukları mesbuk. degıldır. ıdı; kıtın ya~hgı t~~.rıbat, yuk bır mağlubiyete uğraya· miz:de Y'llardanberi bir türlü Kalbının sultanı ke~ımenın hı al.tına garer ~11 ka~ın , ıeb 

. Iıte . bu hal, ılk denecek Türk askerlerıae verdıgı zı- rak Bağdat önlerinden bir meydana getirilemiyen Genç· tam kuvvet ve maoasıle sul fendı olursun.. Boyle bır !• 
bır ıekılde Kütülamarede vu· rar tasavvurun fevkinde idi. hamlede 125 kilometre çekil· ler birliği teşkilatı, Halk fır· tan Hamid değil fakat başka her zaman ınsa~ın aya~ıo Fo 
kua gelmiştir. Fakat buna rağmen Türk miş veKütülammereye sığınmış kamızın bışkanı lbrahiın Ne· bir delikanlı idi! Çerkes aşkı d~Jaşm~z. . Belk~ d_e bınd bi 

Çttin ve her iki tarafın ordusunda inhilal e1eri yoktu idi 'b' t' ı k 1 ise belki de cihanda emsalsiz bır kımsenıo omrunde b diir • · cı ın gayre ıy e uru muş ve · 1 f .. .. k ı ki 
fevkal~de ~uv.vet ve gayret BinLrce kil~metrelik~ bir c~p- Türk kuvvetleri, ceneral hergün çoğalan aza adedi bu bir aşk ifratı demektir. de a onune çı. ~r .. A 

1 

ıarfettıklerı bır harptan sonra hede her Turk ferdı vazafe- Tavenshendi kurtarmak için gün altmışı geçmiŞtir. Nevreatenin b;r zaman evel başır:na topla dı, ıyı duşüa! 
. ceneral Tavesend mağlup ol sini mükemmelen ifa ediyor, Basradan gelen ceneral Aym· Birlik faydalı çalışmalarına ölmüş bir teyzesi vardı. Teyze· z_avallı Nevreste... Büt 
muıtur. ölünceye kadar toprağını düş· levi de ric'ata mecbur etti. devam etmekte ve azalar her sinin de Sabri isminde on se· bu aozlere karşı ıade.ce 1 

logillz ordusunun z:ayiah mana bırakmıyordu. 5 Nisanda ceneral Aymle· gece toplantı yaparak gazete kiz yaşlarında ve bu sıralarda lamakla ~ukabele ~dıy~rd 
hup sahasında bıraktığı ölü Rusl•r bilhassa kıştan çok vin yerine tayin edilen cene- ve mecmua okumaktadırlar Harbiye mektebinde tahsilde Nevresteoın bu vazıyetı, 11 

itibarile 4600 dür. Birçok mü· az müteessircliler, çünki Rus · Gorrinci de ~eyh Sa'd da yi· Bu itibarla gençlerimiz köşe bulunan bir oğlu vardı. Bu rayda çok çabuk şüyu bulm 
himmat ve ıilih bıraktıktan ya şimale mensub bir dev· n~ mağlub oldu. kahvelerine gidip çene çal- Çerkes delikanlısı cidden gü· sarayda hemen herkes h~b 
sonra ceneral Tavnshend 125 1 tt' - k . . d . A' 1 ·ı· h 1 b maktan, oyun oynamabtan z:eldi uzun boylu narin fakat almıştır. Yalnız Abdülhamıd e 1; sogu onun ıçın aın>ı ngı ız arp rapor arı u • . . .• . ' · . 
kilometroluk bir ric'at mec b' i · 'd' R d d m ff k t • l'kl · o· 1 · vaıgtçmışlerdır. Bırlıgın baş- mP.vzun endamlı beyaz kara bundan haberı yoktu. 

1f şına ı ı, us or usun a uva a ıye 112 ı en ıc enın .. . · • ' • 
buriyetiode kalmıştır. kış levazımı eu tabii ve bitta· taşmış olmasına hamlederler, ~a~ı ~.ehmed Munır. . genç· gözlü ve kara kaşlı, bıyıkları Carıye. v~ odahklardan 

Türk ordusu ric'at eden bii en bol Jevazımdan idi. fakat hiç düşünmediler ki in- erımızı !'pora da teşvık e.de henüz: terlemeğe başlamıştır. kısmı sevıçten adeta ~aıı• 
lagilizleri yakından ta Kutül- Ruslar hem techizat hem giliz harekatına mani olen ~e~ her akıam futbol talım Sabrinin güzelliği dillere des· }anmışlardı; hu suretıe bır '' 
aınmarey~ kadar takip etmiş de aded tefevvuku He 'Şubat tuıyanlar ayni zamanda Türk er~ ytphr;~~_t.adır'. . . tandı. Yaz tatillerinde bazı kib - hem de nasıl bir r•ki 
burada şiddetti ve devamlı ortalarında Erzurumu zapta harekatına da mani teıkil a nız: d ır ıgın bır bhtıy;cı saraya gelir ve Teyzezadesi den kurtulmuş oluyorlar 
bir harp Türkler lehine ola · muvaffak oldular. eder! Türk ordusunda hatta M~:~afih abu s~:ha d~a af;rk: Nevresteyi g örürdü. Çerkes ~ünkü, ?unlar küçllk Çerk• 
rak devam etmiştir. Erzurum. malum olduğu tayyare bile yoktu. logiliz başkanı lbrahimia mesaisiyle olmak itibariyle de sarayda sı~, pa~ışahın. en fazla ho~ull 
•. Bu z~~er os~anlı hükume üzere A nadoluoun kıymetli ordusuna tayyareler ç~ k bü meydana gelecektir. bir kuzeninin b~!un.masını gıde~n tıpte bır k~z: odugu 
tanın degıJ; .. Turk k?~aodan bir yeridir. Tü rkler için yük yardımlar yapmakta idi. . G~nçlere muvaffakiyetler kendisi için şeref bıhrdı. peka~a anlıyorlar.dı. 
\'e aıkerluının zaferıdır. Ve tarihi kıymeti de çok büyük· dılerız. işte bu ziyaretlerde ve te· Bar klsım carıyeler de, k• 
~ğer bu aske,Jer lazım oldu· tür. Bütün bunlara rağmf!n 28 : • •• maslarda Nevrestenin taze kançhk hislerio~~D azı 
ıu ~adar .yar~ım görseler v~ Iikinci bir ehemmiyeti de Nisanda, 143 günlük müte Y eDICekoy kalbi, genç 'ie güzel ~abrinin olauk . Nevrestenın: akıls~zl 
techızd cıhetanden kuvvetli Anadolunun Ermenileri kesif madi bir harp ve muh11ara· Ü<leıni~in rrüzel bir ll .. - karşısında başka türlü atma· ve pa~ışaha karşı hurmetsııl 
bulunsalardı lagilızleri Bas • olan kısımlarının anahtarımesa dan sonra, lagilizler, cenera) ' e .. ~.. .. H ğa başlamış ve git gide gön• addedıyorlardı. 
raya dona:;ıma ve toplarının besinde olmasından doğar. Tavıend ile birlikte Türk ın ı~ne koyudur lünde derin, ateşli bir aşk * * • 
himayesine kadar sürmek it Türklerin müdafaası cidden kuvvetlerine eıir oldular. Ôdemıı ( HusuJi ) - Vi- başlamıştı. A kştsm, Abdülhamit, . 
ten değildi. Bunu bizzat kahramanca olmuştur. Bu A linan esir miktarı 12 000 liyetimizin içinde sevgili va· Sabrinin de Nevre.ateye kar bir deççal hal ve vaz:iyeti 1 

logilizler de tasdikte tereddüt harplarda üç farkadan mürek· dir bunun 6000 i Hintli 20oo i limizin çok sevdiği nümune şı meyli vardı; bir zaman gel· halvet dairesine girdiği vı~ 
göstermemektedirler. keb bir kolordunun mevcudu Avusturyalı ve 4000 i de ha· köylerinden birisi de kaza~ı- mişti ki yalnız kaldıkları va Mihridil kalfa da yanına gı 

*~* 5000 adede kadar inmiştir. lis logiliz idi. za bağlı Yenice köyüdür. Ô kıt bu iki hemşirezade birbir· di. 
l 9t6 senesı, Rus ordusu- Ruslar, bati bir yürüyüşle demişin şimali garbisinde )erine kalplerinin sırlarını ve· Mıhridil kalfa, derin bir 1 

aun canlandırıldığı bir ıene· cenuptan .AhlRt, Muş v~ Bit· Türk ordusunun bu zaferi 1417 nüfuıt•n ibaret olan bu rirler, ıztırap1arını söylerler, tırap altında iki kat olll' 
dir'. Bu sebeple 20 Kanunu· lis üzerine yürüdüler. Maksad, cihanda hayret uyandırmıştı. köyün üç dershaneli bir mek istikbal için düşüncelerini an gibi idi ve biç ~üpheıiz, çıl 
ıanıde Kafkas cephesinde Ermenileri elde etmek ve a- Türk, aç ta kalsa, su içinde t~b. ve bir muallimi ve mek· Jatırlardı. Çerkes kızına bin bir JiO 
Ruı ordusu arassnda büyük yaklandırmak idi. 7 Martta de kalsa, dt.ğa taıa tırman- tebı~ gü~e~ ~ir parkı mevcud Henüz iki genç birbirioi okuyarak, rpadişahın ayakl 

k L
A 1 h b d oldugu gıbı bır de çocuk bah· ıevdig· jni itiraf etmemiş idi· rına kapandı korkudan titı 

ANKARA'DA 

işi olanlara 
Ankara'ya kadar zahmet 

ve masraf etmeyiniz ! 

Tekaüt ~leri, gümrük depozito muamelatı, tabiiyet, 
• 

hulasa her türlü idari işler kabul olunur. Namuskfırane, 

açık, dürüst hareket, ucuzluk .. 

Adres : İzınir - N1eyYcter güınriigü sokağı 
N o. 7 - 9 .. Telef on : 3186 .. 
Telgraf : ~Ioyyeter - İzınir 

P. 981 

ma .. azımge ıe, ar e er. · ı t ' 
Yeter ki eli ayığı henüz tu· çesÇı yapkı mışkır. . . . ler. Fakat bir gün, kokulu titriyerek etek öptü. 

ocu par ına yenı sıparış b' d d b b b 1 u z t• 
tar bir halde olsun. d'l At tü kü b' b k 1. ır o a a aş aşa u unur· atı ıahane " Nevres 

e ı en a r 11 ır ey e ı k 'h . b' h ld d b k · B f Ruılar bu sarada Yani 18 konacağı gibi köy halkına en, ı tıyar~ız .. ır o. e u- e lıyo~dn. aş kal anıa 
Şubatta Trabuzonu da işgal kol•ylıklarnıı esiıgemiyen bir ~~klan.. bırbmne y~pışmıı hareketı onu fazla mütab• 
eltiler.. Bu işgal pek tabii de kredi kooperatifi mevcud- ~d~ ve ~ ~rtık~ ~ıl~ıo . bır aşk yir etti ve başını kaldır•' 
tdi. Çünkü Osmanlı hükumeti dur. ıkı gençın hakımıyetı lam su- sert bir sesle sordu ve : 
hu cepheyi tamamen ihmal Bu köyden, kasabaya gi· rette teıis etmişti. - Ne var?. Dedi. 
etmışti · den yolun inşaatı da ikmal Sabri mektebi ikJ sene son- Mihridil kalfa biraz doi'' 

edildiği için, şimdi gelib git· ra bitirecekti ve gene bir du ve derin bir temenna 
Mevcud Türk askerinin ise mek çok kolaylaşmııtır. baytar zabiti olarak yetişe· bir iki adım geri çekildi. G-

mıktarı Trabıonu müdafaaya Bu köyün 340 yılındanberi cekti. Bundan sonra, tamamen lerioi yerden kaldırmadaD : 
kifi değildi. Maamafih Trab- muhtarlığını yapan Ahmed birbirlerinin olacaklardı. Hü- - Cenabı kadiri muti 
zonu işgal ve Türk müdafa· çavuı, köy kanununu hakkile kumetin tayin edeceği bir kadir ve haşmetli padişılı, 
aaınl kırmak için menkule tatbik etmekte ve halkın te· yerde, milazimliğin verdiği efendi~in ömrii şabane~er' 
Rus kuvvetleri 6 glin uğraş- veccühünü kızanmaktadır. maaşla mes'ud bir yuva kura- he! daım sıhhat ve afıy• 
mışlar, nihayet denizden Türk Her husuıda yardım elini caklardı. muzdat buyursun. Nevrt 
kuvvetlerinin sol cenahına faz· uzatan kaymakamımız Haşim Ve .. iki hayalperver tecrübe- cariy~.ni~ .hastadır ve gele., 
la mıktar kuvvet çıkarmak Şerif Ve Ondan ald1ğ1 emir· siz genç, bu rüyaJarlDlD \ki re~egı IÇID, affı , şah.adofe 

• d T b · b'I ' · h f h f · . h kk k ıstırham erlıyor. Dıyebıl ' sayesın e ra zona gıre ı ıerı at ı ar ına yerıne ge· sene ıonra tamamıle ta a u 
mitlerdir. tiren muhtar Ahmed ve ki- edee~ğine emin idiler. L. Hadi· -Devam edece 

- Devamı var - tib Ömer takdire şayandırlar. satın, mukadderatın bir gün 



• 1 

u 
da• 
etle 
.,, Jl 
)CJI 

ÜD 

ı• 
UD 

gO 

bir ı 

ol O' 
1 çıll 

lill 
yakl 
tirı 

YOZ 7 IZlllR POST ASI 27 KANUNUEVVEL 1934 

Yeni Lut Diyarı Nerede ? • ...... 
Almanyada ~ 

gayrı ·tabii münasebetler hakikaten . pek çok mudur ? 
AJınanyada v· aziyet : maktadırlar. Cinsi münasebet,: kıa bugDn cihanın en tozlu - Şu halde Aldurado gar Ma1&larda bir takım mlis · 

Ve son 250 kitinin hu iı · Vakıa inıan için cinıi mü· suyu ile dolu bir giSldOr. ıonlarına gidiaizl. Deri yOler giSrDrsünOz. Bunlar gDç· 
Almanyada yine neler olu· n~~ ile idamı da gösteriyor aaıebet 'tabii bir zarurettir. Gayrı tabii mllnaaebetleri aza .A.ldurado N edirY ın kuvvetli olgun efendiler-

Yor?. Ne bitmez tükenmez ve kı ısnad olunan fenalık yaln1z Bu münasebet tabii şekli ile mi derecede mubah g6ren bu Aldurado, yeni Lüt di 
30 Av t k il • h b ya· dir. Her birisi birer barona 

baııl bir inkılaptır bu?. Bir v. &:us os ma tu enne as bir erk~ğin botuna giden bir efsanevi memleket yerine u rının en maruf yeridir! 
ttırlü anlaşı:amıyor. degaldır. kadın veya bir kadının bir giln Almanya kaim olmuıtur. benzer. Yanlarında da kadın-

Bir ~O Haziran katliamı erkek kartııında hiasiz kalma· Yeni lftt diyarında: Alduradoya giderseniz, gü· lar vardır, bunları da yekna-
Y•pıldı ; Naziler reisi birbirini Gayri 'l'abii 'l'emayül ması demektir. Ve neslin ida Evet yeni Lüt diyarı Al zel bir gaıhıo. Herıey yolun- zarda herhangi bir umumha· 
Yidi, muhakemesiz idım ka- Yalnız Almanlara mı meıi için de bu hissin hiçbir manyadır. Bu Lut diyarının da. Bir duble biradan sonra ne sermayelerinden farklı 
rarları verildi, ilamsız idam MalısusturY vakıt insanlardan kalkmaması merkezi de Berlindir. ganon size iıtihfamklrane ba· balmaz11nız . 
htıkümleri, hem de aile ocak· temenni olunur. Faraza Berline bir gezinti kar. Siz de ziyaret makıadı-
larında , yurt kıpılarında,ıokak Gayri tabi temayül m&lfım için gittiğiniz ve yemeğinizi nızı ihsas edersiniz. Ve aııl Gözlinüz, beyhude yere 
Ortafatında iıı faz3edildi. oldug .. u ve h' J k v. k d Vakıa bızı yerlerde ka- yidilden ıonra garsona bah· gayeler, acibeler bundan ıonra gen,. delikanlılar arar aiz bu ç ı e er egın a ın · . v. . T • 

Almanyada gizliden gizliye hğı; kadınlaımasıdar. dının kadını sevdıgı de vakı- şiıi verirken gece eğlenceleri baılar! kavmi Uit merkezine gelirken 
dir. Bu ne kadar gıyrı tabii yerlerinden biriıioin tavıiye1i· • b' b' ı bazı mü • 

id 1 ld .. 1 giliz gaze G di t adeta ıtta 1 garson arın, 1 ~m ar yapı ıgı 0 
• • Bu kötü ahlakın daha ise, bir erkeğin diğer bir er· ai de istediniz, garson size arson aıze P e, t .

1 
. b 

leleri yazdılar, fakat AJıns· doğrusu kötü itiyadın Alman· keği ıevmesi , onunla münase- Paris ve Londrad1rki bemmeı g.izli kalmıı bir medhal göste- erı erı.n ~eya a:ı maH ba
lar dün tuhaf, duyulmamış bir d k .1 . . . _ bette bulunması da yoktur ve lekleri gibi bir .. Meıondore rır. Bu medhıl dardır ve uzun ıındakılerıa tüysuz, yakıııklı, 
haber verdiler: re:1:r. ço umumı eştıgıoı ıoy· batti çok ,taba fazla gayra bir «Mavi melek" bir caltın: bir koridor demektir. bir erkeğe hem yakııacak 

V. 11
•
11

• de tabii ve ahlakidir. ruya" tavsiye eder. Çüaki N • t••. • • b'I evz•ğ ve etvar gösteren de· 
içlerinde Silazya . . ereye gıt ıgınııı ı me· 

olmak ıartile 250 Nazi idam 
1 

v Vak1 ıa.: 1'. A1 
imanlar bu hasta- 'B'ebrh~d1e b~drçdok ve kkoafoürl den bir mllddet ilerlersiniz ve likanlıları gördüğünüzü zan· 

edilmiş . 3000 silahlı Nazinin vıgın .ogı. ız ere mahsus .o.ldu Lut gölünden ta~an ıb ~rıy e CI en te emm mlikellef bir kapıya gelirainiz. netmiıtiniz .• 
•ilahları alınmıf. Ve ... Bunlara gunu ıddıa ederler; Ingıhzler taaffün etmıı umumhaneler vardır. Kapıcı yaıını baıını almıı 
ıebeb de ahlaki vaziyet imişi de Amerik ada bir nevi ıpor Sevicilik belki de fazla za- F k A • d i ibtiyar bir adamdır. Yiiz&nde Ve ... Bu gördüğünüz bal, 

ŞI dd d ld · w • • it 1 1 d b · · F k L a at.. ynı zaman • 1 ıe; h f b' 1 kJ k d 30 Haziranda Fon ayşer • e ' ıgıoı 8 yan ar a u rar verm.emışbr. a at• ut Öt k'J d . k ? tu a ır yı ııı ı var ır. ve sizde inkisan hıyal uyandırır. 
F . h t 1 v b' "F "d t' -ı f d t b - e ı er en mı yo ıa . . k on Röbm ve Kari Ernst gı- asa ıgın ır ransız a e ı" go ünün etra ın a ışan uıo· b' l d bil' ııze apıyı aç.ar. Ve zavallı Almanlara yeni lflt 
bi naıi reisleri katliamda öl· olduğunu söylerler. Fransızlar taaffün ahlaksızlıkların en fe- ıôye kı~ s;a E e :ora ö "k:·ı k • d' l . 'ft' tt'k 
d&rilldüğü dahi baıı Alman ise gayri tabii temayüllerin va naıı ve en zararlısıdır. h k' tk~ 1b~r .' ve ' ki te 1h~r Çok gô~I; lllka ve terti · 

1 
•~mı h ıkyen derın. 1• ıra e 

1 
• 

. L -ı f . b' 1 a ı ı ır ınsanın a ına ıç batlı bir ıaıona airerainiz Bu enne li me ersınız . 
gazeteleri bunların gayrı ta· tanın Almanya olduğunu id· ut go il e sanesı, ın erce 

1 
. b. d' 

1 
d ilk 

6 1 
t . f · k 

bii ve gayri ahlaki temayül• dia ederler! senelerdenbıeri beıeriyet tara· ge mBıyen .1'. ıety b~~· slladonl'k• b 
1
1 r 1 e sız yevl a H lb k' 

1 
. d' 

l . . t · 1 d' F . fından lanetle yaddolunmu • unun ıçın a u bir me· e ı u maııınız. a nız a u ı asa ıım ı aldan· 

lrerıne ışaretk'e bmıı er 
1
'. ta F 'I k' Al d . t tur ş rakla bu "ötekileri!" göster burada koyu kırmızı bir ziya dınız. Yarın da bu sütunlar· 

at ne çare 1 u gayrı a · ı va ı, manya a vazı ye , · d . k il ld f k 
bii temayül ve ablak üstadın· Venedik, Napoli. Sicilyadaki Cebrailin kan•dı ile altüst mek arzuıfu~a üıersenız, gar· u anı ıtıDın ar ına vanr· da ıiıe ne ıçın ve nuıl al-
dan katil mevkiinde olanlar bazi şehirlerde olduğu gibi edilen kaYm Lutun diyarı, va- son bu de •· ıınıı. dandığınızı yazarız. 
dan bir kısmı da kurtulama· umumileımiı addoluıaabilit 
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Her Türk SoYadı AlıYor .............. 
Nüfusa tescil edilen 

soy adları 
'O' T ~ Bergamada U ysul, köy katibi Ahmed Sı-

Gnmrllk muhafaza memur• Vlllyet idare heyeti aıi· Halil Rifat pışıca ddesinde Belediye reiıi Öıçelik, lih Tiizlin, Ahmed beyler mub 

y larJndan 2.114 numaralı Nuri ıından Neı'et Tan!olaç, Em- 18 numarada Hasan Şimşek, oğlu maliyede Vehbi Ôzcelik tarı Süleyman ÜnlU, belediye 
. Ülrer, aynı çarıı 51 numara· lik bank~aı .müdudü K~mal UJuaal Birlik gazetesi dizgen • sandıkemini lsmail Özdoğan, ravu•u Mebmed Ersıvaı, köy 

Karııyakada Muradıyede d M S •t O di Tilrömer, ınb11arJarda vezne· 1 . d M h d Ş K • .. • • T "' a · aı rgen, meau ye d M f T B 1 d. e11n en e me eran •· malıye muhaıe kalıbı Muıta· k .. t'b. F b dd" E · üfut 
37 num~rada ~li Fehmi Ya: caddeal 117 numarada Meb· ar uıta a arı, e e ıye rantina demir aoka"ında 17 fa Sümer milba ir Ahmed ~ ~ ~ a r~ ıo rc!n, D • 

ııcı, Jzmır Hahd bey mektebı med Ali ve yedi' kardeıi Oı- memurlarından 3 numaralı d 8 d . Ş ~k p y . . ' d f d .. kalıbı Samı Okan, ııhbıye 
il. 1 • ..ı. K.. •1 y • Hamdi Tugrul Cumhuriyet numara a e rı, evı , aıar enı, tilccH an Mura aga ~ .. 1 Ak S 

mua ım erınuen amı erge, tay Baımahaae mali e ıub . ' . d 63 d M f Ô · S . Ö memuru ~u eymın soy, c-.. .. . . . ' 1 e C.H.F. ba kitibi znhtü Tuzün yerın e numara a uatı a nver· tiiccardan elam n- . . .. 
Hususı hesap başkatıp veluh ıi tebJi.X. memuru Mehmed 1. Şe kal Sü erbank b e- tü d S 1. Ö zaı Oktay, mutaf Fevzı Mut 
H d. y .. "k Ü .. 5 T&rk, Nafıa odacısı Yusuf n ' m mu aı ver, ccar an e ım nver, l M d Ô 

am 1 oru ' çüncu mınta- Ali Üge, Devlet demir yol- · · · beciıi Muhsrrem Şerbet. Avakat Abbaı Durak u, ura ztaş. 
kı tapu sicil muhafızı Behcet 1 d b • V f Teneler, tahhyc şırkeh mu· ' 

arın a mu aııp aıı ve am· · · D ft d Ik t h 'l"t k"t·b· b kit• K • D .. ' 
Y t . 8 1 d. f h ı· O amelit mlifettışı Mebmed Ne r er arı a sı a a ı ı aş ıp erım ogan, varı Ta•rı og" lu Mustafa Tat 

e gın, e e ıye en eye ın caıı lgllr fettah mahalle- h d Ş ··ı K d . d d H kk A h dl. d '&'T ' 

d k d kt .. Ô Yü l • ' clb TürkcD, inhi.sarlarda ima- Me mt: engu ' a rı şen· at a a ı y an, a ıye en belediyeden Hilmi Tunr be· 
en on o or mer ce aınde 73 aamarada H&ıeyin T k .. d Ah d G .. ı- b 'I -f • • T' 

B 1 d. t h kk k O .. llt imiri Enveri Türksoy, in can, uzcu so ·agın a 45 nu- me uç u. ta ıı mu ettışı Jediyeden Mahmud Er çalıı 
c c ıye a a u mecıuru Hllınll zlmc& egla d h' .. 1 Aı· M f Ç . J b 'ld ' 

V .h. y t E k k 1• . • biıarlar takib amiri Rıfkı mara a ibra ım og u ı şer· uıta a etıne, ta ıı ar Kadıköyden Süle"man Ünver, 
ecı 1 0 an, r e ıseıı T 1 · h' 1 d h b b · E k k ı· · il' 1 H·ı • T b 'ld H ı·ı ~ 

T - k 1.. . F I y . U a ay, ın asar ar Q mu ase e etcı, r e ıseaı mua ım e- ı mı urgay ta ıı ar a ı k t kit•b• R • p ur çe mua uma azı enııey . , . .. • avu a ı ı emzı ınaı, 

N f. M t f k t . 1 .. th memurlarından Şükrü Tom rınden Zıya şolen, bapııhane Balaban, telefoncu Hüseyin z 1 Ö Tü k 11._ a ız us a a u u ıma a a· K 1. d 2 d k , . . eyne z r , mua •-. nd- il Ş k t y .. 1 aran ına a numara a ru , tapu evrak memuru a~çısı lorabt.n, şatır, Mahye Baykara miibaıir Hüseyin E d H K 
neıı m ur ev e egu ' H'I . U 1 A d d ,_ 1 Ş . T h v· .. . , Mahmud r en asın ay-
D 1 t d · 11 d. · . 1 mı 1 u, Y ıa em .. ,o u emıı ur an, ılayet ısta- kazanç katibi Hüseyin Celil Dilik, tahıildar Rıfln Turan, y E ~ S li • 

1 
eve. e,mıbıyo a.rıdyeMıncı ıfı hekimi Mehmed Uı, M. M. de tiıtik batkltibi Kadri Timagur şentekin 2 H M Mebmed tahsildar A1iz Vural muallim mak, uııus rım, e mıye-

etme ıma ~t anesın e usta a A H i UI ,_ K • • ' · • ' d ö O t" b 1 d. d 11 y ı ı t r rk k ı · kif · ayr 011• arantiaa Morahane caddesıDde 85 Rıza şipel Gümrük muhafaza Kimil Güven, mOliıim Nec~ti en mer 1 ~n, e e ıye e 
Je:i~~·eDI ;~~~rr•hame.~ı y.;r.. Kaıım efeadi ıokağıada 6 numaralı hanede Ahmed oğlu memurları~da~ 2127 Siiley· Öııtem, Mehmed Ferid Aktan, Ismail Ha~kı Öz tekin, keçe
gan, Defterdarlık iıtatiıtik me· DQ~arada Ahmed UDalr, Mi- Nar) Tilrkb.aıı, Şadırvanalh man şakarc•n, Defterdarlık ticaret odasında Hüseyin er- ci Huan Öz tekin, paıa köy· 

H . y . n H lazım Kemal Uray yalım, Kar poıta ıuhesı Muıtafa Toıun b b k"t'b' Ah d soy müliıim Cevad GOngör. lü lbrahim Ayhan· tabıilda 
muıu ayrı enıg n, acı k f k k ns . mu aıe e a ı ı me şen ' 1 

M b d h JI • N d ııya • ıa er ıo a .., nama· To•aa, emnıyette ~81 Hüsnii l E . tt 28 H d Belediye komiseri Salihed- Ramiz Cenaiz e me ma a eaı umanza e d C I l U 1 fı yo , mnıy~ e ay ar şa· e · 

k d 16 d ~M b ra a e i z e, arap ranı ve kardeıl Kizım Tllrkgeuç, 1 .b t 0 0 .. ü b din Atak belediyeden Meb· 
çı mazın a numara aJ e - dd . d K dri U l 1 şa, ı raca g mr g an ar ı 
med Nureddin Yurter, Emlik ca esın •. a aa u maz Bat milddeiumumi Aıım Tunc ayhkçısı Halid şenkur, abacı med Cevdet Demir, tahrirat .Alar-ıelıirdc: 

' bankası icra iıleri memuru batçı meıçıt 219 numarada ay, Aydın demiryolu merkez oğlu banıuda tliccar Şükril kitibi Vasfi Gün, muhabere 
Ahmed Yadılı, Hapııhane ıö Selim Sırn Ugur tan, emlik imalitbane lıAtibi Mebmed şafak, oydrn demiryolu kum · memuru Cemal Erinç, tahsil· Maarif memuru Oıman Arat, 
förll Şahin ve Mustafa Yurt· bankası m.emarlarıadaa Ab· Darmuı .Tulluk Haraman, Ak· panyasında eczacı Tabir şen· dar Mustaf.a.Yalçın,Ziraatba~k Muallim Baha Emen,. mualli~ 
man, Bucada Mehmed Saim dullah Refik Ungım. çalıme1cıd Rumkuş çıkoıaıın· •oy, basmahane maliye şube· muba1ebecısı EvferSamur Zna Ece Yoskay, mnallım Vasfı 
Yengen, Karşıyaka Reıadiye Alaybeyinde Nadir ıokafıa· da Saime Tanparlar, Doktor sinde stajyer Süleyman şu, at bank veznedarı Necati Ka· Diuçmen muallim Fatma Dinç
ıokağında 28 Dumanda Jbit da Yu~uf z,,~ Uralttlrk, mu· Reıad Toktay, tica~et o~aaı Karantina şebid Nazmi sokak ragiil, ziraat bank Saib Şiray men, .mualli~ Nurettin Erden, 
Yirik. haıebeı buuııye memurların ıicil memuru Febmı Teoırk, 6 nu marada Mustafa şermet, Abdülkadir Kurtul, delJil muallım Rukıye Erden, mual-

•* • dan Deıtaa Uzaa, Kartalma· ticaret odası tahsil memuıu Ftıvzipaşa mektebi muallimle· Mebmed Tan, Aziziye muh· lim Kenan Bars, muallim Mu-
Dibekb~şında yoğurtçu Ha karna fabrlka11 11bibi lımail Fazli l'onay, Abajoli matbaa· rinden Şakire şivgin , Emni- ta~ı Selim Bayan, belediye ammer Yalçın, mu•llim 1 Meb-

fız Hasan Üolü, Dıbekbaıında Hakkı Ulu Kartal, Alıancak· ınada Ahmed Hulusi Taneli, yeltc 71 Yunuı şaku, baba- tahıildan Ali Rıza, Oran, yol med Ôzelsoy, muallim Cemil 
78 numarada kunduracı Raıid ta Maliye tahlil memuru Muı ihracat giimrüğü mıınifesto riye mahallesinde Ali ı•ozüm- çavuşu Refik erden,bekci Emin Okyay. 
ve biraderi Muammer Kaçmaz, tafa ve kardeıi Durmuı Urgu, memuru:Etem-Teoman, ~ rüt. Oguz, tapu :nemaru Kasım 
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- B<J1tamfı ı inci sayfada - ı bize tükenmiyen koçyiğitlik ~" •' .. 
1 

• • ...,. b k h d l önünd• 
-D&rdOacldea mabaat- verenlere ayrı ayrı teşekkür- üyü şe i in u u "' 

len ise varlığının tümünü ve- örnt:ğidir. 
d k d Ç

ag" tin öz& demek olan orcluya lerimi sunarım. sonsuz saygılarımla iğilirim. Çuval Alıcı 

Doktor Necdet Otoman Diyor: -·. Recep Peker diyorki~: 
•• 
Uzüm 

Bo sa 

K.S. K.S 
ren yı"g" ı•tt•ır Ara an ne a ar 1 Jff H J. . .. ] . -- --. d 1 H · K biln • i"in sızı duvan a- t e Kubiliy ülkümüzün kurba· geçene geçsin ODU unutmıya· ema'l'et e em yor. er yeDJ u ) -; .... J w • e a ımın soy vı 318 Alyoti bira. 12 62 13 50 

.: ... - .. d lf b .. d . . k' unutmıya- rejim btlylğlmlal ordu dışın rın şu anda butun acılaarıle - Ey ölmiyen genç; 83 H. ve Gevdet 12 75 13 50 
n1dır. Gomegı ustun e ı u cagız, an ıçerım ı da birtakım mlllı kaYYetlere Ye çarpan yüreğimle onun a rnı D" t 1 1d-
11ıenkiltaıta batırlığmın tanı· cağız . .. or yı o u şu çepçevrt 65 Ş . Rıza halef 12 50 13 
iıdır. Beni dinliyenler, riyor.ytne her bakımından ~lu · ve batır~gın; uzt~n yu~ y~l~ar topraklar bir gün senin başı· 137 H. z. Ahmed 13 13 25 

Mezarların toprağını iki se· Görüyorsunuz ki hepimizin ıal varlıitn onur ve hayııye· yaş~ta~a. 0 an eserı bızım nı bir kara kargı üstüne geç- 24 D. Arditi 13 75 14 25 
bepten ötürü tümsek yapar ortak olan düşmanı birdir. tinin koranmaınu ylice Tti~k neslımızm ve yakın çonukla· miş fakat gene b•ı kaldırır· 8 T. Debbas 12 75 12 75 
lar. Birincisi: Göze çarpma- Öyle ise gelin toplanalım. Ev· ordaıaaa gOveaerek vermiıt.ır . rımı~la ve .~zak. torunlarımı- ken gördli. Kara eJJer inan- 8 J. Mikridis 11 12 
ları, altındakilerin yürekleri · ren bizi irticaa karşı şaha Cumhuriyet ordaıu geçır· zın ıbret goz]erıne açıyorum. cına uzanmış kollar bağrında 643 Dünkü aatışrn yekunu 
rnizde yer etmeleri içindir. kakmış tek bir yığın halinde diği zorlu glalerde dıı dBı- Mülazım Ah m edin vuran yüreği durdurmağa ıa- Incı· r .. 

Ikiacisi: Birer erek basa· görsfin. Cümhuriyete saldır· manlara ve lç~e ayaklanan •• . vaşıyordu. Bunlar düıünmedi 
mağıdırlar. isteklerine kavuş· mak istiyenler bu yığına ba mtlrteci Asilere 'karıı benzer· Soylevı: ler ki du•an 0 yürek milyonla 3SI P.Paci ve mahd.4 25 4 25 
nıadan ölenler topraklarının kınca anlaıınlar ki Türk ulu- ıiz hatırlık ve ıeref imtihan· Bayanlar; baylar! Türkün bağrında vuracak se 120 Jiro ve şü. 11 14 
çıkıntısını arkadakil~re o ere- sunun okutgan orduıu, Türk ları vumiıtir. Büyük savaştan evvelki nin göklere uzanan başın 8 v d 
ie basamak olsun diye bıra. ordusunun Sü .. orduıu 1:ürk .Arkadaşlarım, size .. bu ko· uluı ve yurdun m.ahnda~ ~e milyonla Türkün gövdesi üs- 02' ay 
k~rlar. ~undan dolayıdır kı u.tuı~n~n ke~dı~ı Cümhu.rıye· nuıuşt~n fa.ydalanıp soyle?1ek istiklil ~avaşındakı Ataturkun tünde gene göklere erişe· 2 Vagou Yıldırım M. Akif 
bız Kub•Jayla arkadaşlarının tın onundedır. Ön devrılme· ııtediğım bır b•ıka ve ınce baıardıgı ve başarmakta ol· kti 4 20 4 25 
gömeklerini daha kalkık, ~a- yince arkası yıkılamaz. hakillat var. Her soyHI biinye duğu yüce ve yilksek işler- ce s:~ şö le bir varlıktın : 50 Söke Lütfi Sabıi 4 15 
~a ~ik ya~tık. V~ ~zerlerıne Şimdi geUn ülküdeşler, ıu bir fizyolojik bilnye gibidir. den söylenecek değilim. Dinç bir y gövde eğilmiyen 125 Muhtelif M. Akif 3 70 
0~mıy~n bır taş .~ıktık. İst:: sözleri bir ağızdan hep bera· En )'liksek sağlık halindeki Birkaç yıl evvel bilgisiz bir baş, kıvrılmıyan bir kol.. 45J Uşak Burdurlu Tahir 
dd!k ~ı. b_u1nk!_arı ~orednler.dük~ ber bağıralım: vücutlarda bile bazı zararlı ve ulus duygusu olmıynn beş Bu gücün yüz binini beı 4 4 20 
ılerını u u ugrun a şun· At tn. k ülkü ü K b'li · F k t bü · · d- ı· · ' d l At t'" _ ~ ur m z, u ı Y mıkroplar yaıar. a a nye on zebırh yılan uşllnce ının yüz binini düşünmeJi.. A 

111k: ed0•1 8!~1~ atesrıı.nnear get~s~~- bdayragım1 ız.d1 ır . Nkere
1
d
1
e, ne h

1
•1· toptan sıbhıth olunca sağlığı- düılerinde: bile göremiyeceği Ey içinde bir akrep taııyan rpa 

un ı egını Y e, nası o ursa o a ım on ar k 6 b t - d 1 b. . . . 1 . b · · · 154 y - d 3 60 3 62 5 1 • • • ÜJkil ü nı oruyan m s e muca e e ır ışe gırışme erı epmızın kara düıünce .. Şaşarım san•.. agcı za c 
er. ıçın çarpışacagız. m z ı b "k l za a h d d N · d ? 42 B d 1 T b' 3 37 5 3 75 Kubiliyıa gövdesi yerde yüreğimizde, bayrağımız ~li· unsur arı u mı .rop arın r r atırın a ır. . . . . asıl uzandın, nıye uzan ın . ur ur u a ır 

ise angısı yüreğimizdedir. O mizde can vereceğiz. !arını ilretmesıne meydan Bu acı ve çırkın geçmışı Bu dinç güç ki yüce bir Bakla 

Karmen ev 
VeZinovyev 

vermez. sizlere hatırlatırken Türk ulu- inkılabın korucusudur. Biz ki 
20 000 f.1:sİze Bir soysal bünye ~çinde sunun, Türk yurdunun özoğul içimizde hepimiz bir 1Kubiliy 131 M_. Celaleddin 

t . ~. _yanlış diiıtınUşlü, kara görü!lü arkadaıımız Kubilayı önüoüzde taşıyoruz. Gençler bu varlığa Mercimek 
Bayraın Hcdıyesı Oyun- bir avuç insan bilyük varlıgın büyük saygılarımla •narım. bürünmüş, analar bu varlıi'rı 

d k e. 2 Nebi zade cak Verildi temiz ve iyilerini yaşayışın • i KubiJiy zehir saçan, gittiği koynunda yetiştirmektedir. 

5 

6 25 

- Baıtarafı birinci yüzde - Paris 26 ( A.A ) _ Dün kuvv~ti bozamaz. .. yolu bilmiyen, bilgisiz~ küçük Biz ki B~~kallardan, Altay- p • Çe İrdeğİ 
Moskovaya gelerek Staline Paris civarı iısiılerinin 20,000 Bız ıoyaal varhgımııa bu kafah bu yılanlara, dogru yolu Jardan esmışız. Ege sularında 150 M h H· ı . 2 35 müllk" olmu11tur ı 1 b k b - k 1 • l • k"" - .. Akd · k 1 u arrem 1 mı ~ • y • • • çocuğuna bay FJandeoin öntln· gene gorllt e a arız ve u gosterme , on arı ınsan ıga opurmuş, emze an o a f 

Stahn Zınovyevı Kremlın de oyuncak dağıtılmıştır. bakıı bize varhğımı.zın sağ, buyur etmek, temiz duygusu rak çağlamışız. 8SU)y 
ıarayında kabul ederek yarım Çocuklar Gran Patenin esen va içinden her fenalığı ile c•nını vermekten çekin Ey Türk anası; çocuğunun 2S Beşikçi zade 7 87 5 

ıaat görüşmü~tür. Görüşme· büyük salonunda ıuk, tiyabo yok edecek kadar kuvvetli medi. bu toprağa ğögüı gerdiği' gö- 125 M. Hulusi 8 25 
l~rden sonra Zınovy~v Kr.em- sinema gibi eğleneceklerden olduğunu gösterir. Bu da gösteriyor ki Türk aül verdiği bu yer senin bağ· 
lın sara)ının kapısınaan çıka~- istifade etmitler ve radyoda Arkadaılarım, yakın bir iti- gençliği ve ordusu yaşamak rından bir parçadır. Bu yer Palamut 
ken Çekalar Zinovyeve tevkıf çocukca sözlerle sevinçlerini de bu toprak!arda yıldırımlar ve yükselmek ve cumhurlu· böyle dört yıl önce, yıllarca Kental 
edildiğini tehliğ etmişlerdir. bildirmişlerdir. çaktı, g6kler yıkıldı. Yerlerin ğumuzu korumak için ölümü bağrına baatığıo, ·onu büyüt· 118 Tırnak M. Aı diti 405 

Ayni saatte Karmenev de lotiıamı erkek ve kız İz· sarsıntısı içinde istiliyangınının göze almaktan çekinmez. meğe yıllarca emek çektiğin 
evinde tahtı tevkife alınmıştır. ciler temin etmitlerdir. ateşleri bu ufa klan bfü üdii. Buıüa birlere yok gibi gö- eoD ödü çocku! ğuknu kd~~·.r~ı abı~.ı . 
MevkufJarrn akıbeti hakkında -•· D(irt yıl iinco geno bu toı>- rüaen pek er Kubilay bütün nu hıra en 111 ıçın u· 

Pamuk 
tO Birinci Yahya Kerim 51 

hen6z yeni bir malumat C H F raklarda Kubilayı öldiironler Tilrk uluıunun ve yurdunuo yilttüğün bu yurda ko toprak 
yoktur. • • • 0 vakit susuyorlardı, susmak· bir menkutaıı gibi yüreğinde olsun, yel olsun, günet olsun .. 

(5 ,, Ben Mayor 51 
3 ,, Istro Krispio 5 l 

• • • • Vilayet Konğreleri tan da kalmıyorlar<lı. Bu ge- dünya durdukca yaşıyor ve O böylece kendi inancına 
Yapılıyor ri zilıni~·et kurtuluş için ayak yaııyacakhr. el ~zatan, ~~r kançık düşün: 

8 ,, Lütfi Sabri 51 
9 ,, Yağcı zade 51 

ık• V K · 25 (A A) _ C . tanım yurtdaşları ımsmıya teş- Bütün Yurttaılar bu duy· ceyı gün gıbı yakacak, kendı 
1 8pUr h . atyıHerılk F k. 'liumt vik ediYor ve düşmana teslim ga ve varlığın yüreklerinde ülküsüne kafa tutmak istiyen 

d urıye a ır ası vı ye · k d .. . . h i · "'lk · · k ·b· K '.tl' ti})İSİ althlda kal ı k . k b k 1 • olmaları iç.in fetvalar çı a-:-ı- yaıa ıgına bütün ımaclaule er s nsı go eyı ş1mşe gı ı 
' - ongreıı, ongra •t an ıgına k k kt 

Anvers 26 (A.A) - Halif· ıeçilen viliyet idare heyeti yorfardı. kanı ıa.d~klarını her an ve avur~ca ·~· 

-"GlikÇC~ 

lcas açıkfuında bulunan Emil baıkanı ve Kayseri başkanı Arkadaşlar! zaman .'çın• yurd ve ulusa en Senın bag.rı~ şu yalçı~l~~-
Frunki ivmindeki vapur bir R • Ö b k I .. d Bu kuvvetli yagmur altın ufak bır zehirli parmağın uıa mış kaya gıbı nelere goguı 
kar fırbnaaıada dümenini kay- e~ıl z:y~n 8~ ~D ı~ıal ~ da Kubilayrn manevi vartığı daldığına dayanamıyacak kadar gerdi. Kaç Kubiliy acısı o 
l>ederek s o s tehlike işa· ~o~ anara ednera smel n Hniinde gösterdiğimiz bu top· gliçlü olduğuna bütiin acun şa bağrın tunçlaımıf tahtasını 

· · · onune Kongre en saygı ~rını k b"d ld d idi d t' reti verme - e başlaması üze· . . k. . . ln ve taşkın manzara ara ı o ular ve olmuştur. e , eş ı. 
~ B I 'k bıldıren tel yazıları çe ılmııtır. giinlerin bir daha geri dön· en. iki · k d ı Bütün bunlar seni yıldırma· tine Hanra jaspar e çı a 1 ( ) C H F· . uy erım, ar • aı arım, . . . . _ . 
. k E ·ı aparta 25 A.A - . . miyece1tinin en kun·etlı te- karde~Ierim bütün acun ve dı. Onun ıç1ndır kı buguo ış· 

lıpuru yetışere mı vapu· V'I" t k · • kd t · ~ .,. 1 

ı aye oogresını a e mış minatıdır b. b"l ı· · · - te te çocuğunun başı ucunda '••u yedeğe almıştır, ld h . . • . · . ız ı me ıyız ve ınan gos r· 1 
_ • _ 

D b d k 1 'k" ve are eyetını seçmııtır. Yurdun her köşesınde fış· meliyiz ki uluıumuza ve yur genç butiln bır Turk kadınlı-
ün ura a a an 1 ı ge- Bu yılki idare heyefne bi · w K b.I .. 1 r r .. 

•• d b b b k' "od .. . • •1 r kıran yeni ileri hayat aynı dumuza dııtan gelecek salgın gtnın u ı ay ~r ye ış ırmege öl; ~I ~ sa a va a yen e de kadın uye s•çılmıştır. Fır- teminatın tamamlayıcı birer ve içten kıpırdamak istiyen andi çtiğini ıöylemeğe geldim. 
ca ar ır· kaya kadınların yazılmaları parçasıdır. kötü düıllnceliler ulus ve acub Ey ölmiyeo varlık, anao, 

... günden güne artmaktadır. D ı· · k d ı , .. . - k d · çocugw un sen·ın o"lmez .. eğer ı ar a 11Ş arım. sulerı tarafından goz açhrnıa · ar eşın, 

Telefon: 3151 Teltfon: 3151 Biz bugUn bir mezar ba- dan yok edilecektir. varlığına bürünerek bugün 
~ ~ • ~ında ye's i\:inde tasa. ile d.iz Yillarca etrafına saygıçlar k~r!ıoda~ı... Bütün bir yurd. 
1. avyare ~ıneması . ~(;klip aglıyanlar gib~. de~ıJ, llÇmlŞ; ~senli, varlıklı, aarul· bulun bır ulus, ~ay~tı!1d~D 

.J • bi:t. Ege g<iklerioe ynkselen maz Tnrk ordusunun göbe· kow~an ya.vrusunun ulkusu, .~~ - _ . _ . 

BUGU .. N bu viice kRya ve tunn sütunu •· d I k k ld '- tegı ugronda, o erlıgı, lt1uh endı!J Mumta: Gokçen 

1934 beynelmilel filim sergisinde birinciliği kazanan 
meşubur filim 

AMOK 
Oynıyanlar : 

Maıcelle Cbantal - Jean Yoınıel - lakijinof 
9 Bvliil Panavll'ı 

u • 

Basbakan general ismetin ve Belediye reisi Bay 
Behçet Salibin nutuklarıve açış resmi 

. ) gıa e, aça ça ımı anmaK 1 .. •• t · · 
nnn otokleri dibinde büyük iatiyea bu ıoysuılar ayni gün· 0 var ıgı gos erırcesı~e Aydın şümendiferciler bir-

. . . baş kaldırmaktadır. Bu gun (itt başkanı mühennis Mümtaz 
,·arlık ıçın revan olan kanın de aülerimizin sfingüle'ı altın· I t b I · · d ~· n V ı A d f 
inkılAp diişmanlarına karşı da cezalarını buldular ve her saea s dan u 1 çevı emınt.ınd. e okgu aMrı·· odrda t ve ldy lın,. Fre ı-

. . . . . . . b kl d saıgı uygu arını ge ır ım . ası uve e , \' a e erı ev• 
kıııımızı v~ ıbtırasımızı es- .zaman ıçın bu~aca .aı ı:. Yurdun çok acı görmüş bu ziye, kardeşleri lstanbul kah· 
liyen kokusıle ıue-t olarak Bunlar az evel soyledıkiuı- b"l k' . bü -kı- il d H h l t . .. . . .. .. - . .. k . parçası ı ı Hnın yu u- zıma arın aD o sar, ı an· 
ba~ımrn dık, gozlerımız onun· me, yukaek hır orne hr. v" b" k d b 1 t bulda hububat komisyoncusu 
ıle •ve ileride avakta duruvo· Bize bu varlığı ve daha guake · 

1t~ ez h 
8 

ake kuzak. Pertev htanbul elektrik 
· · k k ı ki k '"k- ·· ma u ıyen er ancı ı- ' 

ruz. yli se var 1 arın ° unu d b" d b - k merkez fabrikası muhasebecisi 
,'on süz olarak Kubilayıu benzeri olmıyan bir esenlikle ~1.' ·~~!1_ ır çır.pı b• kl?gma Nihad kız kardeşi Nevnihal ge 

kökft il k apan gen - ıçın gogus germış e ıyor. . ' başi l\Ionemen ı;;okaklarına n azan ve Y ç • linlerı Zehra Gökçen soyadı· 
1 b . likten cumhurluğun korunma lstanbul kadınhgı, lstanbul 1 1 d 

Ayrıca: fQ ,~ J?ünya .~avadiıleri 
l!li Vuoan prensesi Marıoa ıle lngılız kualının ojlunun,. 
~üğünleıi-Almanyada kış sporları-Nevyorkta Hokey 
cn&ıabakaları - Kar eğlence~eri-Pariste Noel hazırlık 

dii~tiiğü zaman ar u eserı 1.... 1 l b 1 h Ik nı a mış ar ır. 
yapmak için Öz A lpın baş· sını istiyen b6yük önderimizin genç ıgı, s an u a ı sana • • 
kanlığı altında kurnlap çalı· ulu önlerine bir kobiliy örne- saygı sunar, sana saygı sunar. Noel 

1 
ıarı .,esaire. 

Serns 1aatleri: 
15-19 Foks ve Daktilo evleniyor 
t 7-21, 15 9 Eylül Panayırı ve Amok 

- Fiatlarda 7.am yoktur -

şanlara yardım teş·\'ikleri ğile çıkıyoruz. :y b~ğrımııın . p~~çası: e~ , 
Oumlıuriyet gazetesine bu Ulusumuz ve ordumuzun ülkumlizün can dıregı .. Bıl kı Bay ı·an111Hla ])a Bom ha. 
yoJtla i;giilecek teşobbiis alan daha nice binlerce Kubilay. ıec ~n arkanda bütün "b~r u~u~ Küba Santiyago~u 26 ( A A) 
Nadiye, eseri yapan Tiirk sa bur:ıda cao vıermeğe. hazırdır senın yolundadır. ~en~n. gıbı -. Noel eglencesı esm sında 
natkilrı natıp .-\şire ve işin Bize bu duyguyu ve bu de· baş kaldıracak, seıun gıbı can b!r. b_omba patlamış ve altı 
baı-ıarılmas1 i<;.in kafaları, kol mirliği vereo AtatOrkUmüze verecek .. Ancak yolumuzdan kışı agır surette ya ralanmış-
lar\ ve paralarile biifün emek y6rekten saygımızı ıunar ve bir adım bile dönmiyeceiiz. tır. 
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kşehir bankası 
Sermayesi: 1,000,000 Tiirk Lirası 

IZMİR ŞUBESİ 
1 kinci kordonda Borsa Civarında Kendi Binasında 

Telefon: 2363 
Her türlü Banka M uameHttı ve Emtea 

Koın üsyonculnğu .. 

Müsait seraitle mevduat kabul edilir 
Hububat,' Üzüm, incir, Pamuk, Yapak, Zeytinyağı 

Afyon ve ıair emtia komüsyonculuğu yapılır. Malların 
vürudun da sahiplerine en müsait ıeraitle avans 
verilir P. 914 

Türkler için 
Kolaylıkla 

Almnca öğrenme Usulü 
Almanc11 muallimi Tahsin Abdi Gökşiogöl ve 

Profesör H. Sander 
Yilksek MAARiF BAKANLIGI Milli Talim ve 

!Terbiye dairesi salahiyettar liıan ~komisyonunun kont· 
rolünden geçmİf, Maarif Bakanı ve Mütebıssıs Alman 
lprofesörlerinin Tilrkiye ortatedriaat Almanca muallim 
jlerinin ve daha birçok:kıymetli lisancılarJa Alman Cum 
bur reisi Hitler hazretlerinin iltifat ve takdir mektup· 

arını kazanmış ve MAARiF BAKANLIGI mektepler 
reımi kitap listesinde bütün mekteplerde okutulması 
resmen tamim;:oluoan biricik Almanca kitabıdır. Bu 
eserlerle kendi krndine çalışmak kabildir. İkinci tabı 
adedi 31 000 dir. Istanbulda basılmıştır. 

Yüksek Kültür Bakanlığ·1 Huhsat 
Nun1arası 785 tir 

FIATLAR: 

Birinci kilap 36, ikincisi 45, üçüncüsü 63 kuruştur 
Ayni metadun Fransızcası 80 kuruştur. Bütün büyük 

'

kütüphanelerde bulunur. Deposu: 
lzmirde 166 numaralı posta kutusudur. 

Birinci Sınıf Mut~aJıassıs 

Operatör - Doktor = 

Tahsin Hüseyin: 
= Hastaluıaı her gün sabahtan akşama kadar kend 

haıtanesinde kabul, tedavi ve amaliyat y•par. -
Adres: ÇiViCi HAMAM MÜFTÜ SOKAK = 

Tahsin Bey Hastanesi _ ---P. 1054 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim= 
O M E G A ve T İ S S O T 

Saatleri /{ centeliii 
Ke'meralbndaki 56 numaralı mağazasını Hükumet 

karıısında Kaymakam Nihad Bey caddesiDde 1 ve 3 
numaralı mağazalara naklettiğini muhterem müşteri· 
lerine bildirmeği bir vazife bi ıir. P. 1036 

YILBAŞI ve BAYRAM 
Hediyesi için düşünmeyiniz 

eczacı başı S. Ferid Kol on ya ve Esansları 
Bahar, Dalya, r. "" r:.' 

Y aıemin, Ful. r • · ) ._ ) 
altın damlası, [ ~ 
unutma beni, 
senin içio. 

Kokuları 

birer şalıe -
serdirler. Bu · 
kokuların ne
faset ve yük
sek varlığına 
erişmiJ·e iın

k~1n yoktur 
ve ohuıya
caktır. Yük. 
sek dereceli 

h .nir ve havalisi4cle temıile muvaffak olduğum Tilrkiye 1 
mizin11medarı iftiharı~ve yegine karyola ve madeni eıya 
fabrikası ve bilumum sergil~rde birinciliği kazanan ve lstan 
bulda DOKTORHALIL SEZAi BEY fabrikasının çelik boru 
üzerine muhtelif ve mOntehap baliı Nitrotbanca boyaaile yap
mı~ ve en müıkülpesent kimseleri memnun edebilecek ve Av 
rupa karyolalarını biç bir veçhile aratmıyacak derecede mü
kemmel olan iki, bir buçuk ve bir kitilik karyolalar ile 
muhtelif ve mütenevvi renklerde nikel ve sarı takımlı bebe 

111111111111111111111111 uıııııııııııııınıııııınııınıınııuııuıııınıınıııınınumııııııııııınıııııuıııuınıııııııııuı11111 
Herkesin ağzında Lalenin 

Ramazan Filimleridir 
BUGÜN MU AZZAM PROGRAM : 
1 Foka dünya haberini (Türkçe) 
2 - Karagöz cadı ., 
3- Eftalya " 
4- Ateş saçan silahlar 10 kuım 
5 - Çılgın:Hayat 10 ., 

Bunların hepsi bugUo LALE SİNEMASINDA 
ınııııııııııııuınıııınııııııınınııııııııııııınııııııınıınıııuıınııuııııınınıııııııııııııııuııııııınnın ııııınıııııııııııııııııııııınıuu 

lzmirde Pul sergisi açıldı. Posta pullarını ve pul ko· 
leksiyonlarını en iyi fiatla alır. 

Kolekıiyoncular Tüık ve Ecnebi koleksiyon nokıanla· 
rını en ucuz fiatla temin edebilirl~r. 

lzmir Yolbedestan Numara 40 
P U.L S ERG 1S1 

P. 1063 

İzmir defterdarlıiından: 
karyolaları gelmiıtir. Ayrıca haliı çelik tel örgülO demir 
paspaslar on ıene için garantidir. Fiatlar yalnız bir navlon 
farkı nazarı itibara alınarak toptan ve perakende Istanbu
fiatına satılmaktadır. Teırif edecek kıymetli mnıterilerio İzGlir körfezi dahilinde geçmit seneler bedeli 200 ve 
başka yerlerde karyola vesaire aramak için klllfete düşmi- şimeiki muhammen bedeli 200 lira olan kırdeniz voli ma 
yeceğini şimdiden temin ederim. hallinde 1 mart 935 tarihinden itibaren dört ıene milddet 

lzmir yeni kavaflar çarşısı No. 29 LÜKS MOBiL YE VE le balık avlamak hakkı açık artırmıy.ı çıkarıldı. 
KARYOL~ SALONU - HÜSEYiN HÜ~Ü - Şartname sureti iatiyenlere varidat müdürlüğünce bedel-

§Mühendislere,Müteahhitlere Müjde ~ siz olarak verilecektir. Açık artırma 935 kinunuıani ayı· 
nın 12inci cumaıtesi günü ıaat 15te lzmir defterdarhğıada 

~ Hakikat Askeriye Çadırcısı ~ toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
= Y U D A C A V E S = Muvakkat teminat yüzde 7,5 dur. bükümetçe tayin edi• 
~ ~ lecek bankaların teminat mektupları ve devletin muayy·ea 

~ İzmir<le Şekerciler Çarşısı N o. 30 ~ tahvil ve bonoları da kabul ohınur. 5538 1065-P = Mağazamzıda dai~a ,Ye.ni ve eski çadır ve tenteler ~ - -= mevcut olup, müıterılerımıze rekabet kabul etmez de· = r- ----
=recede· sa hı ederiz, hariçten getirile o eski ç ı Jırlat ve -
:= tenteler gayet güzel ve ucuz bir fiatle tamir edilir. = 
= htifade için bir defa buyurunuz. = = Mağazamız rekabet kat'iyyen kabul dmer derecede = 
~ ucuz muamele eder. P. 807 = 
11111111111111111111111111"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-

Güzel hisar 
Mefruşat mağazası 

kavukcu zade MEHMET 
lzmir Yolbedeateni No 19 

Etamin, keten, fıle perdelerin envaı, perdelik fıle, tül 
cibinlik, ve karyola tülleri. Krem, yeşil, eıtor ve hasu 
perdeler, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more 
fantazi kumaşlar. Perde saçakları ve bağları, masa örtü-
leri sofra takımları, karyola örtille ri, pamuk ve yün 
battaniyeler. 

Taban, kanape, sofra muşambalarının envaı. Bron.z 
ceviz kornizeler vargel vastor ağaçları, yolluklar vr 
paspasların muhtelif boyları. Şezlong sandaliye bezleri, 
kanepeciliğe ait malzeme ve mefruşata müteallik eşya 
rekabet kabul etmez fiatlarla mağazamızda aatılmak-
t adır. P. 820 

.._,. 
Hanım - Rey bu :kadar şık ~ıapkayı'":nereden~ ~bul

dunuz? 
Bey - Ya .. Hali haberiniz yok mu? Herkesin bil· 

diği şap~acı Abbas Hilmi Genceden .. Ayni_zamanda 
o gördüğünüz yeni değil. eski şapkamdır. 
Hanım - Ya.. Demek memleketimizde bu kadar 

bir usta ve fabrikamız var ha?. 
Bey: - Size diyebilirim ki bilumum ıapkaların ye· 

nisini yapıyor ve eskileri de itte baıımdaki gibi ye
nisinden farksız; çünki makine ve aletleri son sistem 
olup~ Viyanadan getirdiği gibi ustası da meıbur Ma
car "Jemle Frenı" dir. Teşviki sanayi kanunnndan 

Kemaraltı memurin koopera· kuıile herkesi~ nazarı dikka· istifade ederek mevaddı iptidaiye olarak bil6mu 
lifi karşıııoda tini celbetmestoi ve havanın ıapkaların kumaıını doğrudan doğruya Avrupadan 

Istanbul boyahanesi ti'"" .. llnd ld h J celbettiği için bu kadar ucuz ve ayni~ zamanda m6t .. ser ıgt yuz en e e ası 

Yeni seneyi yenilikle luırşı- 1 ti ki .. 'd k . • terilerin zevkini okşıyacak renk ve model her ne ı•: 
o an ça a ıgı gı erme ıçın kil olursa olsun pek kısa bir müddet zarfında temi; 

lıyor. Memleketimizde ucuı• yegine çare Abdi zade Ah· nallı olarak y cpmaktadır. 
luğu ve işindeki gDzelliği ili· Merkez: Balcılar No. 191 9 EyJQI baharatçıJı i 
bariyle rag" bet kazanan bu bo. met Saffet "okulu kartal mar· 

karfısındadır. P 943 !!il 
yahanes rerek boyahanede ve kaıile inci markalı ıabualan· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.i iiiiiiii"miıliii 
.gerekse kullandıiı buharlı kullanmak kifidir. 
istim makinesinde daha fenni 
tadifit yapmıf ve boyalarını da B b 1 d f Jd d d 1 k 
ona göre tanzim etmiıtir. irtıraş ıçaği e yüz e a tıraş o uğuna an e en er ço tur 
Yünlii, ipekli her kumaıa, t•P 
kaya, elbiseye, muıambaya, - ---.. 
batti evlerdeki eskimit oda 
takımlarına istenilen rengi 
vermek için bilha11a müte· 
bassıı meıgul olmaktadır. Lüt
fen bir defa ziyaret ediniz, 
niaan'attaki mahareti görecek· 
siniz. P. 1055 

mm 'C 

Tecrüelidir 

Hasan Tıraş Bıçağı 

Şimdiye kadar icat oluaaa bnttin tıraş bıçakları arasında en mDkemmel ve enfeY· 
kallde olduğu tahl\kkuk etmiıtir. Piyasada mevcut tıraş bıçaklannı şaıırtmııtır.Hasan 
tıraş bıçağının 1 2 3 ·4 numaralı gayet keskin ve haasaı tarafları vardır ki her bir ta· 
rafile IAakal on defa tıraı olmak kabildir. Bu hesapla bet kuruşluk bir adet Ha1aa 
tıraş bıçağı ile kırk defa ve ıslak bardak ile bilendikte yüz defa tıraş yapılmak mDm· 
kllndllr ki dGnyanıa hiçbir bıçağında bu meziyet yoktur. Hasan bıçağı iıtediğiniz halde ~ 
bııka marka verirlerse aldanmayınız. Taklitlerinden sakınınız Fiatı 1 adedi 5 kurut· 
tur. 10 adedi 45 kuruıtur. Her yerden arayınız • 
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Sıhhabnı düşünen zevkini bilen güzelliği sevenler 

bilecik Rakısını 
Neı'e ve şetaret kaynağı olarakıtavsif_:ederier 

BiLECiK Rakısı 
Üzüntüleri kaçıran fikre cili, ruba itila veren, halis 

. iizümden~mamul en birinci ve . leziz rakıdır. 

Kimya2er'· 
Abdüsselam Akgial& 

Jiburatuarı 

ikinci Beyler ·ıokağıada ba· 
mam yanı ndaki · 72 numara! 

binaya nakledilmlıtir. idrarın 

umumiTtahliJi veaalr ıerlri tıh-

Kok 
İngiliz 

Kömürü 
• ..... Antrasit Frene Nats, 

BiLECiK Rakısı 
Sevgililer mabudunun, semalar ilahesinin, yıldızlar me
like.inin iradelerine teb'an yarablmıştır. 

BiLECİK 

(illerle yenen, içilen madde· 

lerin tahlilleri yapılır. Kam&r· 

lerle diğer mahrukatan kalo

rileri tayin edilir. Mekteplere 

Krible Zoni(uldak kömürü 
En ala nevi ve en ucuz tiat 

Rakısı 
ve müesaeıelere ucuz fiatla ali 

tı kimyeviye ve zeytiayaj'ı tile· 

İkinci kordon No. 88. TlCAHET Ol)ASI KAI~ŞISINDA 'l'elefon;3306 
Hakikat ehlinin biricik rakısıdır. 

Ne der güzelliği tasvir ederken Eflatun c G6zel 
h•kikatın enmüzeçi Jetafetidir> 

Edvar Conson Halefi 

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

Şe er,Lokum, Çikolata, Biskilit, ihtiyaçlarınızı 

YALCIN 

carların• Asit aletleri ve siyo• ~ 

loıyoular buluaur. § 
T elefoa: 3859 l'. 1045 1 Türk 

Pazarı 
Hacı Süleyman 

ı~tan bul Şekerleıne Mağ·azalarıııdau 
' 

Kadın elbisesini i_ 
Hocasız biçmek iıtiyenler _ Mahdumu 

IBRAHlM 
temin ediniz 

lıtanbul ve lzmirio en meıbur fabrikalarının 
Sükrü Canal'ın § , = 

Nefis Mamulatı 

HACI BEKiR 
Biçki Dersleri a 

KITAPLA.RıNı 1 Hanımların 
Kaymaklı Lokum ve Şekerterinin her çeıidi vardır 
Hediye,Nişan, Nikah. Mevlüt Şekerleri ve zarif 

lstanbul Beıiktaıta: Dikit -==-= Nazarıdı.kkatı•ne Yurdundan iıtemelidir 
ı · · · 2 2 inciıi 2,5 -

kutular bulunur. P 949 

1 IZMIR, Şekerciler Çarşısı Na. 16 1 Lr;:~::• ' P. 1017 § Mevsim dolayısiyle Istan 
§ bul Beyoğlunun yüksek 
§ terzilerine diktirınis en son · 

KAR IYKA M. Kemal Paşa Caddesi No.sı 1 

~ -==~---~=-~~~~~-:--~~~ 

Sarda elbise boyahane.si 
Bayram münasebetiyle takımlarınızı, rop
larınızı, şapkalarınızı ve iuekli ku~aıları
nızı ve en eski elbiselerinizi yenileş~irecek 
ve yenisinden tefrik edemiyeceksiniz. 
SARDA elbise boyahanesi en meşhur Av
rupa bovahanelerinde (Puvan, Keler ve Gile 

eibi 8 senelik staj 2ören ) 
Paris t eınizleınek ve boyaıııak odasının 

J 927 senesinde Boyııolmilol boyacılık 

federasyoııu azasından 

tasdikn:\ıınesini haiz 
Ye ten1izleyicilik 

& .. .. . ' 

1 moda uzerıne manto par-
desn ve roplarımız gelmi~tir 

; Meraklı ve menfaatini is-

1 

tiyen hanımların kumaş. 

almadan ve terziye uğra

madan evvel bir defa ma
ğazamıza uğramaları kafidil' 

Adres: Odun pazarında 
kaatçı Nafiz Mustafa ya-
nında No. 3 

Hacı Süleyman mahdumnlbrahim 
Telefon: 3276 P. 

1 
= = = 

i 
= .::::: = = = = 5 
5 :: 
= = 
1 
= 

------
-----

Dakikada 
.t\. teş, Su, 1\ylık, 

() Ayhk 
Öksijenli. boyalı, boya· 

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

Bukle, kıvircık ve ya 
geniş altı aylık daimi on 
dilenizi, makyajınızı, 
kaşınızı, kirpiklerinizi saç 
boyatmanızı ve manikü-
rünüzü 

Bu ı san' atların biricik 
mutabassısı olan par's 
yüksek berbe.r mektebi· 
nin Atina ve Bükreş şu· 
belerinden diplomalı 
Minik kadın berberi 
Sıtkı ya yaptırınız. ı 
Keçeciler caddesi 122 

No. da üç katlı" binada 
B. Sıtkı adresine müra 
caat ediniz. R. 1009 - ~~~~~~~~~ 

~ Olivier ve şü-
~ rekası Limitet --- V APURACENTESI -

H51 = Cendeli ban Birinci Kordon = Tel. 1443 The Ellerman Lines 

_. Tahliye için bekleneıı Lt.va· 

purlar 

EGYPSIAN vapuru 15 Birinci 
Kanunda Liverpol ve Svvan

SARDA ELBiSE BOY AHANESIDIR 
Bağcıların 

Sebze ve mevve bahçesi sa
hiplerinin dikkat gözlerine: 

sea'dan. 
THURSO vapuru 25 Birinci 

İzmire biiyilk yenilik gotircıı sau'atçı Sard' boyahanesi siyah renkleri 
başka a<il k renk yapar. 

Kinuuda Londra ve Aovers
ten gelip tahliyede bulunacak 

ve ayni zamanda Loudra f!ve 
DiSrt aeneden beri seve seve kullaudığınız ve aldığınız Hull için yük alacaktır Deuts-bayram münasebetiyle neticeleri takdirle yadettiğiniz (Güvercin) markalı kimyevi ebe Levante l.ioie 

gilbrelerin lzmirde satış yerinin yalnız: ARTA vapuru Hamburg, 

lnanılmıyacak derecede fiatlarımız 
tenzil edilmiştir 

Adres : Sarda Elblse Boyahanesi 

GAZI BULVARINDA YEN1 TUHAFİYECiLERDE (1) Bremen ve Anversten gelip tah-
NUMARALI ADADA ıNGlLtZ KtMYEVt GÜBRELER liyede bulunmuştur. 
ŞıRKETI Olduğunu unutmayınız. NOT: Vurut tarihleri ve 

GÜBRELER1MIZ1 Bağ mıntakalarındaki köy ve kasa· vapurların isimleri üzerine 

Sanıau iskele~i Mimar 
'rolefon 

1\ enıalettiıı Bey Caddesi 
Şirketi Kar~ısında 

No. 21 
balarda ıizce malôm olan acentalarımızda bulursunuz. mes'uliyet kabul edilmez. 

ADRES: IMPERLAL KEMIKAL INDUSTRIS (Levant) Not: Vapurların vürut tarih· 
LiMiTED ŞtRKETı IZMIR ŞUBESi leri. ve isimleri üzerine deği· 

P. K 783 Telefon: 380 şikliklerden mes'uliyet kabul 

Dr. Ziya Hamdi 
ASKERi HASTANESİ KULAK, BOGAZ,. BURUN 

MUTAHESSISI 

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

Her gün öğleden sonra saat üçten altıya kadar 
ba1talarını kabul eder. 

P. 1012 

-Şık va Oozel J gly_l_n_m_elll!!!!k
lstlyenler okusun 

Y aklaımakta olan bayramda tık ve zarif kıyafetle 
gezmek için an ıon model elbi1e ve kundura modellri 
gelmiııir. Halimat• çarıı11nda 

RÜBEN KATAN KÜTÜBHANESİNDEN 
Bu yeni modelleri temin etmeniz herhalde faide· 

lidir. Bu modeller manto, tayor,rop, tuv•let, • uadura 
ve daha bir çok modelleri havidir. 

edilmez. P.869 

Ki na Lütfi 
lştiha - KansJzlık - Kuvvet İçin 

lyi Bir llaçtır .. 
Kıl' giiıılerinde son~·a kar~n viicudii nıu-, ... , , 

hafaza ve nıukaYemet i~~iıı sabah. üğ'le - ak-

ı ~am lıiror fincan iı;ınek ı;.ok fayılalıdır. P. 103~ 

Doktor 
Fahri Işık 

Bilhaisa elbiselerini kendi yapan hanımlar ıimdieca 

•w P•:!i!~t;!f.~!!:::K~!!:B!t,~E~! .. ı H~~~·~ı>ost~Rinde~~i~e~~i~ ~msı 
albümleri :vardır. Her taraftan be!' türlil ıipariş kabul .; ., .; 

~ edili,. ve ı&r'atle g&nderilir. Satıcılara ayrıca tenzilat olan ETEM R"GHi kartpostal deposu bu yı 1 banı 
lzmtr Memleket Hastanesi Rontken Milteha11111 yapılır. Telefon 2619 P 1028 baska bir sekilde herkesin ~evebileceği f'iık zarif 

Her Devi Rontken muayeneleri ve' ucuz ao,ooo çeşit yeni yıl ~~e bayrau: k~ıtlula-t.ıtra - Viole ve Elektrik tedavileri yürüyemiyen ve- ~Doktor A. Riza ünlen~ nıa kartları hazırlamıstu. 
~lllıa11a Raşitik çocuklara tatbiki ve rontken ile= i Doğum Ve Oerraht Kadın Hastalıkları i Ah bapJarıuızın yen~ yılı nğ·uı·lu gjdebilnıesi 

el tedavileri yapılır. ~ §Mütehassısı Telefon 2987 § çin bn yeni kartlardan alıp gijuderiııiz. 
P. 86i E5 Kestelli caddesinde 62 numarada hergün 5 ' Dısardaıı ısınarlauıalar cabn k gönderilir. 

ikinci Beyler sokak fırın karşısı No. 25 Telefon 2542 55 " := ' ' ,·3 
UIUlll•IUllllBllUllllUlllllllllHllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllD H :: saat 3 den sonra hastalarını kabul eder. ::: Yolbedestan No. 
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Hasan hasta dereceleri 
Tam Ayarlı Ve Gayet Hassas Oluu Kat'i Harareti Gösterir, Mutahassıs Bir Hey'eti 

Vardır. Fenniye Tarafından Kontrol Edilmiş Olu.o Kendine Mahsus 
Hasan Markasına Dikkat. Hasan Deposu ISTANBUL Ve BEYOGLU 

Kolaylıkları 

Saatli Maarif duvar Takvimleri 
Taklitlerini almam.ak için dikkat etmelidir. 

Her türlü malumatı, ezani vasati saatleri. Arabi, Rumi ay l. ıı , 
.! Vkntı ~er'iyeyi, mevsimler, fırtınalar, tarihi vaka'lar, hik<iv• I"'· 
:la rb1 meseller, maniler, yemekleri ve tatlıları havidir. 'Lıklidır ıi 
l\lmamak için ismine ve saat reımine bakmalıdır. _Merkezi: İst.ınh 1 ıl 
\1aarif Kitaphanesidlr. Her türl~ cep, ,~uvaı:,.. .ta.~vfmleti _.ve muhtıral<ırı 
vardır. Tüccara bü,yük ialfontt>,~ve'.1,i(:,layhk yapılır.. ' ·'': · 

.. ' · ,, • - . • . ' •..• • 1. 

MUHTIRALI, HARiTALI, HER TÜRLÜ MALUMATLI 

HA YAT T AKV1Ml ÇIKTI 
Bu eşsiz ve emsalsiz takvimin takli tleri vardır. Hayat 

akvimi ismine ve Maarif .. kütüphaneai in.ızasına dikkat 
etmelidir. Fiati 25 ili btız ciltlisi 35 kuruıtur. P. 103 

- ·----------- --

ilol ışık az sarfiT~at uzun ömür 
Işte (Metallünı) laıubalarını tercih 

ettiren ilç eYsaf 
Depoıu: MEHMET TEVFiK elektrik malzeme de -

posu. Peştemalcılar. Telefon 3332 P.919 

----~· ............ 
lzm i r 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Sirketi 

Şirketin Izmir halkapınardaki pamuk 
~Iensucat Fabrikası 
Beyaz pamuk mensucatın n her nevi tipini imal ede· 

bilir. hali bazıtda AT •ve TAYYARE m.rkalı iki tip 
lizerine çalıırnakta olup, muhtelif genişlikte apretli ~e 
apretsiz olarak kaput bezi imal etmektedir. 1250 bey · 
Jir kuvvetinde bir makineye malik olan mezkür fabri· 
kada altı yüz on dokuma makinesi hali faaliyette olup 
yedi yüz amele çah1maktadır. Yevmi imalatı va1ati 
olarak 30000 metre kaput bezidir. Mezkür müesaesenin 
malları Avrupanın ayni tio mesuratına her veçhile te· 
fevvuk eylemektedir :.relefon No; 2211 

" " 3Q67 

Adres: lzmir halkaJ>ınar 
Pa1nuklı Mensucat Türk Anoniın Şirketi 

Atelyeı11izde: 

, 

~Hilal Mobilye 're 
'.~ ~ S.ANDALYA iınalathanesi 

,, 
~ ~ . . 

Şekercilerde Numara 26 en eyi 
cins fırınlanmış· · gürgenden muh
telif c;eşitlerdo mobiJya ve eaadaJ. 
yelerimiz metanet, zarafet itibarile 
gayet mükemmel olarak imal edil
moktedir. 

, • 1 ·~ \ 

. ' 1 

~ Toptan~ ve~ perakende ıipariş ka

bul eder. 
: _ }"iatlar ehvendir. P.961 

LEZZETiNi Yiyenlerlbilir 
iri burma gibi aalamura, aert ve aailam zeytinle 

memleketimizde birdaneclk olanlBayıadır malııulü ve 
Goloı ayarı zeytin, panayırlarda birinciliği kaunan 

resmi ve huıuıt m6e11eaelerde beyenilib miltemadi
yen alınan ba gllzel sofra zinetl, arız lezzeti, yemek 
eıniıi, gıdanın kuvvetliıi, yiikıek raıbetli eııiz neı
neyi her yemekte ekılk etmeyiniz. 

Bilumum bakkallarda bulunur. 

' '.Dişlerdeki 
.f kir pas ve::~ 

' ---
lekelerin , 
~ -En ,hiiyii k, .. en -r bia-

3man Jldiişmanuhr. i 
™Bir!'gün•şn, l!bir 1 

rgün şu•diş .. macn-" 
"nunuJJJknllanarak 1 

,., , 
• s. 

~ 
':.\,.•. . 

Toptan ve perakende aataı yeri: S11ıdılcılarcf a 1>a· 
mara 3 de 

DEDEAG A ÇLI ZADE MEHMED NURi BiRA 
DERLER TiCARETHANESi 

Taıraden da ıiparıı kabul eder. Telefon 3224 P.1001 

fdişlerininizi tecrübe tahtası )'ı:ıpmeyınız.~ Dişlerin tecrübeye 
tahammiilii yoktur. cRADYOJ,lN> in lii.horatuvarlarda ya· 
pılan binlerce tetkik ve tt><•riiheıdn malıırnlü oldo~nnu dü· 

fşünmeli ve daima ..... R .A DYOIJ 1N, kullanoalısınız. 
. - . '"1 

Istanbul kok, ln~iliz kok Geçen sene de 

500,000 liralık 
Ve ZONGULDAK kömürlerinin fevkalide kaliteler 

gelmiıtir. Muhterem mOşteriJeıimin valnt kaybetmeden 
kııbk ihtiyaçlarını temin etmeleri lizımdır. 

Saht mahalli: Maltızlarda yalı caddui numara 12 Biiyi\k ikramiye ile 10 vatanda'ı sevindiren 
lkiçeımelik Tan ıinema11 karı111nda Corci G~n0ci r"ı,fo .. : 2295 P. 1051 

Üç karde,ıer 

UÖURLU kIŞESI 
nden bir bilet ah_, tecr6be ediniz. · Çahımadan elde 
edeceğiniz aeneti bu UGULU KIŞENfN uturlu bileti 
de elde edebiJirıiniz. Bu kiıeden zenıin olanların 
iıimlerini _ de bilet alırken r6rebilirsiniz. Hayatta 
zengin olmak yalnız çahımakla deiil, UuURLU,yerin 

G • • ~1·, [ Y A V U Z ] 
QÇ ~ KUTUPHANESI 

( B E)Y J.J~E R ) Soka.ğıncht K oıueraltında ( 56 ) 
Nnmaraya taşınmıştır. Mulıtereın Müşterilerine 

uğruna çarpmakla mUmklndlr. P. 987 
Arzeder. P. 1052 

Operatör ~! 
Doktor 

Zekai lbrahim Doktor Nuri Ihsan 
ASKERi HASTAHANESIDAHlLIYE MUTEHASSISI 
ikinci Beyler ıokak numara 45 Be1ler hamamı karıııın 

da6j'leden ıonra 3 - 6 ya kadar baıtalnını kabul eder. 
P, 899 Tele fon: 3806 

Viyana, Hamburg Darülfünun Tıp Fakülteleri 
Cerrahi Servisinden Mezan 

Muayene ve lkametgibı:Karşıyaka Kemal 

pata Caddaıi Numara : 120 P. 1021 

ı Operatör 
Dr. o~vdet Mustafa 
Aıkerl merkez lıaıtaneıi 
Operat6rl. 
her g8n 6jleden ıonra 
ikinci Beyler So. No. 78 

Daktilo 
Maki na 
Tamirhanesi 
Bakırbedestan N o. 17 

Her neti yazı, beıab 
ve fotograf makineleri 

tamir eder. Bilba11a mik 
rofon aynalarını yeni ola 
rak yapar, bozuk olanı ta· 
mir eder. 

Piyano ve emıali çalğı 
aletleri ve radyo tamirata 
m likemmelen ve ucuz fiatla 
y apıhr. P. 1050 

ŞARIL PRIMUS 
Bu ismi Izmir Ve Ego 

mıntakaııada tanımıyan yoktur. 

Soa ıiıtem buharlı Amerikan maki nele- • 
rile boya yapan biricik mlleuea.dir. Teıiıa
tanın lımlkde eti yoktur. 

Koıtllmlerinizi, roplarınızı foter ıapkaları 

mzı bilumum ipekli kumaılannızı bozmamak 
az masrafla ve yenileıtlrmek için~ıan'atuıda· 

ki ibtiıaıı Almanya da en meıhur 1. G. f ab
rikalarıada ııtaj ıarea 

ŞARL PRlMUS 
MDe11eıemiae veriniz 

BAYRAM MON ASEBETILE 
Fiyatlada F evlıallde Tenzilat 

ADRES• Samaniıkeleıinde it 
• Bankaıı karı11ında 

KARDICALI lbrabim Hanında 
T elefom 3449 P. l 005 

A 

Se 

lı 


