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abrikalarımızın istihsal Kıym ıyor 

Uzl şma Suya Duşünce Hotm n· 
·····-··· - .... 

merika Hükô.me i Silahlanma işlerine Fev- Muhakemesi 
alid~ __ jr Ehemmiy_!j:_ Y.. ermeyi Kararlaşbrdı Bitiyor 

A ·ka Ingı·ı,· A 1 mı? lstanbul 29(Husuıi) -Me17 · 1 erı - z n aşması . bur tayyareci Lindberğin çocu-
··· -----~ ,. . ~ · · ğunu kaçarmak ve ıonunda öl-

r 
~ t • dürmekle maznun oluı Hot 

manın muhakemesi 2 Kanunu 
ıanide bitecek ve karara bağ~ 

• !anacaktır. . 
Mahkeme kararıoın katilin 

aleyhin~ ol cağı tahmin edil
mektedir. 

S rp Kraliçesi Mari 
m7!9~~r:'?~,.-----..--._,.-e- ı lstanbul, 29~ ( Huıuıt ) -

Marsilya ıuikaatı dolayıeUe 
1 Yugoslavya valide"" kraliıi Ma· 

rinin Pol Ronkuru vekil ta· 
yin ettiği malimdur; Son 
alman haberler, kraliçe! Mari· 

rı.'·""-'+iin~,,.ı..:t.Mmnio uıüte9efta zevci Aleluau· 
drın davasında :dav et iifatii'e 
haıır bulunaceğını ve talebini 
bizzat yapac ğıoı bildirmek· 
tedirler. 
kıraliçe Marinintkocaıınıo~kan 
divi~ını nasıl erd edeceği 
büyük .;r; inerakla ·b~kl~mek· 

Kraliçe M.ari tedir. 

~~~~v,~~~ ~~''' 

Amerika 
Harbiye nazırının fıkri 

~stanbul 29 ( Hususi ) -
Harb ı~vazımı, mühimmat ve 

ıilih yapan fabrikaların huıu· 

si ticarethaneler mahiyetinde 

kalması yüzünden cihan ıul· 

bunun bozulduğunu v~ ayni 

zamanda birleıik Amerikanın 

1
dabili ahvalinin de bu yüzden 

mühim buhranlar geçirdij'ini 
nazar itibara alan Ameıika 

harbiye ne· 
zareti Ame 

A • Bllyük atlas denizinde fırtınadan Norveç"bandralı "Sisto-. rikadaki si· 
~'Puru battı, Nevyork vapuru imdadına ye .. tişerek resimde lkibl fabrbi~ b a arının u iıtanbul 29 (Husu!!i) - Yunan - Arnavut Aroavutıok ahvali hakkında çıkan menfi 
'6rdüallaz tayfa•ını kurlardı ve memleketler'ıne ger·ı go··tu-• k- ti t' ı k b ı k b ı h · ı T' d b' d b ·dd tl t k ·b • .. - u münasebatıoda iı o unaca ir sa i şay\a ar ıran an ır a a ıı e e e zı 
•nfor. Resmin tam ortasında Nevyork vapurunun fedakar rii::,i:r i~· olduğu rivayet e<!ilmektedir. Bu kanaat, edilmi ıtir. 
'ıı•ariıi Alfret Viyzen'i görüyorınnuz· Bu zat Alman reiAi temeğe ka kıral logonun tehcir edilen Yunan taba11nın Resimde ortada Araavud kıralı Zogo, 
:~l:bhuru tarafından Kukıhafen limanında karıılanarak bütün rar vermiı Noel yortusu münaaebetile tehcirlerinin te- hemşireleri, ölen annesi ve kardeşlerile bir-
tlcadaılarile birlikte mükafatlandmlmıştır. tir. ehb6rünü emrt"tmesiaden doğmuştur. • likte görülmektedir. 

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

elbise fabrikası AllMED ve ASIM ULKU -büyük 
E8ki Bitpazar1 numara 15-17 T~lefon numarası 2042 yerli malı her çeşit çu1akiden çift provalı, temiz masraf; ınükemmel dikiş. 
Kumaşı ile, masrafı ile, dilı-iAi ile hirlikte on iki liradan on sekiz liraya kadar ısmarlama elbise ybıpılır. p. 891 · 
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-j Plevne 
1 

1 
1 - 91 - .-

yerli Bulgarların hainane 
.~ar~ketleri başlamıştı 

Ertesi sabah J>Jevne kol Huznru A.Jii mii~iri ekremiye 
ordnın fi'len ikiye ayrılmış. Avni inayeti bati ve me
Emin paşa battı büsbiitün pe- dedi ruhaniyeti hazreti Pey
rişan olarak vaziyeti çıkmaz- gamberiye istinaden bulnndn· 
lara eokmnştu. Yalnız 20 nu ğuınnz tabyalarda eebRt et
maralı tabyada bulunan erki\- mekte olduğumuz gibi piyade 
nılıarb kaymakamı Riza bey caplıanelerimiz tükeninciye ve 
miithiş bir mukavemetle diiş- t.ekmil fedai can edinciye ka· 
mana mütemadi savletler ya dar sehata karar verdik ise· 
pıyor, bütün kolordunun mu- de, top cephanemiz hiç kal· 1 - Ağır otomobiller sporu rel81 Hünlayn'uı İtal
kadderatını aılanoa idare edi- madı~ı cihetle irR&l ve isali yadan iştirak eden Mussolini sporcularını Baden - Baden 

bir kaz kızartması 
anana olmuştur. Bunun için Nool bayramı haftasında 
giJtere ve .Amerika şehirleri sokaklarında rePmimizde 
rüldiigü veçbile k~zlardan geçmek güç oluyor! Noel ınf 
simine bu memleketler için kaz kırımı demek JAzımdır. 

yordu. arzolonur ferman . şehrinde seJAmJarken ahnm1ş bir resmini deroediyoruz. 
Osman paşa derin bir me- Miralay YunuJ 2 - Noel bayramında Amerikalı ve lngiJizlerin kaza 

yuıiyet içinde tlöşiirıürken 20 Asker aç idi. Çeşmeler diiş· karşı gösterdikleri inhimak çok büyüktür. Noel bayramın· 
numardı tabyaya baktıkça mania Plevne ko~rdu&a ara- A~k~-.-.~~~-h~-k-3-1~-d-.-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

gözlerinden birer .ıev parh· ııunaa kaıdığından susuzluk ta s erıoı.~ ge.~e :re. 
1 

. 
0 !· Vur ı·kı· taarruz 

yordu. Paşa nihayet kararı· baş göstermişti. Kayalı dere Brııana gosterı 
1
me pıa1tenmı~tı: d. 1 d' 'h . d M 1 d N 'f r unu yapan Ar evnedekı Ab ) nı ver ı ve ses en ı: cı etın e etme .&.: azı rbey B l 8 IY8 

p t ! .. t b 1 'h t• t t k ulgar udı.. s d a·· . 
- Eos a.. ~~ a ur a o cı e ı n ma Saa.cenalıtan lıA.la haber a· tzmı'rı· kt) OnUD 8 USeyın 
- fendım.. ıçın fövkalbeşer gayretler sarf p, • ~ 
- Bana karargah nöbetçi ediyordu. lın2'mamau ?~man paşayı e- nuk yeri 8 nır SUrette yaraladı 

zabitini çağır oıtJum K 1 d ka h b' .. sasen telaş ıçınd6 bırakmış- yapan bir 111. 
, " .• o er n er nı ar ıye reısı k b" d l' n l l Bandırma (Hususi) - olnnmuAtnr. 

- Başüstüne efendim.. Tahir Paşa. mütemadiyen cep· en ır d yer 1 0 gar arın gezgine i Y 

Nefer çıkınca Osman Paşa heleri teftiş ediyor, siperlere bu . h~reketi büsbütü~ i~zab «Seyyah• Kazamıza bağlı Aydıncık na· Hüseyin hapi&ten çık 
bir tezkere yazmağa başladı kadar girerek askere biraz e~~ıştı. Sagcenah~a~ ılMlıyen hizim k<'r hiyesinde dikkate şayan bir giinün akşamı teravih n• 
ve zabit gelince tezkere ha- daha mukavemet tavsiyesinde d~şman kuvvetlerının kasaba donun an yaralama hadisesi olmuşt.ur: z.ndau diiııen Alımede ra 
zırdı. Tt'zkere aynen şn idi: bulumıyordu. oıvar!a~ına. ~adar g~l~rek ~- sikloped i Kavalalı Salih oğlu Alı- ıniş ve saldırma ile Ah 

( Oglnm Riza bey... Düşmanın o günkü gayret· !ey.ne nın ıçınde muJum bır Jere giren medin Aydıocığın Yenice ma.· sol küreği üzerinden 
Gayretin ve şecaatin bütün leri boşa gitmiş, yine akşam , ığ~.ışaş~ s~beb o~malar~ pek ger., k 1 i hallesin de bnlunan 45 metre mo~tur. ftr 

milleti sevindirdi. Asker ev- olmuştu. Türk karargahında ~um~u~du. Ge~çı ~.hal~ d_aha bilgiler kadar meşhur olmuş mo~abb~ı . bir arsayı em - ded~~r;:~=ınbirlı:~~~n te~~~ lıtan 
l&tlarımin gözlerinden <iı>erim. hümmah bir faaliyet güze ılk gunundeoherı Koprti oıhe tramvaylarını gürünce de lakı mılJıyeden almasından ' k" d f t lli · . ı ı e a aarruz yapan 
Yarınki gün hnr~da~ tertib çarpıyordu. Taburlar karan ~i~deki ~er~lere ve v~dilE"re miş ki : dolayı mu.~be~ o1an rm~ .Ka· de yakalanmıştır. 
olunan on beş, yırmı tabnr- hklar içinde sessizce yt:Jr dtt ıltıca atmıştı. Fakat yerlı Bol- _ "Türkler orrijinRI olan valalı Hnıeyın, zeytınlıkıe • • • 
dan ib~ret. bir ~uvvetle . diiş· ğiştiriyorlai, kıt'alar güriiltii g~r~arın <l~ha mel'uuane bi~ her şeyden hoşlanırlar. tzmirin pns~ kormuş vo Ahmede bir Beş Aylık 
~an uzerıne hucum ~dıl~ce- çıkarmamağa dikkat ederek f ~kır~e . şelııre . ateş .v.ermelerı güzel kordonunda atlı arabalı el sıJah atmıştır, 
ğınden efradın mevkı_lerınde sağdan sola, sold&n &ağa gidi- bıle ıstıbad edılemezdı. tramvayları muhafaza. edilişi, Tahkikat neticesinde Hü- Bir Çocuk Yandı 
sabır ve sebat etmelerı husu· > orlardl. Osman paşl\ bu sebeple orijinal bit eaeri muhafaza seynin mevkufen muhakeme- U rla: (Hnsusi) - Bu 
snn2' tıay ve gayret edilmesi Gfıya bu asker aç a~gildi, ve herşeydeıı evel şehirin zevkinden ileri geliyor. Yalılar aine karar verilmiş fa.kat eT'· çok feci bir hadise olmuş& 
ihtar ve tavsiye olunur. yorgun değildi, bütün kuvve· inzibatını temin lüzumuna boyuna i~liyen elektrikli tram· velki gün kefaletle tahliye Df\~irmenc~ ~ğJu Ali • 

Osman ) tini sufetmiş değildi. Ağız- kani oldu. Ayırdığı bir kısım vay hattını kordona kadar '""'""'""''"'"''"""'"'"":"'""'"~ cesı evvelkı gun bez yıkar 
- Bu tezkereyi al Şimdi lardan bir tek şikayet keli· kuvvetlerle PJevne'oin icab uzatmak mümkün iken bono bunu da gerı hır asrın nakıl beş aylık ço~ağunu da oo 

20 numaralı tabyada kayma- mesi çıkmıı.·ordu Askerin za· eden noktalarını tuttuktan 1 b · ·· ı·t . vasıtasını kullanmak ve bunu yakınında hır yer" yatır " • yapmayış arı u orıJıua ı eyı . . . . b' . k ._. 
kam Rıza beye götür .. bitlere ve kumandanlara iti ııonra sabaha kadar mütema h f · · d" kendı kendımızı kandırmak ı~a~ sonra da omşnya '"n mu a aza ıçrn ır "' . . . .. . mı11tır 

- Başü&tüne paşa haz· madı, zabitlerin ve kuman- diyen ıaga, sola emir vermek suretıle ıyı gormek mecburı- '( • a 
ti · d l d k J d · d tt' •*• yetiude kalı"·oruz Komşuda kalacağı k re erı... an arın a as er ero erın te evam e ı. Ne kadar elem verici bir " · kaldıkt d '" d"k) 
ık . · b" b' b · 1 . H k'k t K d an sonra onen ı ıncı ır za ıt u emrın mu ıabbetlerı vardı. Asker uyamıyor, zabit u tese11i ki biz kendimiz bile a ı a en or on tram- . ıt 1 1 lıt ' t . . . . . sız ana, çocu..,unu a e 

bir suretini Yunus beye gö· Dnşman muttasıl att>ş edi- yumıyor, kumandan uynmı· bu tıözleri işittikten sonra v-~~lar~ ~mı~ ~ehırı~ın hır o içinde gUrmü~, feryada b• 
türdü. Rıza beyin vatziyeti yor, topçu boınbardımau ı ek· yordu. buna inılnmak için adeta ken- rıJınalıteaı mıdır. Hıç zannet mıştır . 
niıbeten iyi idi. Fakat Yunus silmiyordu. Ertesi salıblı ~&fakla bera· di kendimizi zorlayoruz. Ori- miyornz. Böyle zannedenlere Zaval1t çocuk yanık 
beyden derhal bir covab geldi İşte tam bu sırada kasa her düşmana ka.rşı umumi jinal olan herşeyi müzelere karşı vereceğimiz cevab şu· içinde l:ıcmire götiirülmüf 
ki onu da aynen a~keri vesi- bamn yüksek bir yerinden ot hücum vardı. mal eden hır ınkılap şehiri· dur: Fakat knrtolacagı çok f 
kalardan alıyoruz: \yığınlarına ateş verilmiş, Türk - Devam edecek - ııin en ziyade gö.ae çarpan bir Vur Aballya 1 belidir. 

•• 

ABDULHAMiD 
ve cariyeler 

-11 -

Hamid, bir gün okunan cinai romanın 
muharririnin kurşuna dizilmesini emretti 

bir adamdı; iyi ve esaslı bir sini emretmişti. şana diıı:ildigi~gün olurdu! do- dığına güre Nevrestede kft 
terbiye almamıştı; talıııili de 30 35 milyonluk koskoca mi~ti r! hir iimid uyanabilirdi. BııO 
hi9 bir şekilde yüksek değildi. man Oılmanh lmparatorln- Hamidin bu çılgınlıklarını için do hiç bir itiraz der 
Bunun ıçın Abdüllıami<l'in gunu idare eden bn sarayda, gören ve bilen saray lıalkı, y.ın etınetf on, emredilen k'' 
merak ettiği romaular da ek- bu devletin en büyük reisin- küçük Nevre11t.enin yaptığı kitmek iizr~, lıi\rem agaıı 

seriyetle edebi veya başka bir den ou kiicilk köleye kadr d6liliğin cezasız kalmıyacağına JH'~İ sıra yürüd ii. 
~ekilde kıymeti olmayan, ava· cinai romanın muharririnin hükmediyorlar<lı. Padişah, Çini köskte 
ma mahsus ve mantıktan f s tanbullu veya Oı1manlı olnp * • • lemekte idi. 
eseri olmıyan ciuai roman- olmadığını ibiJen, anhyan yok- Buna rağm'}n, NevrNlto'yo Nevreste 
lardan ibaretti. Ve bu gibi tu, Bunun için, saray müdi- ertesi giin hiç bir fOY yapıl· zuna girince, u~ul ve 
romanları tercüme etmekle raoı ertesi günü • faraza · madı, ve kızcağız rahat hir veçlıile yerlere kadar egi 
meşgfıl olanların adedi saray Poason dö Terray'ı kurşuna gün geç.irdi. ve hiirmetli bir temenna Y' 

Baş doktorun bu ilicına,yllğmurlo veya fırtınalı ger.e- da iki düzineye yakındı. Pon- dizdirmek için aramağa b&ş· Padişah, en küçük kızı tı, ve el penço divan e . 
rağmen Abdülhamid bir türlii lerde büsbütün çılgın bir hal ~ on dö Terras, Jorj One gibi lamışlar ve ... Nılıayet bışma- Ayşe Sultanla birlikte araba intizar etti. Kendisini <}1 

nynyamıyordu. Bütün gece alır; geceliği ile ve s1Jğuktan cinai tefrikalar yazan muhar- beyinci Hamid'in hnzurnna ile Kayıkhaneye kadar bir ge- kö~ke ve padişahın huzur 
karyola&ında bir taraftan, bir titriye, titriye kapı önünde, rirler, Abdülhamid tıarayında boynu bükük ve el pençe di- zinti yaptı. Nevreete kendi getiren hadımağ&iu da bell' ' 
tarafa döndü, durdu. Nedense, siper alır ve içeri girecek Mesela: bir Viktor Hügodan van gitmiş: halinde kalmıştı. t,:ıkıp gitti. Bu suretle 
aklında hep güzel Çerkes kızı bir adam beklel'di t Abdülha- çok yüksek ve mühim şahsi- - Hışmetlft, kudretli\ Pa- Fakat gezintiden döndük- süslü salonda Hamid ile el " 
Nevreste vardı; J,ütiin gayret- midi, çıldırtan amillerin en yetler addolunurdu. dişabım •.• Dün akşamki roma- ten biraz sonra padişah şa riye yapayalnız kaldılar. 
lerine rağmen bn lıulyayı mües~ir ve kuvvötlisi, haya· Bcı mnlıarrirlerden lbirinin nın moharririni bulamadık; iradeyi çıkardı : Hamid, genç ve ko . 
def 'e muvaffak olamadı. tına scıikast yapılacagı hak· fazla cinayetlerle dolu eserle· meğer bu adam Fransız ve - Ntıvreste hemen Çini Çerkeı kızına kanlı gözleri 

Abdülhamid'in böyle uy· kındaki daimi korknıa idi. rinden birisinin okunduğu ak· Paris'de oturmakta imiş!. de- köşküne getirilmelidir 1 şöyle bir bakış ve... Hiç 
k:usuz ve ıatırabh gece geçir· Uykusuz kaldığı gecelerde şamlar, Abdülhamidin sinir· meğe mecbur kalmıştır. Hem de bu irade, bir ma kelime söylemeclcn kızı tut 
mesi ilk defa olarak vaki de- ikinci bir adeti .de Nedime leri daha ziyade gerilirdi. Hamid, ilk hiddetinin geç· beyinci vasıtasile baş ~kalfa yanına çekti. 
~idi. Birçok zamanlar, Yıl· musahiplerine roman okutmak Ertesi gün artık, Hamidin miş olmasını veya muhal bir Mihridile tebliıt edildi. Zavallı Nevre!lte, 
dız sarayıuın .bir mezar aü- idi. Maamafih Sultan Hami- çılgınca irade ve hareketlerine şey1e karşılaşmı' bulunması Nevreste, bu iradeyi bittt\· korkunç bir atınacllnın pt fi 
ktltunu andıran derin siikfttu din roman merakı hayatının nihayet bulunmazdı. Hatta bir hasebile: bi korku ve nefretle telakki çesinde s.mJı; Padişah iıe oO 

içinde, yatağından fırla!', dai- en bıtş 1 1· meraklarından biri defasında, akşamdan okunan - Şükrettin ki; Pariai etti, fakat, pek o kadar kork· geniş bir sedire doğru 9er 
ma yaatığının altında boludur· idi. cinai bir romanın muharriri- diyarı küfür araaında bıraktık madı, çünkti bu defaki ılavet, duruyordu. / 
duAn tabancasına Rarıhr, hele Abdülhamid basit ruhlu tinin heme1:1 kurşuna dizilme· yoksa bu herifin bu gün kur- gündüz yapılmıştı; gece olma. - Devam edecelı 
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TEL YAZILARI - RADYO 
• 

Dış Bakanımız akemliğİmİZİ İSfiyorlar Tekziplere raQmen 

an ve lrakhükômetleri arasındak(hududihti ltalyan askerleri 1u,1!;~:~::~:.~r~tf~~~:.e~~ 
fında hükômetimizin hakemliiini istiyorlar Berbergebi mevkiini iş2al et- reislik .yapmak üzere Cenev· 

• M • • M • reye gıdecek olan Dıt bakl-

1 k B b k A k G ld
• mekÜzremuotazamenİlerlİyOr nımız Tevfik Rütdü Araı'ın 

ra aş a ani n araya e ı . _ . . Cenevreden evvel Atinaya uğ· I lstanbul 29 ( Telgraf ) - Italyan sıyası mabafıhnden - A k d t ·d d'l 
~ 1 f 1 k b ... yıpıJan bütün tekziplere rağmen; ltalyan askeri Habeş top· rıy~~a~~ n ara an eyı e 

1 
• 

n
1
kara h 29 ( T ~ gra ) -d ra h ükume · s baka·. ı An karaya hareket etmitlerdir. Irak raklarında muntazamen ' ilerlemektedir. ltalyanla11n hedefleri me e ır. 
ran ükumeh arasın a zu ur eden = 8 b k d .1 E k' h. B b b. k.. · · ı k · --------

d 'bt.lifJ bilJ t k - b-' .r. = aş a anı ün gece tayyare ı e ı ııe ue er 6rge ı mcv nnı ışga etme tar. 8 v d k 
U 1 1 artnl eme Uzere UKume· = ug ay oru• 
ıin hakemlığine müracaat edilmektedİl'.A ~gelerek oradan trenle Ankara ya hareket 

ta au iı için Irak Başbakanı il:~ao d~=etmiıtir. Iran dıı :ı::~· :kleomektedir. LUğat komisyonu ma kanunu 
d ıç ld • d • Ankara 29 (Telgraf) -

ıd:ID a arıs ıyor: ispanya Her hep kelime harf şey saat Buğday koruma kanunu yeni 

K b
• • t t t t t t yıldan itibaren tatbik mevki· 

a ınesı vakıt kelimeleri Türkçedir ine geçecektir. Bunun için 
P .trii 29 (R dyo) - Mad- lstanbul 29 ( Telgraf)- Tarama dergisindeki Osmanlıca her yerde un nevilerini tayin 

Meselesi Bahis Mevzuu Değildir. rittea bildiriJdi~ine göre Is· kelimeler yaları bir karşılık bulmak içia teıekkül eden için komisyonla~ teşkil edile-

ürk.iye lle Yunanistan Arasında Papas 

t 
" k b · · · f f d k L · cek ve bu komııyonlarda ma · 

ıtanbul 29 (Telgraf) - Yanan Başbakanı Çaldaris ga· panya a ınesı 11 1 a e ece uğat komiıyoau harar~tle çalışma~ tadır. Şimdiye kadar ya- . d . l b 
cilere vaki olan bey.anatında : "Türkiye ile Yunanistan ve yeni kabinede mühim de- palan tetkikat neticesinde hep, her, kelime, harf, şey, saat, !•ye e~ zıraattan iza ar u• 
anıda papaa kıyafeti meaeleıi bahis mevzuu dtğildir. Rum ğişi .. klikJer yapıla~ak.t~r. . laf kelimelerinin Türkçe olduğu aulaşılmıştır. Bun~ar Lüğata unac• tır. 
lliyetleri meselesi iki tarafı memnun edecek bir şekilde Dun mahkemenın oır. kararı geçecektir. )nsÜ)ÜD 
lcdilecektir." demiştir. le bepıata bqluaan eskı nazır 

Kardeşi de beraat 
kazandı çn•k. Cesed bulundu i:~:Dse!:::y: .. ~~~ım.;.:~·u. Mahalma Gandi 

Madrit 29 (A .A)-Mabke- • lstanbul 29 (Hususi) - Şi· 

ra , 7e s es~i ~i~ic~m~lur Adzana Mensucat amelesini orotesto kagodan gelen bir habere 
Alı ) ) S ı•h dd• • d ~ 1 ~ ·~av ~ 0 

• arın 8 ta • • A •• v •• •• göre mahud banger loıülün llÇ U &r e a 8 101 OmU~ sa- kıbat ıcrası ıçia hiçbir sebcb 2'feVI llBDIDa Oi?Utluyor kardeıi Marten Iaıül de be· 

k •• ıd•• d•• ki • • •• ı• görmediğinden Baraclonda bir B b 29 ( ) G ( 1 b k 'f' . k B d ara o ur u erını soy ıyor .. d k f om ay •. a - an- patro J ar u te lı l reddetmış raet azanmııtır. u a am 
teh'' ı vapur ıçtD e mev u bulunan di mensucat amelesinin dava · lerdir. Mucadelenin bilhassa 300,(\00 dolar dola ndırmekla 

içi ıtanbul 29 ( Telgraf ) - Geçenlerde öldilrülen Beykozun iki sahsın serbest bırakılması sına iştirak ederek ücretlerin b t b .dd I' 1 - maznun idi 

0 ll& k6yiinden Selibaddioin cesedi bulunmuıtur. Mevkuf için emir vermiştir. yüzde on indirilmesini haksız A med~l attka şdı' et 
1 0 acagı ı · } 

1 1 d 'kl . •f d d d zanoe 1 me te ır . ta yan taaan ıuç u ar. ver ı erı ı • e e; onu omuz sanarak • bulmuş ve ameleyi protesto . . • . . 
lirdüklerini ıöylemekteditler. Mahkeme grevi ilin etmeğe öğütlemiş· Hkınd~ıtanıa akıncı .mensucat Tahtelbahrindo infilak 

tir. it kurumları hakeme mü mer ezı olan bu şehırde 200 

Afyon Edebl•yat ReİSİ öldu•• ıacaat etmeği istemişlerse de ıbin amele çalışmaktadır. Istanbul, 29 ( Hususi ) -
Romadan g~len bir habere 

Pariı 29 (Radyo) - Lihi y 1 KÖre bir ltalyan t ahtclbihi· 
Mukavelesi Dersleri uluılar ..... mahkeme reiıi 1 hk Bilanço rinde bir infilak olmuş 
Ankara 29 ( Telgraf ) - lstaobul 29 (Telgraf) bu aabab ölmüıtilr. bir nefer maktul, 8 nefer de 

tk. Yugoslav Afyon mu· Ünüversitede Ye mekteplerde Pı·yer ... L .. aval Uluslar arası genel kitioligv i m_ec~ub düşmllş tahtelba~ir 
telesi Pazartesi gününden edebiyat derslerinde deniıik· guçlukle tersaneye çekıl· 

)arından ) iHbaren tatbik li.k yapıla.cak diva~ edebiya· !{omaya gidiyor yıllık bilançosunu ne~retti miştir. 
•ldiacı geçecektir. tıle edebıyıb cedıde kısaca 'ı' E b 

.. •., gösterilecektir. Pariı 29 ( Radyo )- Fran· Cenevre 29 (A.A) - Ulus- içinde ve bitarafane hazır· CDe j 
k a C d • .. sız dıt bakanı Piycr La ·al lar araıı ge~el katipliği yıllık l.aomasını ve nazik bir mese · 

dik• aşsız ese Milli fırka önümüzdeki Çarşamba veya çalııına bilançosunu neşretmit · le olan Macar· Yugoılav ibti Mektepler 
ale lıtanbul 29 ( Telgraf ) - merkez Perıembe günü Romaya hare· tir. Bü faaliyet fazla nikbinlik l~fı~ıtı balli~i memnuniyetle Birer, birer Yunanis-
b• az sahillerinde başsız bir k t d ı_t• gösteimemekle beraber gele· bıldumektedır . 

e e ece• "· T k 'k k 1 f d 1 t d k t 1 
ed bulunmuıtur. Cesedin Komı•tesı• p · 29 ( A A ) L ı· cek yıl için bnyok ümitler e nı urum ar ay a • an a apa ı ıyor arıs . - ava ın 1 1 " il 1 d' B b' 
e ait olduğu anlaşılama· Roma aeyahati h- kkında En· be1lemektcdir. 1 er g..?rD'I f ber

1 
.. 11

• una 1
: lstanbul 29 (Huauıl) - A· 

t Z hk·ı _ t d B J 29 ( ) y • B . oaen uenes ı auçonun tanıt· l' d l b' h b .. ar. abıta ta ı~a a e · e grar r\.A - u· t .. t . d' 1_, u pılançoya 1933 bub· . d . h' • ına a'!l ge en ır a ere gore 
ı ·w f rantıJaD gaze eıı ıyor 111· ruıo en ıoara netıceuıo ıçbır . 

etmektedir. fos ~v ~ı ı • . arkası merkez Fransız dıt işleri bakanı~ı ranlarından sonra 1934 yilı suretle llmit kırıcı olmadıgını biriıi se)ioikte ikisi de Kor· 
.. • .. t otk~~eı\ yekı t·ya~a~ dur~mu dileği ve Mussolini taıfından sılihsızlanma mfiıakerelerinin ve miisbet hayırkir kuvvet ve fu da olmak üzere üç ecnebi .......... avalar e l ebme ÇID U? kt?p fan · •• t 'I bil Ü • t Ü 't ııerİ bırakılması V~ ulus arası temayyblfcrin tahripkar k1ıv mektebi re.men kapablmıttır. 

mıJ ve u durumun ın ııa ıoı gos erı en sn nıye m ıaı 1 .. . . . B ı h k · b 
v d t.kıb ıuretile hüldimetin icra bir netice ilmit edilmesine ve muoasebetlerının rorlaımasıoı vetlerı mağlup ederek felce u ıuret e are eh. a 

OgU U atı bakkıoda bir bükum ver· F d. 1 • . . b kaydettikten sonra Afganis uğrattığını söyliyebilmektedir mekteplerin Yunan kanunla· 
- . 

1 
ve ranıız ıp omuıaınıa at E ' d • • t' i b tt• lıtanbul 29 ( Telgraf ) - megı onay amııtır. Komite k f d R h tan guator ve Sovyetler bir Bu bayırkir kuvvetler ara· rına a emı •ıaye ı ca e ır• 

izi il to ı t d nnı tara ın an omaya &· • w. • • • t' 
•da havalar bideobire ıo P an 1 an sonra gaıe· k t t 'h' 1 ki k lıg1nın uıuılar •ra1ı dernegıoe sında ön safta uluslar derneği mıt ır. 
lbuştur. Kar yığmak ihti teciler~ kredilerile. Yevtiç bil· ~ede arı ıne m n verme gırmeıi Sar reyiamının bir bulunmaktadır. Jcsı•zlere 
li kümetı atasında bır anlaşma a ır. 91 

vardır. yapılmıı ohnuğonu bildirmiı· Bazı maldınata göre, Laval N• J d l y y d ı 
terdir . gelecek hafta baılarında Ro IŞ&D 80 l ar UOBD ar iM 

.. • ... • • maya gidecektir. Loadra 29 (A.A) - Auı· K b' • d Pariı 29 (A.A) - Ameri-
lJapisler kaçtı Pers Kelımesı ·-· tin Cbamberlayinin b~rici~ kı· .a ınesın .e kan milli kalkınma kuruma 
lı b 

29 
(R d ) _ B Istaobul 29 (Tclgraf)-lran ff )" d f zı 22 yaşında Beatrıı Dıyan Atına 29 (A.A)-Yenı na· baıkanı Doaalad Ricberg ba 

1 OD k . ad Y0
• b' ul bükumeti Pera kelimesini kal- a a o ava. Cbamberlain ile liva general zırlardan ziraat bakanlığından gün Lö Kapital gazeteainde 

' oldu ça ııd eth ır ze - d t B d k N f k T S · A t T · - J A 
1 

h . h h ırmıı ır. un an ıonra me • oı ol 29 (A.A) - ay· ır r ur aranceın og u r· istifa eden Teotokisin yerine çıkan bir yaıııında yapılan 
o muı ve apıs ane • · toplarda Iran kelimesi kulla- yanci Lindenbergin çocuğu tur Taranceia nişanlandıkları A A 

almuıtur. Zelzele esna· oılacaktar. .. .. haber veriliyor. ayan Dekason ve Ulusal öko· yanhıhklara ragrnen amaca 
nu oldurmekle miittebem Hut· 'd J' b k ı .. · 'ld' - · · k d d k 1 600 a bllUin mahpuslar hapis· • • _ R b• nomı ea mı ıye a an ıgına eıışı ıgını ay e ere , ,· 

d k 1 d K b• pmanıo 2 Kinunaanıde go· gn 1 maÇI p 000 k' • · · d' • · l'k e en açmış ar ır. am IYO "'I - b I k d d ~ geçen czınezoğlunun yerine ışının şım t lfllZ ı yar· 
le " N k 

29 
( R d ) Lr~ mdegbe a.ı anakca avabı.ın at Milino 29 (A.A) - Ulus Stefanopuloı geçmişler ve doğ· dımı yerine licret almakta ol· 

hh 1 evyor a yo - ın en ergın anıt ııza lar araıı ilk rugbi maçında 1 k • • · · d ki .. ı · · 
Ura aS &r lngiliz lirası 74 70 D 1 b·tl'k d kt· 8 . d... it 1 k"b' f k 7 ru u yemını etmıılerdır. u arını soy emııtır. , o ar '' ı ı e ece ır. ır •ger ayan e ı ı ıı •r• a rıı ıa· •• • •. 

Q .d. ı 15,126 dır. ıahit te çocnğun fidyei necatı Y.1 ile Romen rakibini yenmiş- Hemsley Fabrı·kaları-
1 ıyor ar Ayrılıyorlar meselesinde ınpheu pazarlık- tır. •• •• •• 

lonra 29 (Radyo) - De· p . 29 (R d ) . lardan dolayı bir yıl hapiste Profesor oldu Serburk 29 (A.A) - Sar mızın ı·s1ı·hsalı· 
•- f . ki a11s a yo - Men b l 1 I' 'L •on eranıının . •n taa ug· Pirigo, kocaıı Duğlas aleyhine yatmış olan Bure1 Kurtea Piza 29 (a. a. ) - Kanser avzası .u us n! araıı po il 

~aıı mUnasebetıle Londra· boıanma davaa t M • 1932 ıenesinde bu pazarlık· hakkındaki araıtırmalarile ta· kuvvetlerı sabık kumandatu ls~anbul 29 (Telgraf) -
Amerikan ve Jap?n m~ Duğlaıın çok ı •;::~lt·~~ü e;~ lan Hautpmao ile yaprnıt nınmış ~lan sanlı profesör Hemsley bugOo lıviçr~ye git· ~ürkiy~de ~e~cud 1397 fab-

haıları memleketlerıne gı· huysuz olduğunu sebeb göı · olduğunu and içerek söyle Karlolettı 55 yaıında dün öJ mea üzere memleketı terke· rıkamııın ıltıhıal kıymeti 
lclerdir. termek tedir. meğe hazırdır. müştiir. decektir 154,326,000 lirayı bulmuıtur. 

n dayanıklı en temiz ve en latif kokulu sabun KARTAL ve iNCi 
' markalı sabunlardır 
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KENT DUYU 
Adliye Kadrosu ........ Kefaletler 

••• 
Nasıl Yerine 
Getirilecek 

LARI 
Kooperatif Toplandı 

Memurlar ve Muallimler M 
İzmir Adliye Kadrosunda Birçok Hakimlerin 

Memuriyet Ve Maaşları Fazlalaşh 
hall~leri için Faaliyete Geçil !: 

Kanunla verilen izinler nıe Memurlar kooperatifi ida· üzerinde bütün daire şefi 

~~~~~--~·-...... -----~~~~~ 

Terfi Edenlerin Listesi 
rine kefaletlerin nasıl yerine re mecllıl baıkan vali Gene fikirlerini söyliyerek işin 
getirileceğine dair çıkan ka- ral Khım Diriiin baıkanhğı gunlaımasını temin edec 
nun gelmiştir. Esa11nı yauyo· altaada mlhim bir toplantı Jerdir. 
ruı : yapmııtır. Bu toplantıda me- Şimdiye kadar yapılan 

Yeni ıdHye kadrosu Ye 45, Torbalı blklmi Ş11krGnün lirahk. 2 aded 30 liralık ha· 1 - Kanunla verilen izin· murlar mahılleaile muallimler ıulıkların arkası alınınca, A 
terfi eden blkimlerln m••ı maaıı •o, Urla ceza hikimi kim.. ler üzerine yapılan kefaletler· mahallessi için uzun uzadıya karadaki yap1 kooperatifi Rus 
alabetler! d&a Adliye ltalran· Tevfiiia maaıı 45, Foça hi· TORBALI : 1 aded 40 Ji. de borçlulara herhangi sebep· g6rDılllmilı; ba iı için gelen selihiyetJi üyeleri lımire muz 
hğ'ından telgrafla mOddeiumu· kimi Hllmbaln maaıı .W, Sc- tahk. 3 aded 30 liralık hakim. le ödenmeyip maliyece öden· mukav•le örnekleri ve iıtatil ğmlacakbr. mtiş 
miliğe gelmişUr. Memuriyet· nrlhfıar lllklmi Bakinin ma· URLA : 1 aded 45 liralılr, mesi laı1m gelen mikdarlar o ler &zerinde itlenerek aöz bir· Değerli valimizin çahş aıdı 
lerl yükseJen hikimleria yeni aıı .fO, Kemalpaıa hlkimi 1 aded 40 lirahk, 1 aded 35 sene bütçesinde mnoakale ya- liğUe oaaylanmıttır. plinıaa soktuğu bu teıeb Erzi 
kadrolınnı yazıyoruz: Meh••• Celllhhllnia mA•f' liralık, 1 aded 30 liralık hı· pılmak ü:ıere veya karşılığı Bil hafta içinde yeni bir slln, l:ımirio bir muvaffakiy rafı 

ikinci klnun 935 tariltin· 45, Menemen hlklmi O•man kim.. varidat temin edilmek ıartile toplaab yapalacak ve bu it sayılacağına şüphemiz yokt R 
den itibaren lımir Amrceıa Narl•ln maa11 45, Karaburun ÇEŞME : 2 ıded 35 liralık, munzam tchsisat alınarak öde t .. L h J • me reisi Süreyyanın maaıı 80 blklmi ikbali• m••ı• 40 li· 1 aded 30 liralık hakim. nir. yukarıda yazılı tekillerle iman Mu arrır erın da 
liraya Birinci hukuk ınhke, r&Ja çıkualauflir. SEFERlHlSAR : 1 aded 40 tediye mümkün olmıyaa bal· için 

· s r ı 1ı: M •• d.. ı··"' ·· K mesi reiı.i HBseyin Hhaltnin Bmaclaa maatla bAklm, hra.lık, 1 aded 3 ıra 1 1 ı ]erde gelecek ıenc Diiyunu u ur ugu azancı ıun 
maaıı 80. llrind &akak mah· mlıtaatik, lua memur Ye aded 30 liralık hakim. umumiye bütçesiade açılacak Ola alanan yeni bir habere K"t . 1 k 1 te rini 
kemesi reiıi Billlin maaıı 80, 11.aanalerial• miatları eıkili FOÇA : 1 aded 40 lirahlr, ayrı bir fazla tahsisat koymak aaıaran hmfr limen ve rıhtım k ~ ~p, r~sa e, ma ~:·ve yeti 
Ticaret mahkemesi reüi Ne· gibi tediye. edilecektir. 2 aded 30 liralık hakim. sure tile tediy.e olunur. . • idareıi mlbtakil bir m&dlirlük si'::ı ~.~:~deort~J~f :: tercil lıiç 
catinin mıaıı 80, ceza mah · Yeni adlıye bdroa11 hak· • KEMAL "":>AŞA : 1. aded 45 . 2 - ~azıne kefaletıl~ ıda · haline çenilmlılir. lstanbul yapanlar kızanç vergisi kan B 
kemeai lımail Kemalfn 70. kııula telgraOa y•pıl•• tebli· hralık. 1. aded 35. hrahk. 2 r~ı hususıyc v~y~ be'edıyele· limaa ve rıhtım idareıi, Jstan· ouda kazanç vergisinden i!1I lis 
Sulh bA1dmi Ahmed Cevdetin gat ...ıar : aded 30 lıralık bakım. rın yaptıkları ıstıkrazların mu· balda teıiı edilen amam ır.U· ft vetl 
m••ıı 45 Mi1ddeiamami Aıı ikinci klnan 935 gllaleme- MENEMEN : 1 aded 45 kavelElerine göre senelik tak- d&ıl&k tarafından idare edile· a Bır. 'b'I d bir mües• mı 

1• J :L • • ı ·ı f · 1 • llôk . Jet' , u gı ı er en, 
mın maaıı 80, h•ımuavla AH cinde• mateber ıayılacak lla liralık, 1 aded 40 ıra J•, 2 ııt erı e aız erı, .taa ettıaı cektlr. iki idare de nıaliye senin daimi memuru olmadı bir 
Riıannı maaıı 70., Ajarceza k~m ıınıfına dahil olanlaıa ~i~ aded 30 liralık hakim. yılların_ .bütçe1erıne konulu~. bakaabjına bailaomııtır. halde kazanç vergisi kesild tim 
lzası Sabitin m••ıı 70 lza dıYaDı mat.•nttaa tudıkh KARABURUN : 1 aded 40 M~halh ıdar.eler bu mecburı- , • M 1. b k 1 • ın 081 ıım ' • · . • • a ıye a an ıgın 
Multafa Mekkinia maaıı 45. beı aJlak kadro poatadad1r. lirabk, J aded 35 hı alık, 1 yetı berhar.gı bır sebeple ıfa T•amvay d'kk ,. . lb tmiı bunlaıd Ru 

k 1 b 1 • d'k' a . ı a. ını ce e • Aza lametin maep 45, im Kachoa1111 mOfredata pdur : •ded 30 lirahk hı im. etmez erse Qtçe eraa tas ı ı • 1 8 1 t•kı'den çek . • vergı a ıomam ıı .. 
AH Rizaınn mıııı 7o. ceza IZMIK : Bet aded 90 lira KUŞADASI : 1 aded 40 sırasıoda bu tak11tler, ta1dıke Seferleri di ·ı i f T 
bAkimi Yilmnlnin maaıı 70. hk, 6 aded 8Q liralık, 4 aded llrahk, 2 aded 35 liralık, 1 selihiyetli mmak&mlar tara rı m' ır. ları 
mıtantik H ıaa BaHiain ma· 70 llralak, 8 aded •5 liralık. 5 aded 30 liralık hakim.. fından bütçelerine doğrudan Din altab saat do~uz b~ Ceza tuu 
aıı 4S. icra reisi lamail Ha~ aded 40 lirahk, aonradan kad· icra memur muavinlerinin doğruya konulur. çukta Göztepeden lzmıre dog· Evleri tahsilatı ~ild 
kının maaıı 70, icra baım•a· n>ya lllte edllea bir aded 40 eski kadroları bir ay daha 3 Birinci m•dde muci- ru gelmekte olan tramvayın C 

1 
• bk köy 

vlni Nimet Hamclinin maap Jlrabkla beraber 8 aded 35 uzablmaıtar. bince borcun hazinece tediye makinealne k&prld• bir sakat-
1 

ez~ ev er~ m~ .. em~ 
ıi, borçlu hakkında takibata lık arız olmuf ; bu sebepten na arı ınşqsı arşı ıgı o ar 

Acınma 
Akademiye 
Bildirildi 

Dilsizler Pavyonu d d·1 • i · ı tramyaylar yarım ıaat kadar mabkcmelerd n ahnacak har evam e ı weııne m oı o ma- .. · ·ı 

d .ı:. ·b· b k •· itliyememiıtir farla mubküaılara odcttın 
ı5 ı gı ı u anunua mer ıye· · , . . 

t . d ı k k f M · • cek yıyecck bedclerıoın 
ID en SODra yapı &Ca e a • enemon ' ' ' 

1 ti d b 1 b 1 d• """ ~· .:ı yapıştı iması suretıle tahaıh 

D" d h e er en orç u c e ıye yeyı • k .d. unya ışığın an ma rum idarei hususiyeıer olduğu bk- Fırka Seçimi 11rn ge1 ımc tek 1
• 

1d· h , 
d . d öd b b ·d Pu lar va tın e azma 

1 1 • t da • • d ır e enen rcun u ı a y M d f k • . }'e 
Geçen yıl Halkeviacle bir o an arı e vı evın e.. 1 'b t d"I k arı• tnemea e il a ınadığı için pular yetııınce L 

k f Lld K 
.. re er namına. cı aye ~ ı me - idare heyeti Be"imi yapıla· kad .. r m"uddeı' ulftumlikler ti ttuv 

OD eraaı. veren. ve ya ya· Cama rGDI arııyakada Yeni pavyon açılırken Sag· te olan vergı ve fre11mlerden ... .. ..... tb.u 
ııları llzenode ı~tljuı bala· Safir, dllıiı: Ye k&rler mnes- lak yçevirgei Cevdet Şakir bir borçlt1 d irenia rizasıoa bakıl c~ktır. Yeai ıeçı~de fırka rafından"iraaliye ile ve muk• bız 
nan Ti1rköloi profesör Marın 1eaeme lllYe edllea yeni bir ı6ylev ıöylemiıtir. wakıızın Maliyece tevkif edil· vAıliyietD i~aredheyetbı beıbkİııı bilinde Zhı:ıat Lankalarıoa te l 
öll1m6nden 3tlltl1 valimiz D k 1 · d d · ._ vn 05aa a ııır u u• . • . b k 1 - d 1 pavyoaaa aÇJbf meraılmi ya o tor ıöy evıo e uymaH", mek surctile faizilc hirlikte kt hmı rmıhye n an ıgın u " b•ş 
Moıkova elçimiz va..taıUe pılmııtır. söylemek, gördüğünü ve duy• tahsil ve mnb!ubu icra oluna nacı ır. . .. . Jilige bildirilmiştir. •en 
Sowyet uluııana ve bilgialerlae Açıllı merallminl Saihk doğunu iyi düıünebilm~k bas· kt Bele<lıye eııcuınenı ... ., b 

1 l k 1 1 U en ır. B 1 d' d · A •• • O E" l u g6DI ve a P acı araaıa •- ftlerl çe•lrıul doktor Cevdel ıalarandaa mahıum olanları --- .... -- e e ıye aım1 ~ncumeıa rban .:.ıra p 
tilmeaini lıtemiıti. Blylik el· Şakir Japıa:ı· meruimcle Mllı· tedavi yolunda açılan bu gibi • V ı• • dnn öğleden sonra bu toplıın · 

8 1 h E i 'de 
çimizden din relen bir tel talıkem ••• ıd kumaadaa ve- müe11eıelerin başardığı büyülı a. ımız tı yaparak biriken itleri bitir ursa say avı mer um IJ) tl r 
yıı ... nda aca ve caadaa gelea kili, Beledl1e baıkanı, liman iılere itaret etmiıtir. T f t • t miıtlr. Fikri Eralp1a Londrada huk 
acaamalana Sovyet akademi- •• lllrfu ıiıketl mldtırı. Söylevden sonra pavyon ~ . lŞ e Saylav seçimi tahsilinde olan oğlu, lıaı ~o 
ıi•• bildirildiği s8yleami9tir.. mekteb mldlrlerl ye talebe açalmıı; mektebin orkestrııu . yalımız general Klzım Sayla~ ıeçimi teftiı heyeti Amerikan kolleji mezunları ~·Y 

ile bir çok davetliler haıır tarafından bir konser ve bir Dmk, Menemen menkAtaıı diln aktam doktor Behcet dan Orhan Eralpın tabf •ld 
Halk Bil2İlerİ buluamuttur. de konferans vetilmiştir. 6.çal~şında bulunmak üzere ıeh· Uı.'cıo baıkanlıj'ında tophrna· masrafı hükiimet~P. verilf.ce T 

Dilu Valilije rele• bir um~ze gelen ~u~sa ve Balı· rak uıuo uıadıya biriken iş- tir. Bu hususta bır kanun çı 
- Çalınan Para Sara Se be t keur hcyet!erır:ıo Cuma H· . mJşhr buyrultuda kültllr yDnllntlen • r S b b I . d I d b lerı araıtarmıthr. · 

' • • .6 ı ımır co ayn ışın a U· 

yeni bir zenııntik Yerecek lar Bumndu· B k ld 1 t G 1 Ki · ıra 1 1 uumu~ or. enera zım 
olan halk bilgisi derleme 11111• h ti · B b d w 

k r..--1-....1.- il eye erı asma ıne e ul'ur· 
bllyllk bir hız Yerllere me· ~- uerret ote- Evinde çahıtudıöı hizmet· 1 d kt T' B 

1 1 __ L Lı_ I o ı ı an sonra ne ve.... ayın 
murlarıa ye muallimlerin ba lae ,........ laea ..,. JO cu, çlaiai ~dövmek·~ suretile ölü mil d kö ı · · t fti t i a~ 

k b lıl · d k k - ır y erJill e ı e m ı; VJ5. 
i!t• çalıımaları, do~dural~• • a eyıa yatajua aD al b· ae ıebep olmaktan suçlu Mu· leden soorn uat 15" le Jzmire 
fıılerin derhal mer eıe 1 a · fı umaa, 7elej;iala iç cebinde aevi Sara birinci iıtintak ba· döoerck Halkevinde muallim 
derilmesi bildirilmiıtir. ukladıtı iç aded biner lira· ld 1••. k f 1 t'l R bmi Balaban tarafından o· ·ır il f bu iıe de li k ela f k m ıgınce para e a e l e ıer· a 

uı va m 1 lakla 500 ra • r a a pa• llest bırakılmııtar. verilen konferansta baztr bu· 
dart elle sardmııtır. l'aaıa kayboldab1u g6rm&ı. ,.. • • •.. lunmuştur. Valimiz dnn sabah 

Hıf zıssıbha b1fiyetf zabıtaya bildirmiıU. 1 • eı·r H b Kemalpaşa köylerini teftite 
Paralarım ÇJldıraa adam YI 8 er ~itmiıtir. 

Meclisi lta parala11 Edremidde banlia- Dlıtabibi Mehmed AJi, - • ... 
VaJilik umumi luf•..laba daa aldıhm al1l•1iace bıa· Abdullah Naci ve Ferid Ce· Ağırceza 

mecliıi don Hğhk çevirıeDliii kaclu bu paralana •11marala· mal birleıtrek mükemmel bir 8 k 
binaııada ilk toplantı•••~ " ıoralmbt •• afrenilerek bü- klinik vtıcude'getirmişlerdir.Bu Ş 801 
mııa ve bazı kararlar •ermittir. tla Yillyetlere bildlrilmiıtl. • k tı• .. d. t b'b' . b" lzmir Ağırceza mahkemeai ... uç ıyme ı ıt a ı ıoın ır ~ . . 
ıııııı•l!'!!!!~!!!!!!!!'!!!!!!!!l!!!!'!!!!!!!l!!!!!!l!EZ!!!!!!!'I Yıpılaa aratbtmada bu d 

1 
di 

1 
• d başkaıılıgıua tayın edılen Tem· Bu gece paralarda• iki aded biner li bara a 

1
ç• ;ımaıı. :.~nn e~ yiz mabkemtıiBıımnddeiumu· 

mlıtı• lııir kaç ıl• evel Ma· Hla 0 an arın mene ııne ço miligi baı muavini Süreyya 

Açık olan eczaneler niıa Ziraat baakaıı ıubeıine 0>'.~~~~~~··-·---·-·- -·--- Cuma sınan saat onyedide 
Kemerıltında fala, Kara · 1ahrıliiil aalq.lialfbr. Vaziyet bir, iki glio içinde loeboli vapurile ıehrlmize gel-

taıta Santo, Keçecllercle Yeni Z•tilmıs la laidlıe ile tamamen anlaıılacak. paralan miştir. Yeni ı1ğarceza baılra· 
lsmir, lrıatpaurıada Aart ec- liddl bir ieJdld• alakadar ol· çalan meydana çıkacaktır. oımı:ı vapurda adHyeciler ta 
ıa•elerl bu ıece tÇlkbrlar. -ktaduı rafından karıılanmııtar. 

Telefon: 3151 Tr.h fon: 3151 

Tayyare Sineması 
BUGÜN 

1934 beyaeJmilel filim sergisinde 
meşubur filim 

AMOA 
birhıciliği kezanan 

Oynıyanlar : 
Marcelle Cbantal - J~an YoPccl - lokijinof 

9 Eyliil Panayırı 
Ba•b•k•• general ismetin ve Belediye reisi Bay 

Behçet Salibin nutuklar1ve nç.ış resmi 
Ayrıca: FOX Dünya Havadisleri 

Yanan pteoseai M rirıa ile logiliz kırahnın oğlunun 
üjlalet i-Almany4ld.ı kış sporları -N evyorkta Hokey 

mlıabakaları - Kar eğlence~eri-Pariste Noel haıırhk 
ları -~esalre. 

Se•ns saatleri: 
Hergtıa 15-17 - 19-21 ,15. Perşembe günleri 13-15 

17 - Talebe aean•ları. Cuma günü 13 ilive sea11sı 
- Fiatlarda zam yoktur -
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Komitacının Kitabı Umumi Darbın rrarihi ... ··~ .. .,, 
IZMIRDE YAzAYIŞ: 

Kestelli 
. Kraliçenin Katilinin ölümüne Sebeb Oldu.. Geçenlerd:··;,~ mecmuada 

1916 Senesi Iptidalarında Tahtelbahır Fa- Sabık Sırp krali banedaniıi Avusturya boyunduruğ.undan beti ve muhabereıi olduğu okumuıtum: Pariıia cad~eleri 
1 "f D 1 l · Ç k ııin son krala olan Alekıand1 kurtarılma~ına haaretmış, bu malumdu. seyyar yapılacakmııl. EYınden 

aliyeti tila ev et erıne O ile kraliçe Dnganıo nasıl öl sebeple "Uıtaşi" lerin reisleri Marsilya cinayetinin yapıl· sokağa çıkan bir adam; biç 
Zararlar \T ermiş Bulunuyordu dürüldiiklerini izah eden td- arasına girmiştir. masından iki giln evvel Pet kıpırdamadan, ayaklarını biç 

·-. -• rikamız dün bitti. Yine ayni ıebeple Sırp roviç londra milli kütnpbane- oynatm~dan put gibi durdutu 

ln!llJll!ll No.56 llfillllllll 

R 1 .., i tidaıın· Bu taarruz an~ak denizden 31 Sene evvel geçen bu milletinin menafiine hizmet ıinde kıral Alekıandrın mu- yerde gideceği yere kadar gi-
uı ar temmuz P . 1 k d , Ob . b rfl · d b' s ı k debılecekmişl 

d i k ti alarak ge· yapılan yardım ıayeıinde in· hidiıenin son faslı da Lon- etauyen A e san rJ renovıç a ı enn en ır ırp a onu· · 
a yen uvve er • . • . k k . • d d • . · ı D öldü . t ıurken arkadaıı· Şaka deöil bu.. Plinlar ha· ne ilerleme - e baıladılar. Er· gılızler ıçın or unç bır netı ra a cereyan ctmııtır. ı e raıayı ren cemıye e · . • . 

·ı h g tarafta Türk ce vermedi. Loodra zabıtası Yugoslav- girmiı ve ıarayı basanlarla - Aleksandr Karayorgevıç zırlar.mıı, yakında ııe baı~a-
in ~ue::e~reri:ir taciz ediyorlar, lngilizler buraya mühim yıı kralı birinci Aleksaudrın beraber çahımıştır. Parise geliyor. Belki de Lo~- ~acakkıf ... kBu~dan k· bö~lkt ·~~ 
ec., irtibatın teminini bozuyorlar. mikdarda Avusturyali aıker Marsil1ada katlini t kib eden Kreburgeviç han~danı Sırp dra~ı da ziyaret .ede.cektır ~o:e e:ı aca ' :ı e ;• _ 

Dn mütemadiyen· ve tabşid etmişlerdir Bu taarru· hafta içinde bir odada biı tah11na geldikten sonra "Kre· demıı. fakat Petrovıç: oya~ıo a .. dY•ı~y~a r ka a 
ımaoa • 1 k •t • .d ·ı · B ı · kf H tti mın agır gov esını taııma taa n k tr h herler ·veriyorlardı . zun akim kalması iizerioe in· Şnbın maktul en yathğtnı ha· a ,, omı eaı ı arecı erı arası· - ura ya ge mıycce ır. • t k k t 

1 
k 

1 A g1yıme 1 
hta b·r {ş göremiyen gilizler ilerlediler ve Mısır bu· ber almış ve tahkikata giri~- oa girmiş ve Sırp veliahdını • Parise bile gelmiyecektir. Gel· arRı ~ ulr u abc•k. mk ''t ·· bi 

, o cena a ı . . 'k .. b·ı p . t -ıdn ül k uya arı a ı a y11paa r 
tı'fı' R 1 - ahta 17 tem· dudunda kiin Elori• mevkiini :niş ve m•ktulün sabık Sup kı Maraılyada auı aate ugra- ıe ı e arıı e o r ece • d d.. t us ar sag cen ... . . , D . . aıır a yaıa ırımızı onu mıya-

. . . b. - işgal ettiler. diplomat ve muharrirlerinden yan kıral Alekaandrdır·komı tır. emıştır. 1 • k d 
1 

. d.d 
nıuzda Kıgıyı ıraz sonra gu· . . • i B k P t . . k ti° b b tm , un uracı ar, şım ı ea 

b i 've Vakfı kebiri · - 5 - Makıimos Petroviç olduğunu teye reıs ıeçtırmııt. u o- e _roıııçı~ a .ıne ~e e , kendilerine bir it aıaıınlar •. 
nıliş aney d d Deııı·z ve Mu" ı..tenıleke aolamıştır. mite tarafından Avusturya ve· Umumı harbın ıt:bepl11n hak· * 
aldılar ve 25 temmuz a a ..., . . k d h 1 d .. b' d. • • 
E . R .. "' h t Maktulün baştnda bulunan lıahdı katledılıace de malum ın a •zır a ıgı ır eıer ır. Bizim lzmirde böyle ıeyyar 
rfzındcan usd~l·d~ cena ı a· . Harbleri... kıluıcın da 31 sene evvel olduğn ilzere umumi barb çik- Bu seri Franıiı Mite ver!?lif bir caddemiz vardır : Kestelli 

ra ın an zapte ı 1
· Denız harekitı (916 sene· t ' dd · ık· ·k b 

Ruslar 6 günde 160 kilo· . . . k Belgratta kraliçe Dragayı mış 1· _ • ve· . ca esı 1. ıçeı.melı ten a 
, . ·ı A d l sının ılk aylarında ço azal- -ıdü k . . k 11.. 1 '- Umumı harpten ıonra dıp· - Bu eser neşredilırlf', caddeye inenler Pariate ya· metre ılerlemıştı er. na o u· t T ht lb hi ler·n f I' o rme ıçın u anı an an· 1 • 1 .. . • p t . ı 

l•D . . . B mış ı; • e a r ı aa 1• ı ld .. t b•t d'J · t• oması mes egıne gıren e • Avrupa ikinci veya çetın pılac•k ıeyvar yolda buluaa· da vazıyet fena ıdı. unun t• d b k b. k ıoç o ugu es ı e ı mıı ır. . H t bt • t .1 . < 
. . ye ın en aş a ır şey yo . .. rovıç, uva mu arıye çı erı- bir harbı umumiden badre· yorlarmıı gibi ayaklarını hiç ıçıa her ne pahaya olursa ol· gibi idi. itilaf devletlerinin Aynı zamanda maktulun nin arzularına mukabele edil- . k k d·ı • · 

b. k b·ı t (U t ') ı · Ak f sınden kurlulamıyacaktır de- oynatma sızın en ı erını çar· ·~~ l ır ~u 1 a h~k-nar~~z e~· denizlerdeki faaliyeti büyliktü: ldı ~sı ~rın ·1 e~rarı~ val ı memesi yilzünden ve "Uıtaşi,, miştir •n çabuk Başdurakta rörOrler 1 .. 
te rını ıtan u 

1 
. umed ı ·va~ı. Sırp or~nıunun evveli Kor• °F ugu, ~rksı ya a lugo~ av cemiyetinin kararile . iatifa T ·b . t tk' d. Arabalar otomobiller, de· 

yeti, kuvvet erın erecesını foya sonra Franıaya nakli ıansa suı ast yapı acagını ederek Londraya çekilmişti. a ı, eserı e ı e ınce 
1 1 

' . 
1 

ki b 
b. d d d. ' ld b'ld•w• d d b . ld - .. th• ı ar do ve "r, ve eıpıt er, eıe er, a ıç üşü?me en. ver ı . . şark için askeri nakliyat bir- evve en 1 ıgı e mey ana Petroviçin Londraki hayatı avı. 0 ugll mu ış c r yolun Oatünde akar ıuya atıl-
. Bu e~ı~ üze~ıne ~uş Bıt· biriai takib ediyordu. çıkmıştır: . çok esrarengiz geçmiıtir. Hiç layısıle donmuş. kal.mışlır. mış birer saman çöpQ ribl 

lı11 ba~ahsı~dekı Turk kuv· 27 kinunuıanide Plata va- Maksımos Petrovıç a~adan bir yerden varidatı olmama· . Ustaşı cemı~e~ın b~ ~·~- kayıb giderler!.. 
vetl~rı yerh .. balkın da .yardı ·. puru hamil olduğu toplarla Sırp, babadan Karadaglıdır; sına rağmen pek çok para rın ne~r~t~~mesını tem~n ıçın Eırefpaıa, lkiçe~melik aemt-

ües• ~· ılc 6 Agustosta şıddetlı bir Alman tahtelbabirine kar• genç vaşta tahsilini bilirmiş, ıa:-fetmekte fakat buparaların Petrovıçı olume mahkum et· lerioin onbinlerce halkına aa• 
adı b.ır taarru~ yaptılar .ve Ruslar~ , •. kendisini müdafaa edebil- logiliz, Alman, {Fransız, ltal· nereden geldiğini bilen yoktu. mit ve Petıoviç, .lngiliz za· bah akşam geçid veren Keı· 

sild tımale di>gtu .dcfettıler~ ayn ı miş ve bunun üzerine itilaf yan ve lspanyol !isoolarını bi· Petroviçin Sırbiıtanı terke bıtasının gayretine rağmen teUi caddeıinin taşları kliJt 
Zamanda şarkı c nubıde w de d ~vletforin<:e nakliye vapurla· hakkın öğrenmişti, Bütün mev· mecbur kalan fırka reislerin · birgün odasında maktulen gibi düı, ayoa gibi parlaktır. 
Ru~lar ~ran hudutlau na tlogru rına tı.p konması kabul edil cudiyetini cenub lslavlarınıL den Paveliç ile aıkı münase bulunmuştur. Ve .. Teneke gibi iocedir 1. 
Çt-kılmege mecbur kaldılar. miştir. ........, ..... ~ .................. """"".'"""'""'"''"''""'""'vv·~~~ .......... ~.v·vv,..... On yıl önce buraya d6ıeaea 

Türklerin bu taarruzu, Rus· 8 Şubatta Fransız amiralı er ' rk Soyadı Alıyor parke taşlar, büyük yanra• 
ları Bağ~at ve !rak ba.reka· Şarner ıırblı kruv•zörü Bey· dan ıonra meybaaeboğa11a• 
tını tehdıd etmıyecek bır şe· rutta Bir Alman tahtelbahıi • .. • • .. • dan getirilmiştir. Bu taılar 
~~de ~e !Va~ J ve [Eran~y~ 1 tarafıoda bab:'ıldı logiltere Nüfusa tescil edil mı Ali RraiftBakır, lzmir~ doktor !arından Hatim Balım, Alipııa üstünde sarhoş palikaryalar 

e oylerı şımahne atmak ıç.ın sahill erinde b jr lugiliş keşşaf Fethi Seken, ticaret ~mektebi oteli katibi Cevdet Bütün, elli yıl mı, yib: yıl mı bora 
Yapılmııtı. . w bat p gemisi de torpile çar· soy adları muallimi Seyfi Bazkar, mek· Muallim Mustafa Rahmi Bala- tepmişlerdir . 

.. Taarruzuımıag _cenabı. gü. parak battı, B ke yokuıunda 8·10 numarada ban, Gümrilk memurlarından Kim bilir kaç milyon kilo 
tnuşhaoede matlub nehceyı Afrika sahillerinde Oriaa Polis! Mehmed ;Emin Balcı, Necati ve kardeıi Börelcçi, Faik Bereketli, Nizamiye ao- ispirto bu taılar nzerinde llç 
~ermedi, F~kat ıol cenahta oe Kimris. kale boğazında Karataşta Musa Kb.ım Baysay, Muallim Saim Barmau, kağında Celil Barlak, Mah- gün, üç gece yanmııtır. Iıt• 
~usJarı Iran .hududuna kadar Malaja, Mart içinde de bit Güzelyalıda Fazıl Balkan,Kar- Btyler ıokağıode doktor Adil mudiye şubesinden Faik Bir onun için yolun ıırtı kaymak 
aiirmek mümkün oldu. çok nakliye gemileri Almao şıyakada Rayegia !okağında Bir, Maliye memurlarından ben, Ticaret oduı reisi Hakkı gibidir. 

zır} • Rusların B"aziyeti ~ehlike. tahtelbahirlcri tarafından ba- 22 numarada Supbi Bayezit, Ztker1a Batar, Sanat mek- Balcıoilu, Memleket hastane· işte bunun için deiil mi?. 
nce }'e dOımüştO. unun içın yeoı tırıldılar. ihracat gümüğü memurlar)ndan tebinde şef Sabri Buyan, sinde Hasan Yusuf Başkam Kadın, erkek. genç, ihtiyar 
r ti kuvvetlerle l 7 Ağustosta bir Bu sırada Portekiz.,.., dev· Muhittin Bılğiş, Asm•hmescit Dcftedarlık.ta merkez tahsıl Karşıyakada Aydogduda Saim binlerce halk Kestelli yoku• 

muk• tnukabil taarruıı. ya~t.Ja~, ! 81 
letCde Lim"inlirında bulunan 112 numarada Adil Buğmen, müfettişi Berker, 204 numa- Baygcldi, Yilzbııı Salih Mü · şundan inerken ayakları ha· 

tıız merkezden ılerlıyt'.bıldıler . 80 k d Al t' t · . . · B d k'k" M ·d· a- d b 1 d d. '.> . . . a ar man ıcare se· beledıy.~ tahııl memuru Rllştü maralı polıs Hakkı Altınyap- nır u a ı ı ecı ıye m va a, aı arı yer e ır ı. 
b 1 ürk .kuvvetlerıoın yerınde fioesini zıptederek itilaf dev- Bele, Yusuf dede caddesinde rak, Yol başoıüfettiıliği Celil ballesinde ishak Bekem, Dev- işte develer bunun için bu• 
• •ıka bır:kuvvet ol~ayd~, es_a (etleri saflarına katıldı 190 numıuada Mehmed oğlu Boranalp, Devlet demiryolla- let demiryollarında Said Bener, rada pJti aj yaparlu, iıte 
ben mukavemete bıle ımkan Almanlar mart ortalarında 1 evfik Bingöl, ikinci Hidayet rında ~ Mustafa Ahmed ve Basmahane kazanç memuru araba beygirleri bunun için 
ulamıyacaktı Ve Türkler. ·k· F J k • t · · · ıı. lb b. B Gn ük h d · d ::-ı ·b· k 1 ~ • , 

1 ı_ ~ ~m_!D -~e gem.!!,!01 rnkağında 25 numerada Meh· kardaıları Baytosun, Maarih t ra ım uca, °?r mu a· enız e yuzer gı ı ann arı-
E , 'ded~n azlıgına, vnsıtasızlıkla· de batırdılar. ' 18wmart da med Şahab, Bezen,eski banka matbaası sahibi Fadıl Baakür, faza alayında Fethı Bulgan. nın üstünde gid t! rler .. 

aı ı tl ragmen ancak zırhlı oto- F R d ·d A d d · 1 d k B' .. f- d • . ransız eno en torpı ssunu sokak mütekaid binbaşı Namık M•liye ıubeai memurlarından Y ıo emıryn un • on· ır ıo ore sor um: 
huk ltlobıller . kı Osmanlı ordu· d t ·11 d·ı . . . d kt·· y f z· b ı c::· b ld ı i a orpı e 1 er. Başar, Esnaf ve işçi bırlıkler Ali Bayan Reşadıye tramvay 0 or usu ıya a yan, - t01ız u yo an naıı 1 
lzoı '\anda böyle şeyler yoktu : ve 29 Şubatta Manı denizin· ıdtibi Reşad Brunzer Karşı- caddesind~ Mehmed Hakin Karşıyak3da intibah ıokağın· liyorsunuı, korkmiyor muıu• 
larJ l~y~arcler haışısında gerı çe ~e lngiliz muavin kru,azörle- yakad• muallim Ali Alp, Bö- Barkman, lakin odacııı Meh- da Esad, bute, iÜmrük mua~ ouı.?. . 
tab• ~ıldıler. .. . . . rınden. Al~ontra Nar~~ç. ban ke, poliı Iımail Hakkı Bal, med Ali Bulkaa, Çoyırlıbab- yene memuru .Abmed Rıgıı;, (Şu bolkabığı~ıa ıliyledıjl 
lece .. Türk rnu~~faas~oın şıddetı~ı 'Iralı bır tıcaret gem111nın ev ihracat ""gümrüğü muhasebecisi çede Değirmen. sokağında ~arkmanGümrük muhafaza me l~fa .. bak). der gibı ilSzleriaclea 
n çı ~o~termek ıçın duşman t~bl g · ra~ını muayeaeye te!ebb?s Binbay, sarıhafız deresinde Yünus Beot, itfaıye . kuma~- posta murlat1ndanVahab bsrut tnr ofgeoıne kıvılcımları ıı~-

n 

lun 

t~ 

tındc? alınan ~u malu~a~J edıoce karşısın.d~ ınusellab Rabia Bolbalcul . r, Şule ma· danı CemaJ Benderlı, polıa çu, harıe memurlarından Hilmi radı: ~ 
~~ sabıfelere geçırmck kafı· bir Alman gemııı olan Grief ğazası sahibi Naci Balkış, Hamdi Babacan, Pettemal· baymat, alaybeğinde 6 numa· - Korkmaz, olurmuyuı? •• 
~it; gemisini bulmuı ve aralarında üçüncü sultaniye 753 nu 'Da· ctlarda Zaman mağaz!l ıı Muı· rada Mustafa boğaç, belediye Ded 1

• ıırat .k~brllıün~en reçi· 
~ 30 uncu fırkenın ~umanda~ı müthiş ~ir. mü.cadeJe olmuş· rada Şaban Bakan, tafa Baydaı, sıhhiye katibi Rifat bayındm yormuşuz gıbı örperlrııl.. 
ide kılıç, ukerlerıle en on tur her ıkı aefuıe de birbiri· L' d b. t 11. i Ze lskinda Kizım Bozuk, ko· E Fakat doğruıunu ı6ylemeli 

''fta öl ınüş, ikinci kolordu ile ai batırmıştır. k' 9ıse e e 'Y".kmdua ım5 1
. · miser Ali Bastan, varidatta KesteJlidcn biç dfitmekıiaia 

I~ . f k k d 1 . ı aran, muzı a a a ım k~ 'b Al' R B H k k Varidat katibi Cemil eryıl· K 1 1 ncı ır znın umtn en arı 25 Martta logıliz deniz tay- Bütev nafia fen memuru Hıf· atı ı ıza eset, u u . . .. geçenler de vardır: uı ar .. 
• ayni vaziyette ağır surette yareleri Alman sahillerini üç ıa Bo~dağ, belediye başkatibi Başkatibi Muhterem Bilman, ma~, Ta~sıldar. ~eth~ erdoner, Klt1'LU AY 
'ralanmışlardır. tayyare : . kaybetmek ıuretile Ali Baydar, sanat mektebi natır zade lsmail Hakkı ~il- ~~rıt~ muhendısı Saım . evre~, 

••* bombalamışlardır ıı· 1 · d F tb• B t geer, ba•kitib Berlaı, gum- ıkınçı noterde Mehmed Emın · mua ım enn en e ı ur e· .. y _ 

~· Osmanlı bükfımeti~iu şar· Fransız Suseks sefinesi de len, basmahane maliye şube· r~kte ~~med .Bal.atar, mufet- ererıer, Karşıyakada belediye 
~· Anadolu ve Arabıstanda bu sıralarda torpillenmiş fa- •İnde komisyon reısı Azmi hf kitıbı Mubıddı~ . Bener, ~ memuru Reşid erkız~u, Üçün 
'~iyetia pek fena olmasına kat büyük zayiatla sabile ka· Bagdeş, gümrükte lsmail Bny · numaralı ocak reııı C~mıl cü sultaniyede Ömer erçavuf, 
~'i'cnen Türk kuvveUeri fede dar gidebilmiştir. ııu, vilayet istatistik müdürü Bayman, Cedid. mahalleaı~de l'apuda Ahmed erey, Akseki 
ltlık . lrabramauhk b:slerinde Karadenizde Fran9ız - Rus Nazım Balkuli, maliye şube· Mustafa Buıteç·n, Kabasogan bankas:nda Tayyar evin, bıı · 
~ttcceJ birşcy kaybetmiş de· Portogal gibi batırılmıştır. Bu sinde Mustafa Bilgili, Şera- sokakta Hilmi Basman, aan'· tahane sokağında hafıı Meh· 
tudiler. gemi salibiahmer bayrağı \'e fettin bey sokağında 11 rıu atlar mektebinde Fuad .Basat, med elçi. Karataıta M. Cemil 

Rus orduları şarki Ana· hastahane iemisi iımile mü· marada Jorj Baykan, kahra· Görece muallimlerinden Arif ercenk, 
~~IQda ermenilerle meskun himmat taşımakta idi. man mesçitte tutye sokağın· Bışkıran, gümrük muhafaza Mustantik Halil Sıtkı er Sa· 
' 1~lyetleri jşgal ederken 14 Akdenizde Fransız Kalber da 19 numarada lbrahim Veh- a;,.e~erlar~ndan Halil Biti.kç~; ın, doktor Rahmi Er Baıaran, 
itllıtasta 18000 kişHik bir gemisi iki saathk . bir müca bi Bi~g!li, Sümerbank oıuha· es ı komıser H~snü Beıırcı, (24lpoliı) Sabri Eke.n, K~rıı 
~tk ordusu Süveyş kanalına deleden sonra torpıllenmekh:n sebecısı Cevdet Br:tyık, ismet · Ahmed Azmı Buyurucu, yakada doktor Hamıt Ercıyez, 
()!bani me.,,·kiinden taarruz güçlükle kurtulabilmiştir . . paşa mahallesinde Mustafa lnkılib ıokığmda 3 numarada hukuk ba!katibiEthem E:agöz 
ttiler. - Devamı var - . Bau yıla:ıaz, üçüncü noterde Aziz Bulak, Belediye memur- lise müdürü Hilmi ve Huluıi 
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• 
Dovumları Bir y·angın Çıktı 

ManiRa (Hnsu~i)-Evvelki ÇIN 
• ı Dış 1 Manisada r 

.......... İlll .. İlll ..... 

GECELERi Polislere Yardım akşam Aallt 20de Hal kar~ı
srnda Hamid ve Hılmi kar-

. Alman'~anın. büttin polis- deşlerin bak kıl dükAnından 
lerıne ve aılelerıne kış yardı· ateş çıkmış hem bu dükA.n 

Acındırıcı, Sevgi Romanı mı olmak üzere muhtelif kon- bom de berber Rızanın dük 
l======================:ı•• serler verilme\te,lir. Hasıl kaını yandıktan ımnra ıöndü-
30·12-934 - 9 - A.ADNAN olan meblağdan Berlin'de rülmiiştür. 

Y
• v • G J p • ç• Fridrih Kari caddesinde bü· Şehrin itfaiyesi yangını 
l 2'1t ener& , rensesı ın yttk bir aile matbahı açılmıt söndürmekte çok möşkilıta 

1 t T ı• Et k ve poliA çooukları buradan ogramış ve halkın yardımı 
mpara oruna es ım me i&şe edilmege başlanmı,tır. çok büyük o)mo,tor. 

Türkün Merdlig" ine Yara•maz Mitralyöz ticareti Yangın dükk&nda bıra-
Y l ·u d ·rn.h t" 1• kılan mangaldan ııçrıya ate,ıe 

_____ ...... _._ ngı ere e sı ıcaıe 1 çıkmıştır. Bunun için Hamid 
evvel& Dogan bey yüz bnla-ı merdçe hareket etmek istiye· komisyonu bundan bC>yle, A· H·ı · k d 1 h kk d 
oak, eonra bundan cesaretle· ceğine inanıyorum Ancak Çio merika baydudları tarafından ve·"ddı .mı a~l.ekş ert ak'f ınk a . . mu emmumı ı çe ev ı a· 
nen imparator aldığı yüzün lmparatorundan bir mektub kullanılan Rıstemde mıtral· .1 . ı· . ,. . rarı verı DUŞ ır. 
aıtarını da ietiyecektir. aldım. İmparator bu mektu· yözlerın hosusı tıcaretterı kal· B .. b ti b 1 d. . . . . . . . u munase e e e e ıye-

Tu • lan hım ozon uzun bunda Prensesın ıadeınnı ıs· dırılmasına karar vermıştır. nin gerek itfaiye işine ve gerek 
döşöndükten sonı a kararını ti yor. Bir şişenin seyahatı yeni sudan istifade çarelerinin 
verdi. Ve çadırına doğru yü· Yiğit General... Ben şim· Fransada Orlean sahille- temini Jınensnna himmet ve 
rödö. Prenaes Ta - yi çadır· di müşküld~yim. Prenaesi Çin rinde kapalı bir şişe bulun- nazarı dikkati celbederiz. 
da, ayı postunun üzerine mest t~pa~atoruna. ~eıdim e~mek mu~tur. içinde ÇlkRn kigıda S J 
bir tavırla ozanmıAtı Gök Tarkun msrdhgıne yaraşmıyan .. b . A .k d ay av Y · . . B gore u şışe merı a an 
Ttirk bakanı çadırına girince hır harKkettır. uno yaptı- F 1 t b. 1 Defteri asıldı 

. . . . ğım takdirde tmpuator ver· ransaya cereyan ara a ı o a· 
El beylerınden bırını çagıraı . . .. .. ' . . rak tam bir bnçnk senede Alaşehir (Hnsuıl) - Sav-
ve ıöyledi· dı~ım ytızun astarını da ıatı- . . . . . . 

· . yecek vermezs~m, Prensesi gelebılm1ştır. lav aeçım ışlerı bitirilmit 
- Prenaeıı muhafaza al· . d t . Plavven Nakı~ İRleı·ı· deft•rler askıva asılmıştır. 

t 
1 

ı; . b b ıa e e mezsem senın arzuna ..,. ..,. . 
ına a ımz. enrm n oyu· karşı koymak mecburiyetinJe Al d PJ 1 . Askı müddeti oJarAk on beş 

rultum olmadıkça ona kimse· k 
1 

. g m ~an~a a avven Şf nı gi.in tavin edilmiştir. Bu defa 
nin doknnma~a hakkı yoktnr. 

8 3

8
°.8 dı · · b··ı·· . . nakı~ ışlerı çok maruftur. Ba· 11arlav se•·iminde ikinci dev· 
~ ım ı u un ış Aenın e· radaki fabrikalar olimpiyad- · ~ 

Doğan beyi çadırımabuyur edi· linde p•ensea mubafazamız 
1 

d .1 k t . t ·. rede t)ldn~n gibi AJaşebirimiz· 
niz... altınitadır. Dilersen onn kendi ~r a gerı ece ezyına ı şım· den de bir RaY]av seçileceği 

• 
1
. 

1 
.. . . dıdon hazırlamakta ve spor- h d Ş h ·rıı· . • • e ın e duşmana teslım edereın. . . . . ,. ve unun a • a yar çı ığı 

t . .. .. .. onlar ıçın rozetlerını 1 kann· 1 .b. a·· . l 1 
Bu haber çadırdan çadıra atenen, benım kuçuk duşme . . . i'a ıı ı useynın genen og u 

müphem oğnltular halinde diğimi istersen, onu bir mtid· nuıanıden ıt.~ba.ren ıatı!a çı· Mustafanın olduğu ağızlarda 
dolaştı. Ilerk6a bu çağrıhştan det daha yanımızda ahkoreon' kar.acagım ~ıldırmektedır. ku'"vetle dolaşmaktadır. 
mAnA 9ıkarmaıa çahşıyor, Hakan sosmn,tu ..• Doğan Olımpyat da Oynıyacak Den• 1• 
herkea hakan çadırındaki fev· bey ayağa kalkarak söyledi: Pehlivanlar iZ 1 
kaJadelikten mAnalar çıkar- - Haka~ım, .Türk. top- Almanya'nın her şehrinde Haberleri 
maga çalışıyordu. rakları tehhkededır. Çın sa pehliv"n gürf'Aleri oluyor Bu D ·, ı·· (H ') 

b ko ı . . v · enız ı. nRmn - Bele-
Doıta bey h ka ad rına rayımn n gu muA prenf'esı d B ı· 'd R •h . . e n a o ç ı h. . d k ldY k t h meyan a er ın e a) eoper dıyemız '"angın tt'h1ikeeine · · T ı lı d ızım aramız a a ı ça 6 • • •. • .. • • • 

gırınce, u· an an mer like içindeyiz. Tehlike gittikçe tıyatros.unda g~rfışçıler gu~es· kar~ı hır çare . olmak üzere 
akıncı beyine iltifat ederek hüyöyor, hakanla akıncı or- mektedır. Oalıı> gele.a Ohm· çarşının mubtelıf yerlerine su 
elini uzattı: dueu araeına nifak ıokuyor. pyat'da güreşmek hakkını de-poları yaı>tıracak tır. 

- Naaılıın Doğan bey! Daha bir kaç gece evvel muhafaza edecek ve şimdiden .* * Soy adı için niifuea 
Yigit Dogan hürmetJe eği bakanıma gö~ünden güzellik bnınai bir spor elbisesi Jlİ)"f'• miiracaai adenler Denizli'de 

lerek ıeJ&m verdi: zıyafeti çeken prenaP.s dün oektir. adedi ikiyiizü grçmiştir. Mü-
- Sağlığınız dileğimdir benim yamında batıyı seyretti. KıR sporları birinciliği racaatlar giin ge\·tikç6 ÇQğal-

bAkanım! Belki de bu geceyi bir başka ' maktl\dır. için 
Tn-lan han gözlerini Do, akıncının göğ8önde ayni istek eı·r Tav"ı·h 

,. b · .. l . a·k . t· ve heyecanla geçir-'i. Kış sporları birinoiligi i\\iıı c. 
e•n eyın goz erme ı mış ı. .. .. . . Almanyada olimpiyadlR.rm va· B"dlıatıt ve f"lekzede mü· 
Hakan bu hareketile Akıncı GornyorannUJı kı tehhke . ·. . . . 

. . .. .. elle tutnlnr gözle görülür pılacagı Garını~ • Parteııkır· ııtn ver m11cernsında 1Haıı get,ıen 
~gının bu tun .al~kaamı öze· derecede barizdir. o bir casus len &ahasına M. Tev Mat .. yko lzmir fşevi Rıthi hi Kt·mn lden 
rınde toplamak ıetıvordu. Ha· . . . f d l · b. t ., ·ı ld k . · gıbı aramıza gırmi.tir. Hakanı tara ın an yapı an yafta şım uzun ır ll\zı ırıame a ı ; 
kan konuetu · akıncı orduaile düşman yap- diden açıldı. 11 kAnunusani- bu zat i. mi~ıun-vor mr~'~lt·sile 

.- .. ~~gan ~~Y:. b~kan~D mak için kötü bir rol oynıyor. den 3 şubata kadar bütün kış herlıangı hır ~t)kıl<le alakaaı 
aemn oııUnde buyu~ bı~. ~ı· Ancak, bütün bunlar p. sporcuları burada final mac,.ı olmadığıııı ve keyfiyetin z& 
cada bnlun~cak .. benım kuçuk renaeain Çin imparatoruna yapacaklar ve 1936 olimpiyadı bı~ac~ da lıu ırnretle tetoıbit 
ve dolanlı ı'lerle aJAkadar ol· teslimini icab ettirmez. Tör· için yenilikler h"zırhyacak- edıldığin! bildirmektedir. 
mıyacagımı tahmin edersin. kü dJı·,.· d ,..1 b. k tardır Biz i1k ha.beri zabıtadan . . • . n mer el eeı ır ızı, • 
Yıne tahmın ederaın kı son bir yaarsız, bereBiz iyiyi bile Al T" t S . atmıştık; neticenin bu suretle 

1 d T 
.. k Ak 0 • .. . . man ıcare ve anayı ·ıı· . zaman ar a ur ınoı r doşmana tHlım etmıyecek ka· • • • tav'1ı ıoı memnuuiyetle kar· 

dosunun aatveti bütün dün· dar meşhurdur. Şimdilik p . Odaları Reıslığı şılarız. 
yada ve bilhassa Sarı ırk iize- renaesi muhafa altında bulun- ŞimaJI Almanyada Han· Bu da hj r ta vzilı 
rinde tesir yaptı. Bunu uzat durmak ve beraün yanındaki oofer Vilayeti Sanayii ve Ti· M ı· . 1 d " . . . . . . . a 1) *' uıemur srın an 
mak, bu aatveti dünyanın dört Yeni,\erileri deıtiAtirmek gEı· caret bırıncılıgını daıma mu· \;) tk · ·ı 7 e v oı ı ımza-ıı tt aldıgımız bir 
ıtaHfına ıalmak lazım 1 rekli bir iş olur. T& ki, va bafart;a etmek için çalışan ve mektub'da: 

'fu-lan ban sözünü tartilfl ziyet anla1111ıncıya kadar L en çok fabrikalara sahih olan 1, 1 .. .. k v ... • • • . e rşenı ıe "llll u çı an 
ıöyliyor ve makaada girmek ... vıl&yetlerden bırıdır. Bora An d J t .. ı 'k' . . . . . . . a o u gaze eınnut>, ı ıncı 

i9in acele ediyordu. Hakan Gök Türk hakanı çadı- ,,ıerını en ıyı ıdare ve mura- Mahmudiye maLalJesinde Me-
anlatıyordu: rında yalnız kBldıgı zaman kaba eden kDr. ı:ıekker ~ütün miş efendi sokagında yapılan 

- Fena bir tesadüf Je karşı Çin imparatorunun aefaretle Almanya ıanayı ve hcaret lağımdan dolan mahalle hal
karşıyayım. Seninle prenıts r.ezdine gönderdiği Çan Snng· od.al~rı reiıliğin~ tayin ed!l· kından Hacı Yusnf vt' Kemal 
Ta-yi araıında geçen aözlerden Çing'i kabul etti. Çang·Snng ~ıttır •. B~ ıat tıc~r~t ve. ık· tarafından belediyPy~ te~ekkör 
haberdar değilim. Prensesin Çing Tn-Jan hanın çok iyi tı~a~ı ılerıle.tmek ıçın yenı ~e edildiği yazılıdır. 
benim akıncılarım araaında tanıdığı Türk düşmanı bir ~üyök . te,kılA.t vttcuda getı- Ben de bu sokakta 7 nu· 
dolanlı i'ler becermek iste casustu. Tn-lan han Türk ırlmEıktır. maralı hanede otnrmaktav. ım; .. -. 

~:~el Ta Dsinema, tiyatrosu 
Yalnız bizleri değil: 
.Bütün dünya sinemacılığının methü senasını diJ · 
• lerde dolaştırdığı yeni kopye \Türkçe sözlü 

lstanbıtl Sokaklannda 
Ve Nevyork Metropoliten operası baş mu
ganniyesi Lavrens Tibet ve Lüpevelez'in 

oynak Rumba havası içinde 
sözlü ve ~arkıh naındar 

Adalar Şarkısı 
Şaheseri bogün 26 Birinci K&non QarşambadRn iti· 

haren lkiçeşmolik TAN Sinemasının perdesini süeliyor. 

Ayrıca: Dünya havadisleri 
~~ı~;~"e"rŞe~. 13-1 
17 - 21, Adalar Şarkısı 15 - 19. Onma, Onmartesi: 
İstanbul S. 9-13-17-21, AtlalarŞarkısı 11-15-191 
Pazar. Salı, Çarşamba: İstanbul S. 17-21, AdalarŞ.19 

ELHAMRA l. Milli Kütiiphaue Siııemasi 
"BİTMEMiŞ SENFONi• fıl
minin değerli rejieörii 

VILLY FORST ile MAGDA SOHNEIDRR 
Tarafından büyük bir muvaffakıyet.le temsil edilen 

1 SANA TAPIYORüiT 
Çok güldürücü, şen ve oynak ınu~ikili, zengin 

mizansenli büyük operet 
1- tıaıve olarak: PATHE .JURNAL No. 11 
2- MİKİ CAZBANT 
'"'-"'J''-'V".J'V'o."-'"V~ ~~~ 

Seanalar: Hergün 15 17 19 T'e 21.15 de, Onma 
günü 11.30 ve13 de ilave aeansı,Perşembe günii 13 ve 
15 de talebe seansı vardır. 

Gelecek hafta: KARNAVAL ÇOCUCU 
l van Morjonkino 

Karşıyaka.( EGE) Sineması 

B •• Bütiin dünyada oldugu kadar memleke· u2un: timizde de pek çok ae~dleıı büyük sanatka 

• 

GÜSTA V FHOLIH'iu 
En son ve misilsiz derecede nefiR bir filmini 

takdim 0diyor 

Kadınlar Ne isterler 
llAve olarak kıymetli ı.rn.rıa t kfırımıı HAZIM'ııı 

'l'iirkçe sözlii - Şukılı - TakHtli 

KARAGÖZ ~ı_\f R 
Yarım saatlık eğlen<'O ve kahkaha filmi 

Seanslar: 
Ouma ve Pazar Hl - 17 - lH 21,15 

Diğer günler 19 - 21,15 

Karşıyaka LUKS Sineması 
Kahkahalarla giHdiiren Kikinin unutulınaz 

yıldızı .ANNY ONURA 
B 11giin f.Jiiks Siııemasınea 

ÇAPKIN KIZ 
Fransızca sözlii sarkı h 

' Filmind~ seyirciierini tekrar d~'\"awlı giildiirecl.'k ve 
iki aaat sevin~li ~aatla.r ,·aı-ataca ktır y • , 

Ayrıca: Dünya Hanırlisleri 

Seanslar: Onma ve Pazar 15 17 
Di~er giinler 

19 21 
19 21 

Diş tabibi 
Mehmed Ali 

Ferid Cemal 
Abdullah Na 

Bil'inci Beyler Sokağı 20 N uınarada 
1 Klnuuusani 1935 tarihinden itib~reo müıterekell 

b11ta kabulüne baılıyacaklardır P. 1 

Telef on : 2630 
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Lik Macl·arı Uşakta ictimai hayat 
--..... ---.-. __ , _____ · ilk kadın kulüo reisi ve izilaıı 

Cuma eünkü maçta Altay • Goztepe 2-2 berabere kaldılar Uşak (l. T. P.) Uşaktaki Şeker klGp idarecileri yo· 
1 • • • • il içtimai bayat cldaen kayda rulma bilmiyeu bir aıimle ç .. 

H ık • Q • td • • D • ı T k Ald deger. Şeker kulBp ve Erge hımakta ve her ıtıa klllblla 3 eVI ~) JOJ emıryo lJ 3 imi J n~kon ldm~n yarclU l!•~iln iıtikbaline~· pulak neticeler 
bırer gençhk ve samımıyet hazırlamaktadır. Klip batka• 

Cuma gilnü Alıancak ve Bu ıençler yarın blriacf ikinci dev:re: Demiryolu - Kahr•manlar kayoakla~ıdı~. Rıza Vural 6yeler tarafında• 
Ulu• evi top alanlarınd maç ta~~m~arda • yer alacaklardır. ikinci · devre bıohy~lı he· maçı nihayet Cuma 5[6Dll ya• Resmı>:eh alan Şeker ku· aevilmiı 9e üyoleria itimaclıaı 
lar yapıldı. Bunların istekle Dıııplıae ıımdidea uymaları n&z 6 dakika olmuıtu. Alta-- pıldı. Her iki taraf çok rOr IOp üyelerı dDn Şeker kl~p kazanmıtbr. 
bekleneni lazımdır. yın t'eh!ikeH bir hBcumu g&- zel oynadı. IKabramanlar ıam· sal~nunte toplAD~lalr ·aenehk Şeker klip Garbi Aeado-
Atfı~ncak . A Takımları; rOldD bunu Mahmud kurtardı. piyona yenilmemek için çok top aab arını yap 1.ar. luaan en geaç klObü oldaju 

S 13 d k 
Altay 4 dakika sonra KG· .. o.ı·ı 8 . . . Bu toplantıda ıdare heye· . . 

talei.Altay· aal e Tnr ıpor B11ca k H kk v •1 'lk gayret gosteruı er. ırıncı tinin raporu okunmuı ve pek halde ılerlemıı ve pek çabuk 
Göztepe A takımları k1r1ıla1tılar. Oyua çil a ının ayagı ~~ k' ~o- devre rolıüz geçti likinci kısa bir zaman içende bııarı· parlamıı modern bir klip ol· 
maçı idi. bir kuvvette olan bu iki ta· lil~~ l~kaptbı veld oyu5n • 1 ı-e devrede Kahramanlar epiyce lan iıter sevinçle "•bul edil· maftar. 

k d 1 k raucr ı oıu u u go uu 'ki . . d ki h ld -Hava 10• tm •raııo a ıte le eeyredil· d'.X.' ki A't 16 tazyı erını arttır ı an a e mi•tir Futbol, Voleybol, Teaiı Y• . ver ı5 ı şev e ı ay ıncı " · _ 
ğuk oldu- dı. Bucalılar 1 -4 oyuuu ka dakikada · Basrinin ay&ğilti go~ çıkara~adılar. Sonl~ra Tıürk yurdu karıılatblar . 8.ar· Binicilik fUMleriain alcltiı n.a· 
ğu halde zanddar. ilriact ~olliaü de yaph . Göz- doıru Demıryolu tek goluDO oava 4-1 g•lib geldi. Ôğl • ticeleri bilbau• kaydetmeden 
bu maçı .!.ltay • Göztepe: . t~pclil.er birbir arkaıına ye:· yaparak maçı. ka'zanth ve 32 den evvel Turan-Mersinli- geçmiyeceğim. 
görmek Sıra Altıy·G6ıtepe maçı .. dıklerı bu goJlerd~~ kınlma- puvanla. ı~mpı1,0nloju elde Bayraklı maçı 4-2 Mersinli Saylav 1eçimi lıakkıaı :la 
için stad- Halkeııi spor :şubesi na gelmişti. Hakem Riza dılar ve Fu .. dı saa-ıç~ .~!arak etti: lkıacı Burno•a takımı· galibiyeti ile geçti. kaıana• .ka-dıalanmıaa har 
yoma ge· genel yaz8anı Ahmed • K 5 ıc . d&d•~n ite tai . Al!•yın ıolb~~lnhı zaıfhgınaen dır. Mektepler liki yöadea erkekl~ mUaa•i olda-
I k • · • ım iıtıfade etmere çalıştılar. 24 8 t · b k .. . 
enlAerl ço tu.ı~· Jlann~I Hçaiıkırdı. Alta1 ıene Oacll dakikada Abbaa muzaf- b'u ~açın peudvan v~JIDı ., a terbşlembl~k' güaliL. yapoılan fUdıfU ıdıradha uh,.kkk ıeaçli~ 

sanca ı... ımaı ak yı bllcum hattı f. d ld v b' 
1 

'lk ırgua aqr ecegız. mel\le er ı ıade ıse- r· ka na a er a ı verm.,.. 
Saat 9 da Buca· Türkspor nın ortaıında oynatarak B••· •r ~~ : 

1
!:nra ır :e~'aİt.ıdı Oyundan sonra ıampiyon ta mektebi 6-0 yendi. ve ilk defa kadın kliip reiıi 

8 takımlara hakem Ahmed riyi yerine koyanıı. ŞUkre de ~ki .ıra olü yapınca oyunda Halkevinin tildi ıpor komite· Ticaret ve :ia'atlar 2 2 Uşakta olmuıtur. 
Uzgirginin idansiode birinci sol hafta.. l i ncı bg be Jı'k h"I ı ld a ai genel yugaoı Ahmed Öz· berabere kaldılar. Erkeklerle beraber çalıın 

1 ne era 1 
.. 

1 0 u. · · t f d ·ı k ô n .. d k' 'k' h ftl k • • mıç.t.,.yaptılar. Buca daha iyi G5ztepe lıe ıeçea haftaki Bundın ıonraki çahşmal,r gırgı~ . ara ıa an • verı ere n muz e ı ! ı a ı kadınlarımızın klüp .. ıılerıade 
oynadı ve maçı 1 • O kazaııdı. gibi eıki kadroıaaa tamamen 0 e inde teıir yapm d kendılerı Halkevı namıoa maçlar mek!eblerın yılbıt' ta· de muvaffak olacagnu bilen 
ikinci oyun Göztepe • Altay muhafaza edivor oyun z dr b 1 d 

8 1 
tebrik edildi ve gençlerin dili dolay ı t ı1.., en ı -;nra hı Şeker klnp idarecileri senelik 

B t k l d . d' H J • ve oyun a, eyecan • evam k k k ldı 1 t 1 d b" i . b 1:.. 
a ım .rı aras'n a ı ı . •· Oyun yerinin yaiaa yağ d k 2·2 beraberlik.le b't gösterdi leri varlı ve muvaf· ra ' . top an ı arın a "ncı aıaalt-

kem K. S. K. tan • Mitat. Bu morlardan yumupmıı olmaıı :. er s:: dakikalarda Fu~d fakiyetin ziyedeleııneal temea· Göztebe U şaga gidiyor hğa Bayan Samime Gllreı'i, 
oy~n ancak 30 .. dakık d evam topun iyice yerclea ıiiıülmeai· t'f'kme yiyerek Muzaffer de ni edildi. De.miryolu kulnbn Uıık .Gençler birliğioio M~~~ıip1iğe Bay Mebvmed E~ 
cttı. Hakem Goztepe kaptanı· ne ve istenilen ı inceliklerin ağı iucindi~i için oyuödan reisi Halke•ıne ve gayri fe · daveti üzerıoe Remezan bay- mın ı . Genel kaataohga Ba1 
nıa of,~ytlar hakkında s~z yapılmasına imkin b1rakmı ;:imışlardı. dere kulüplerle candan all· ramında:Uıakta maç y•pmak Savni'yi seçmitlerdir. 
a6~lemesınden dolayı • ken~ı- yordu. Oyunun Uk k1tmında Bu maçtan sonraki puvan· l<adar o~an spor komitesine üzere göztep takımı davet Diger taraftan Şeket falt
ninı d!oar•ya. çıkarmakk ıstedd.'. her iki takım çok ·çahıb. ilk t•j• göre Göıtepe 11 puvan· tetekkUr ederek bir kaç ı6z edilmiştir. Halen Buca paan- rike11 C. H. F. Semt ocıtr 

Goıtcpelıler bu ararı ın· }:. · ö 1 d' G 1 H lk i t .. d 'k' · 1 G" t "d h t' d lff t B 
lomediklerinden sahadan· çe· vbe ıonBl~rda ~ltaydbirGaz~ ıxır Ja ikinciliki bırakmam1şbr, s y e !'y eoç de~ ab ~'dula.. &Jkın e ı ıobcı g kel'nf' kozbepl e ' ·~le i et!e ıoe e e ayn 
k'ld'I O da Altayın ga· astı. ır ıamaa • uztepe Gençleri tel>ıik ederiz. mını .,., ıye •rır ı ar ta ımımın u te ı ı a u e· seçı m ş ır. 

1.~. ı ~~'il yu:,ıda kaldı. Ha· Altay k~leslne tehlike yaıat· H lk . · l d ve b&ylece heyecanlı gliae ni deceği kuvvetle bekleniyor. Ba ıur~tle ~8rkiyede ilk 
ke~~n 1 k:r~rıuı dinlememek tı. Fakat bu liııımda ıayı ya- a eVJ topa 3Illll a baye~ vetild~. G6nç1erden şimdidea muvaffa- defa Uıak kadını ldüvçii " 
doğru değildir . pılamadı. Uzun zaaıandır' bekl~nen Bu maçtan ıonra Burnava· kiyetler dileriz. fıracı yapm1thr. 
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Orman kapı memuru Kültür Iıleri Borsa Pabuç P4emurların 
K&ltor bakaabfandaa K&lt&r -0--- H 

K k d
• h • h çevirgenlijine gelen bir bay züm ırsızlıiı yardımı 

aça ıye azıne esabına raltuda bası muellimleriD mek- C••al Alaca 
4 

- .. • - • 

d tt
• v A k •• •• 1 • teplerde hlll eıki llçtlleri .!!.· ~ Dila Hisar camiinde tuhaf Tllccarlarımıı ribl memar· 

MUS8 ere e 12'1 OMUr eri okutmakta devam ettiklerine 437 Alyoti bi. 12 50 13 50 bir hır11ılak hidiıeıi olmuıtur. lanmıı da ha ay maaılanaıa 
• • •• d • ? i ıaret edilmiı; b11 haıuıta ya• 9t Y. L Tallt 11 50 13 75 Ôfle aamaııaı kalmata ridea ylıde aiıbetinde bir k11mını 

eVIDe MI gon ermlf ıa ile yaıak edilen eılrl alç&· 83 H. •e Cevdet 13 14 12 Kemerde aıçı Denizlili M ·h· Yadım komiteıi emriae J,,ıra· 
ikinci aıliye ceza bakimi çuval k&milrll de lt&yle bir lerin okutulmaıına aıaal olan- 77 Koo. ittihadı il 13 50 med adındaki adam, Hiaar kacaklarını taahh&detmiılerdir 

Halim Sıdar yeni bir ıuiiıti- akibete utramıı. Fakat lb1&a maaı bildirilmiıtlr. 325 V~ el 13 25 13 75 cami.iade çıkardıfı pabuçları- palre mutemetleri her mema• 
mal da•aııaıa karanlık perde· adında bir adam; bazioeain § K&ltllr bakaalıjındaa Kil· 22 Ş •• Riıa Halef. 14 14 12 Dl b1t kenara çıkarmıt ve aa· rua maatındaa yllıde bir alı-
alni açmata utraımaktadır. paraııaı yiyen bn adamı ld- tar çevirgenlifine ıelea bir 14 Ş. Rem~ 13 75 13 75 mazını kdd.ılı.taa ıoara ka~· betinde tevkitat yapacak •• 
Muhakeme ıafahatıaı dinledi· dia makamına ihbar etmiı, bayrultuda mekteb batmaal- 9 D. Aıdlta 14 75 14 75 d~ralarıa yerınde yeller eıtı· keıllen k11mı yardım komite· 
fimiı ba davanın mevzuu keadiıiae taharriler verilmit limleriaia, maalllmleria okuta- 6 L Reciyo 13 15 ti.•• g6r&nce ıat"mıt ~al · ıiae teallm edeceklerdir. e. 
tadar: Ye baıı baakonotlarıa nama• caklan dera pllalarıaı iyice 771 Dlak& ıabtı• yek6aa mııtır. • • ıaretle 10,000 Ura kadar top• 

Orman daireıiaia G&ıelyah ralara teıbit edilerek birg6o g&zdea ıeçlrdiktea ıoara Zahire . Mebmed; camiye aıt bar laaacajı zeaedilm• tedir. 
mevkiindeki barakat1nda bir G6ztepe taraf anda cllrmllmeı- 1 1 b h ki çıft aalaala ıokafa çıkmıı ve 
memuru vardır ki aaı Ali Na· bud yapılmıı, ilk tahkikat ;nl~Y atma an • ve ald ~ıuıt~bl 200 Arpa 3 75 3 75 tanıdıklara ukadatları tara-

t d' ı b" 
1 

h b • ıma namenın o Df11 il 21 Kumdan 4 75 5 ıadan Mehmedden mal6mat 
cl'dir. Bu zatın vaıifeıi Urla, a ın enen ı• ıt er ep u tatb"ld b"ld" ·ı l ti 9.. Nohad .. 75 5 

Mekteulerin 
Tatili S f "b" • d memurun aleyhinde ıabadet- 1 1 arım 1 r. • • abamııtar. 

e en ııar ve cıvann an ge- te bulunmuılardar. . 5 Balda 5 50 5 50 Mebmedin ayakkabılan ye · 
len o~ua, ~&~llr ve aair Or· Diln ıorgaaa yapılan mev Polia Ali Riıı1 ikide birde; 2300 P. çeldrdeil 2 50 2 52 ni olup oabeı gBa evvel al Şehrimizdeki bUOmam 
man ıdar~ıını alikadar eden kuf memur bir çift llfla : - Aıizim. paraya illllya· 1031 Palamut 200 400 mıt olduia aalaıılmııtar. mektepler Sala flalndea iti-
maddelerıa kapı memurudur. _ iftiradır efendim l c~m v~r, ltıtfen &dinç olarak 5 Pamuk Si Si •••••· barea bayram ve 1.ı batı ta· 
Elinde kanuni veaika olmıyaa Deyib itin içinden ııyrılmak bır •.ıkdar para verialıl Zabıtada: Asım TDDÇBY till yapacaktır. Tatil ıekls 
adamların bu gibi maddeleri iıtemiıse de hakimin tek tek Dıye ıaraaıtı. Bea de ki· Ş 1ır· i h i t ad sindir. 
ıehre ıokma11 memnudur. Ve ıordutu ıuallere karıı ~&yle mirci Oımaadaa alarak ba Zavallı Adam e ım.ı cam ur ye ~ • ,. • .. 
blyle &fyalar da kaçak adde- bir cevab Yermiıtir : zata vermek iıterliea ıilli Alıaacak ıimeadlfer lıke· de~umumiıı kıymetli adlayeci Hayim 
dilerek h•zine heaabına ma - Karakolun &nllnde bala· poliıler tarafıadaa ba hal ba· leıiade Haıaa otlu Ahmedia lerımbdea Aaım Taaçayıa 
ıadere olunur ve ıatılır. aaD ıekiı çu•al kömllr bekçi tıma getirildi.. ldarulade bulunan vinci \Jı ma•ı• adliye bakaahjınca 80 Tevkif edildi 

iddia edildijiae g&re bu tarafından tutulduia için, za· Demiıtlr. ma•doilu Bekibre l'fçarpbrarak liraya~ ytlkıeltilmiıtir. Udaci kordoada Corciaia 
b t k k b 

rica uaua mu te ı yerlerin· G ı k d iz i 
memur, yakaladıiı kaçak kö 1 vara a11nı yapma ıa ıta- Halbuki dialeaea ıabitle d ia 1 e ea • roya ı&re m r- klmlr depoıuadaki kaıadaa 
mirlerin hazine beaabına mu· ya aittir amma k&mO~le.rl mu· ria bir k11mı bu memuru .. ~~ 8aebebt~e~tteve:~;:.ı~~z:· de 90 liralık bet hlkimlik 600 lirayı çalanın Hayim ol· 
mele yapma11 llıımgelirkea: bafaıa etmek bıaa aıtbr. Bu &tedenberi klm&rc& Oımaaa bata tahkikat yapiyor. me•cuttar. Bunlardan birlıi de dajıı aalaıalarak tevkif edil· 
ıuna buna ıatmıı ve parala· ae~~p~ea ~&mGrd~· Oı~a•a ,bu bu ıekilde klm&r aathjanı Çocuk düAürme Aıım Taaçaydar. miıtlr · 
nrı ela kendi cobiae atmııtır. ıekız çubvaf ı ye t ı eim~n •ola- ve hattı bir taaeıi mlıa • Eırefpııa ad-rd iad R Barem mucibiace maaı . 

M li' k k 
1 

• ra mu a aza e meı aı ıvy e- c eı e o- • y t "h t 
. eae . ara o ön&ae ıa- mit •e fakat Oımaa dört çu- dere edilip te klmlr maayialı h6seyia kanaı Hacer, mlddetanl .dolduran A11m umur ·3 ı raca ı 

dirilen 1ekıı çuval kömlrlla vahaı kabul ederek diier 4 clye aatılan klmlrlerla, bot Kocaııaıa ıkrabaaandaa Si· Tunçay 80 brayı ay baııadan Yumurta koatarol heyeti 
dlr çuYabaı benecbi peıin çuvala kendi evim~ berayı çuvallan için de bu mem11111a leymaala •i•z ka•guı ederek itibaren alacaktır. . 120 kaıa yamarla muayeaeli 
kendi evine 6ç çuval~aı da muhafaza g&ndermiıtim. Ma· para iıtediiiai ı&ylemiılerdlr. asabiyete ıelmiı; banua ne· lımire ıeldiji gladeaberi yaparak yumarta ihraç nizam• 
k&mlrcl Oamaaa ve bar çu· demki ben memurum; bunlan Suçlu ıabitJeıİD ifadelerini ticeıl olarak alb aylak çocu- durmadan çalııarak adliye it· aameıiae uyıa• glrmlı •• 
Yalı da baıka bir adamın iıtedifim ıekilde muhafaza reddetmiı ve mahkeme ı•• taaa dltlrmlıtlr. )erinde blly&k muvaffakiyet· ihracına mlıaade ıtmiıtlr. 
eYlae g&ndermiıl etmeğe mecburum. Fa at aııl ıabit dinlemek &zere baıka Hacer hutaaeye kaldırıl· ler ıöaterea kaymetli m6ddei- Bunlar Maltaya ihraç edllmlı· 

Ve Traılıdaa Abdiaia on it ıudur : , bir gine kalmııtır. mııtlr. umumimizi tebrik ederiı. tir. 
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A~rıların ve soğuk algınlığının seri ve 
kati tesirli devası, afhbalaj ve lcomprlme
lerinde ES alameti farikasını taşıyan ha· 
kiki ASPİRİNdir. 

İsrarla tASPiR • 
2 ve 20 komprımelık ambalajlarda bulunur . 

......... =:-ı ...... 
Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üıerinde Et) 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik
kat ediniz l 

SEFERiHiSAR 
Şarap Ve Konyakları J)eposn 

Aım•hmescit I N. 173 
'Hasan Tahsin ve Şsı. 

Tirldyede nefasetile meıbur hıliı Y•t llzmden 
mamul Seferihisar Şarap ve Konyaklarını bu depoda 
balacakııaız Halis ve nefiı ıirkelerde vardır. 

P. 953 

" Operatör 

Doktor Nuri Ihsan 
Vl1aaa, Hamburg Darnlftıaun Tıp Faktılteleri 

Cerrahi Servi•lndea Meznn 

Muayene ve lkametgibı:Karşıyaka Kemal 

paıa c~ddaıl Numara : 120 P. 1021 

Doktor 

Zekai Ibı·at·ıim 
ASKERi HASTAHANESIDAHILIYE MUTEHASSISI 
lldael Beyler .okak numara 45 Beyler hamamı karıııııı 
ltleden ıonra 3 - 6 ya kadar haıtaluını kabul eder. 

P, 899 Telefon: 3806 ~ 

Doktor A. Riza ünJenı 
Dopm Ve Oerrahi Kadın Hastalıkları § 
Mtttehassısı Telefon 2987 § 

Kestelli caddesinde 62 uunıa.rada hergfin § 
ıaat 3 den sonra hastalarını kahnl e<hw. ~ 

ıımmınnnıımnmııuuınnıı••ıuınuomuuııı111D1uııını .. 1:,,,1 1 lii'ı :ı 

lstan bul kok, ln~iliz kok 
Ve ZONGULDAK kömürleıioin fevkalaJe kalitelar 

ıelmlıtir. Muhterem mDıterilerimio valut kaybttmeden 
k11bk ibtiyaçlarını temia~etmoleri IAzımdır. 

Sahı mahalli: Maltıı.lard.ı yala caddui numara 12 

Corci Ganoci Teıefon: 2295 P. ıosı 

Atelyeın izde: 

• Hernevi Levhalar 
Kristal Cam l LERl Levha: RES\M ve VAZl ş 

~ N -.. • .,, 
• .Jııl 

o - Birtıraş bıçağile yüz defa tıraş olduğuna andedenler çoktur 

Hasan Tıraş Bıçağı 
Şimdiye kadar icat olunan bfttllın hraı bıçakları araıında en m&kemmel ve enfev· 

kalide olduğu tahakkuk etmittir. Piyaıada mevcut taraı bıçaklarını ıaıırtmııtır.Haıan 
tıraş bıçağının 1 2 3·4 numarala gayet keakia ve ha11aı tarafları vardır ki her bir ta· 
rafile IAakal on defa tıraı olmak kabildir. Bu heaapla beı lruraıluk bir adet HaıAn 
taraş bıçağı ile kırk defa ve ıılak bardak ile bilendikte y&z defa hraı yapılmak miim
küadilr ki dOnyanın hiçbir bıçağında bu meziyet yoktur. f../ aıan bıçatı iıteclifiniz halde 

1 
başka marka verirlerse aldanmayınız. Taklitlerinden sakınınız. Fiatı 1 adedi 5 kuruı-
tur. 10 adedi 45 kurut\ur. Her yerden arayınız 

Hilal 
~lobilya ve sandal
ye imalatlıaucsi 
Şekucilerde numartt 

26 en iyi cins fırın· 
lanmış gilrgenden mub· 
telaf çeıitlerde mobil
ya ve sandalyelerimiz 
metanet, zerafet itiba· 
riyle gayet mükemmel 

Şık ve.Güzel giyinmek 
lstlyenler okusun 

Y aklaımakta olan bayramda ıık ve zarif kıyafetle 
gezmek için ~n ıon model elbise ve kundura modellri 
gelmiııir. Halimaia çar111ıada 

RÜBEN KATAN KÜTÜBHANESlNDEN 
Bu yeni modeJleri temin etmeniz herhalde faide· 

lidir. Bu modeller manto, tayor,rop, tuvalet, kundura 
ve daba bir çok modelleri havidir. 

olarak imal edilmek 
tedir. Toptan ve perakende ve sipariş kabul eder. 
ehvendir. P. 961 

BilbaiH elbiselerini kendi yapan hanımlar ıimdieen 
Fiatlar patron ıipariılerini vermelidirler. 

RÜBEN KATAN Kt)"TÜBHANESI 
--------------------, Her lisanda gazete, mecmua, kitap, nakıı, ioıaat Doktor 1 alb&mlerlf vardır. Her taraftan her Ulrla ıiparit kabul 

ed lir ve ılr'atle g6aderilir. Satıcılara ayrıca tenzilit Fahri Işık 1 yapılır. Telefon 2619 p 1028 

tamir Memleket Haıtaneal Rontken Miltelıanw == YILB~I ve BAYRAM 
Her nevi Rontken muayeneleri ! Hediyesi için dOşllnmeylnlz 

ültra - Viole ve Elektrik tedavileri yür6yemiyen ve§ b S F · d K } E 1 
bilba11a Ra·ı·tı•k ~oc lara talbiki Ye rontken ile ecBzahcı...l)alşı • erı o onya ve sans arı 

y 1..: • • - !_ar~- . ya. / - - • r : . ~-
el tedavileri yapılır. Va~!,.a. _ F~_!: ;> .. ~ .. ) 1: 

altıa ;damla11, r \. ~] / 
ikinci Beyler ıokak hna karfıaı No. 25 Telefonj2542 uaatma _ beal, ' ,il)) ıif '9' .'\ ı 

Daima yenilik ·~;;;.arı .- rw ~-~:; J!!J .. 
Her yıl kartpostal işinden ötiirii yenilik ustası bırer şahe - ~ 1111"',, ~ 

olan ETEM RUHi kartpostal deposu bu yıl bam serdirler. Bu 
ba~ka bir şekilde herkesin sevebileceği ~ık, zarif koknlarınne
ve ucuz 30,000 çeşit yeni yıl \ ' O ba;vranı kutlula- faset ve yük
ma kartları hazırlaınıstır. sek varlığına 

' Alıbap1arınızın yeni yılı uğurlu gidebilmesi erişmiye im-
çin bu yeni kartlardan alıp g<>ııderiııiz. kan yoktur 

Dışardan ısınarlanıalar <,·abuk gönderilir. ve olmıya-
Yolbedestaıı No. 3 kt Y"k 

-------------------- ca ır. u . 

lzmir v4 hıvalisiıach lteutile muvdfak olclıığam l! Ttırkiye 
mizinlmedarı iftiharı:vefıyegine karyola ve madeni eıya 
fabrika11 ve bilftmum sergil~rde birinciliği kazanan ve btan 
bulda DOKTORHALIL SEZAi BEY fabrikaııaıa çelik boru 
Ozerine muhtelif ve müatebap baliı Nitrotbanca boyaıile yap
mıt ve en mtltkülpeaent kimıeleri memnun edebilecek ve Av 
rapa karyolalannı hiç bir veçbile arıtmıyacak derecede mll
kemmel olan iki, bir buçuk ve bir kitilik f karyolalar ile 
muhtelif ve mlltenevvi renklerde nikel ve ıarı takımla bebe 
karyolaları gelmiıtir. Ayrıca haliı çelik tel örgtilll demir 
paıpaılar on aene için garantidir. Fiatlar yalnız bir ·"navlon 
farkı nazarı itibara alınarak toptan ve perakende lıtanbu· 
fiattna ıatılmaktadar. Teırif edecek kıymetli mllıterileria 
baıka yerlerde karyola vesaire aramak için k&lfete dOtmi
yeceğini timdiden temin ederim. 

lımir yeni kavaflar çar111ı No. 29 LÜKS MOBiL YE VE 
KARYOLA SALONU - Hl.ISEYIN HuSNu -

sek dereceli 
ele yapışmaz ; _ 
rnhnnvaz ra- ,~ 

yiha ve zarif amlıalajlarile her yel'de kıymetlerı 
söylenmekte ve aranmaktadır. 

tavsiye ederiz.. U. M. Kemeraltı 
S. Eerid ŞiF A eczanesidir 

Sabbatıoı düıüaea zevkini bdea güzelliği aevealer 

bilecik Rakısını 
Neı'• ve ıetaret kaynatı olarak tavaif ederler 

BiLECiK Rakısı 
OıllaUUerl kaçıran fikre cill, rulıa itill veren, hallı 

llzlmdea mamul en birinci ve leziz rakıdır. 

BiLECiK Rakısı 
Sevıilller mabuda nan, 1emalar lliheılnln, yıldaslar me• 
likeılain iradelerine teb' an yarablmııtır. 

BiLECiK Rakısı 
Hakikat ehlinin biricik rak11ıdır. 
Ne der ıilzelliği taıvir ederken Eflltan « Gilıel 

h•ldkatıa enmlıeçi l•tafetidir> 
Bu Söz Hakikatların Hakikatıdır ... 
P. 912 T. F. 
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Hasan hasta dereceleri 
Tam AJarlı Ve Gayet Hassas Oluo Kat'i . Harareti Gösterir, Mutahassıs Birı_Hey'eti 

Vardır. Fenniye Tarafından Kontrol Edilmiş Ola.o Kendine Mahsus 
Hasan Markasına Dikkat. Hasan Deposu ISTANBUL Ve BEYOCLU 

Kolaylıkları 

İzmir defterdarlıiından: 
1 zC&tir körfezi dahilinde geçmiş ıeneler bedeli 200 ve 

şimeiki muhammen bedeli 200 lira olan kırdeoiz voli ma 
hallinde t mart 935 tarihinden itibaren dört ıcne müddet 
le balık avlamak hakkı açık artırmaya çıkarıldı. 

Şartname sureti iıtiyenlere varidat müdürlüğünce bedel
siz olarak verilecektir. Açık artırma 935 kiounusaoi ayı
nın 12inci cumattesi günü ıaat 15te İzmir defterdarhğında 
toplanacak komiıyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat yüzde 7,5 dur. bükümetçe tayin edi • 
lecek bankaların teminat mektupları ve devletin muayyen 
tahvil ve bonoları da kabul olunur. 5538 1065-P 

İSTANBULDA 

ŞARK 
Nefis çık o lata ve şekerleme 

Fabrikası 

~:·s··aatli :Maarif duvar Tak,viinleri ·. 
#-:~ . ;~:- .~.,.;-) __ ·~; .. :. ~· :ı . ·' '·."" ':· . ·. _, .. . ,· ._.... .. . ·~ ··. _· :_· · ....... \.~#'."'' .•, ••• . 

~-~-.;-_,r ıf·.'.,,·;_,· -~~ .,' .. ~ ~tlerlni alma~mak ıç!n d.ıkk.,a~ ~J~~_li,dır.- · :·:· ~·./ ·; .. - . 
~·s-, Hc:_r tür~ı,ı_.~~l~m,~1f e~1_1:1~ v~atı , saatlerı .. •Ar<!~f. Rtı~~ : <?-ylar, ; 
~l.,ıi~ti :1.~r~IY~>i~:t".ef.ie!•i~lv. -~. :Jırtma_lar. taJ'.fR i .x a~~ '1~ r .r hil{a r~I ~,:. 
A~rb, .. ,*feı'!ll$r, ' _manile~; Ye~ekleri _ .ve ·. tathla_~ı . h!lyidir/· .T~)Ji.efii'ı i· 
·~lF~mak _Jçtn J_is~lne )1~ ·~":! i~,snı~~e ba~~ah4~r ~~~~r~!?zt:, l s llin~ '.rl 
.Maarlf Kıtaphane&fdii .. Her.turlü:cep, duvar .takvfmlei'l ve muhtıralırrı 
;,~jfdir. Tü,ccara: bil~4k'.is~~~'.\'·e ·'~ol~yJık _f.~!Jtfüi'-'-~~f:.:.: ;).~ ~- ' ·~ :. 

MUHTIRALI, HARll ALI, HER TÜRLÜ MALUMATLI 

HAYAT TAKVİMİ ÇIKTI 
Bu eşsiz ve emsalsiz takvimin taklitleri vardır. Hayat 

takvimi iımine ve Maarif:kütüphanHİ inızasına dikkat 
etmelidir. Fiati 25 ili b(z ciltlisi 35 kuruıtur. P. 1033 

ıııııınııııııııııııırııııııııın1111111111111111u111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111100 f 1 Di şJ er d f ki 
~Mühendi~lere,Müte~hhitlere Müjde ~ kir, pas ve 
§ Hakıkat Askerıye Çadırcısı s lekelerin 
~ Y U D A C A V E S ~ En biiyiilr, en bia-
= := man clüşmanuhr. 
~ 1zmirde Şekerciler Çar~ısı N o. 30 § Bir gün ~u, bir 
~ Mağazamzıda daima yeni ve eski çadsr ve tenteler ES gün ~o diş macn-Bu kere 622 çeşit numar.tlı Tarzan filminin çikolata· 

lan içinde orijinal fotograflarını koyarak piyasaya çı · 
lsarunşhr. Zeııgin hediyeli ve çocuk gıd111 olan Türk 

NAPOLETEN , LÜNA , ŞARK 

S mevcut olup, milşterilerimize rekabet kabul etmez de · 5 nunu kullanarak 
:=recede satıı ederiz. hariçten g~titilen es"i çı -lırlar ve S 
=: tenteler gayet güzel ve ucuz bir fiatle tamir edilir. := dişleriuiniıi tecriibe taht~ eı ynpmııyınız:. Dişlerin teoriiboye 
E: istifade için bir defa buyurunuz. ;;;; talı3mmiilü yoktur. cRADYOLlN> in lAboratuvarlarda ya· = Mağazamız rekabet kat'iyyen k•bul etmer derecede = pılan binlerce tetkik ve t~crüheuiu mahsulü olduğunu dii· Çikolata ve Karamella ve hernevi mamulitını fabrika 

fiatına ıubHi bulunan =: ucuz muamele eder. P. 807 S5 şiinmeli ve daima .RADYOTA .... ,. • kullaıır.ıalısınız . 

1 
İİİİI 11111111111111111111111111111111111111111111111_111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_111_1111_1~.....!..,_ ___________ ~~ K~çccilerde K:üçük Abdillkadir paıa otelinde 1 No.da 

Bay Uifat Nazıni'<.le 
~ 

satılmakta olduğunu saygılı milşterileri11e bildirir. 
Sipırjşler acele gönderilir ve kolaylık ıösterilir . 1072 l 

1 Kadın elbisesini 
Hocasız biçmek iıtiyenler 

Şükrü Canal'ın 

~ = l 1 BirinciSınıf Mntalıas~ns 1 
Biçki Dersleri 

Ki f APLARINI 

il Operatör - Doktor ; 
1Tahsin Hüsey .. n~ 

İstanbul Beşiktaşta Dikiş 
Yurdundan iıtemeJidir 

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

e Kemaralh memurin koopera· 
Habhılaınn hu gün sabahlan alışıma 1'adar kend>a tifi karşısıııda 

buhnesiode kabul, tedavi ve amaliyat yapar. ;:; f Istanbol boyalıaııesi 
Adres: ÇJVICI HAMAM MÜFTÜ SOKAK :'.: Yeni seneyi yeniJikle kıırıı-

Tah8in Bey Hastanesi ~ hyor. Memleketimizde ucuz-
P. 1054 5 luğu ve işindeki güzelliği ili-

& iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii= bariyle rağbet kazan an bu bo· 
- yahaue gerek boyahanede ve 

onıııııııınıııııııııııııııı ıııılllRllilllllHUHOllllllınınınnnutııııııınııııııınıınıuııHııuınııııııııııııuınıııııuııııımınıınn gerekse kullan d J ğı buharlı 

T •• k - istim makinesinde daha fenni .. ur tadilit yapmış ve boyalarını da 

P ona göre tanzim etmiş t ir. 
azarı = Yünlü, ipekli her kumaşı. t•P 

Hacı Süleyman 

Mahdumu 
1BRAH1M 

Hanımların 
N azarıdikkatine 'I Mevsim do1ayısiyle Istan 

_ bul Beyoğlunun yüksek 
il terzilerine diktirmi~ en son · 

: ~ moda iizerine manto par

s lesu ve roplarımız gelmi~tir 

kaya, elbiseye-, muşambaya . 
- batta evlerdeki eskimiı oda = takımlarına iıtenileu rengl 
=: vermek için bilhassa müte· 

bassıs meıgul olmaktadır. Lüt 
fen bir defa zivaret ediniz, 

~ niaao'attaki mahareti görecek 
SİDiz. P. 1055 

== ~ ~~ 

== Abdüsselam 
5 .Akgiinli.l 

Soyadını Akgüolil koyan 
kimyaker Abdüsselim 11ğhk 

= bakanlığının müsaadui ile 
..= ikinci Beyler sokağında Bey 
;;;; ler hamamı yanındaki 72 ou · = marala binaya nakletmiştir. 

= Meraklı ve ınenfaatini is- = En son ıiıtem kimyevi ve 
- ;;;; sait ile mücehhez bu Jibora 

l :: tiyen _hanıınların knma~ - tuvarda bütün kimyevi tab = alınadan ve terziye uğra- §§ liller yapılmakta yağ buharla· 

l =_= madan evvel bir defa ma- :: rile aııd aletleri ve sijlilsyon-= lar ve mekteplere lizım olan 
1 s ğazamıza uğramaları kafidir = ders alitı ucuz verilmektedir. = Adres: Odun pazarında :: Bütün tahlillerde tenzilatla = := tuif e tatbik edilmektedir. 
= kaatçı Nafiz Mustafa ya· § Mikroskopla hassas teraziler 

1 ~ nında N o. 3 = "esair kimyevi alit satılar. 
5iS Hacı Süleyman mahdumu İbrahiın . Saman iıke!e~inde Cumhu· 
:= = rıyet eczahanesınden her tilr· 
:= Telefon: 3276 P. 951 = lü ilaçlarınız her yerden ucuz = lllUIUllllllllllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111il111111111111111111111111111111111 lll l l il l l il l 111 tedarik ede bilir si Diz. 

TelefoD : 3859 

Kok 
ingiliz 

Kömürü 
Antrasit Frene Nats, 

Krible Zon~uldak kömürü 
En ill nevi ve en ucuz tlat 

İkinci kordon No. 88 TlCARET ODASI K L\RŞISINDATelefoa;3306 

Edvar Conson Halefi 
~--------·----------------~~m~------------~----------~~ 

boyahanesi Sarda elbise 
Bayram münasebetiyle takımlarınızı, rop
larınızı, şapkalarınızı ve ioekli kumaşları· 
nızı ve en eski elbi~elerinizi yenileştirecek 
ve yenisind ~n tefrik edemiyeceksiniz. 
SARDA elbise boyahanesi en meşhur Av-
rupa bovahanelerinde (Puvan, Keler ve Gile 

2ibi 8 senelik staj eören ) 
Paris temizlemek ve boyamak odasının 

1927 s~nesinde Beynelmilel boyacılık 
federa~yonu azasından 

tasdiknaınesini haiz 
ve temizleyicilik 

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

başka açık renk yapar. 

ba-yram münasebeti-yle 
lnanılmıyacak derecede fiatlarımız 

tenzil edilmiştir 
Adres : Sarda Elbise Boyahanesi 

Saman iskelesi Mimar 
Telefon 

Kemalettin Bey Caddesi 
Şirketi Kar~ısında 

• 

No. 21 


