
YIL: 12 ..... 

- -· -· .........._. """.1.-

SAYI 4097 TELEFON: 3952 

Japonlar 

Pazartesi 
31 

KANUNUEVVEL 

1934 
--------------~·· 

DEGESI 5 Kuruttur 

Bozdu 
_,r ransız ltalya Anlaşması 4 Pauas 

Bir Japor adastnda 
öldi.irfıldü . j ............. . 

_., Ptlussolini f talyası, Fransa ve Küçük itilaf 

-
le 

]eri 

Siyasetine Nihayet Boyun Eğiyor ••• 
lttaabul 29 ( Hususi ) 

jıponyanın Amiamoşi ada11 
yerlileri tarafından bir kato 
lik miıyoaer heyetine bir taar 
ruı yapılmıı ve bunlardan 
dördü 6Jdilrülm0t onikiıi de 
yaralaamıf, eıya ve paraları Kücük itilafın . Vaziyeti ... -

Bir müsademede yaralandı 
Tiran'a getirildi 

lıtanbnl 30 (Hususi) - civarında Skopi k<iyü yakı
't'iran'dan 'alınan haberlere •ında yirmi kadar a'\"onesilo 
ı.Jr • Arnavnd askeri t f d l)vre 75,000 Fransız lırasını · .. ara ın an 
lı'•ineden 9alarak Yngo.'4lav- s~rılmış vo mnsaıleme netice. 
h . . . . sınde yaver mEcruh olarak 
~ Ya ıltıca ıçın dağa çıkan eldo edil mi~ ve Tiran 'a g~t'. 
"~l Zogo'nun yaveri, lşkodra riloıiştir . 1 

Halkevi 
Konferansı Salıya! 

Bu akıam Halkeviade 
verilecek inkıllb konferan 
ar, yılbaşı dolayııile Salı 

gOnü akıamına tehir edil 
mittir. 

Kamenef 

latanbul 30 [Husuıi] 
- 13 Kinunuıani 1935 
de yapalacak iriyı u • 
mumiyede asayif ve 
bitarafhğı temin için 
1evkedilen m u h t e 1 it 
kuv9etler t•mamenSar-

v Z
• da toplanmııtır. Bazı 

e IDOVyef tahminler hilafına Sar-

Istanbul 30 ( Huıuıt ) - da muhtelit kuvvetlere 
Bocnen Caytung ga111te1inin karıı halk tarafından 
Moıkovadan aldığını iddia et- haımane muamele ya 
tiği bir haberine gare, Stalin pılmamıf, bilakis bu 
Kamenef ve Zitovyrmia be- ku9vetle1 do.tane ka-

ı men idamını iıtiyen 500 den bul edilmiılerdir. 
fazla telgraf çekilmiıtir. Londra 29 (A.A) - • 

Son haberlere riire Ka· Sar uluslar aratı bat 
meaef ile kumandanı general B 
Zitovye f i n rend dila Sarbr~ken 
id~m edil mtıme1oilleri ile mat· . 

Polis 

mıyecekleri 
fakat Sibir buatını kabul etmiıtir. Sarda lngiliz kuvvetlerinin dostane bir kar~ılanı~ı .. . 

londrada T »ymiı nehri üıeriodeki seyrüseferi tanzim yada ikame General gelen kuvvetlerin vazifeıinin borıı için geldiğine iırarla iıaret elmiı ve orada 
'lıbek için reamini gördüğünüz deniz otomobilleri işledil· te . memu bulunuılarının halkın mtimkiln olduğu kadar az rahatsız etmesini temenni e · miıtir. General 
llıatie baılandı. Bunlardan ıimdilik 30 tane işliyecek ve her edllecİkleri Sar memurları, sivil hılk ve uluılar araıı ka9vetlerinin muhtelif k11ımlara arasında ıamimi 
"'•rinde 120 kiıiyi ı&r'atle nakledebiJecektir. ~ad •tı mak- mllaa•ebetler kurmak iıtedijini Ulvı etmiı ve dabı 1imdide11 alınan neticelerde" memnuD 

a ır. olduluDa blldlrmiıtir. 
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Mukabil taarruz Rus'ların in
. hizamiyle neticelenmişti .. lstaı 

ut ı 

lıtilızarat ıababa kadar taarruza geçmit ve iki kav· 

hitam balmuı, ıabableyin ıa· vet araııada kanlı bir bofuı· Şimdiye kadar Bavyera bü· 
fakla beraber TOrk ordusu· ma baılamııta. kumeti adliye nazırı ve adli 
aun mukabil taarruzu baıla· Askerler o Irada' ıevk için· işler komiseri bulunan Dr. 
mııh. de idi ki onlann bu h•lini Hauts Frank Pıusya Adliye 

Taarruz okadar tiddetli ve g3renler aç ve yorrua Hkeri11 nazarhğıaa tayia edilmiştir 
o derece ı•ıntıcı olmuıtu ki bu aıker mi oldutuau fark Sağdaki : 
dDıman neye uğradığını bile· edemezlerdi. Londraya ıis şehri demek 

Yaşla 

'rn ol 
t mil 

memiıti. HOcu111Jar 11klaıtı. TOrk kı- çok doğru obcakhr. Bu ıe-
Bilba11a Kengari ve Oçiln- taları birer ıilladir balfnde birde bilhassa kış giinlerinde açıkve p;ulak bir guneş görmek mümkün dcguaır. l, 

en hl~ taburlan çok ilufye ilerlfyorla~ dDımaa baUarıuı ~~L_o_n_d_r_a_d_a_g_n_n_l_er~e_k_ı_e,_i_ye_!_le~r_e_ıi_m_d_e~g_ö_rd_ü_i_G_n_ü_z_h_•_I_d_e_g_e_ç_e_r_._N_e~k_a_ıv_e_t_H~m_a_n_za_r_a~d_e_ğ_il_m~i?~~~~~~~~~ 
gitmiıler, bntnn c~pheye O:U· birer, birer ezerek birkaç gl1D e· ı· Eşref paşalılar Bır 
vaffakiyet yolları açmıılardı. evel dütmaa eline geçen tab- 1 r avuç z ey 1 n 
Fakat cephe kumandanı Ta· yalata doinı koıayorlardı. 
bir paıanın; sebebi anlaııla· Ruılana adedtefevvuku, ·· --------

mıyan bir hareketi herıeyi top faıki1•tı para etmiyordu. Bir kadının çocugunun düş- Nakliye işlerinin yoluna 
alt&ıt etmiıti. Yer, yer ııçnyan mangalar • J 

Tabir pata u Allah, Allah" ae top, De tllfek. hiçbirıeye meSİDe Se be b oldu. konmaSJDI dtleyor &r \1 

aeıleriyle taarruza kalkan kuv ehemmiyet vermiyerek mut· Urla ( Huıuıt ) -- Zeytin Emine kadın lzmir Mem- Eşrefpaşalılardan şn yazıyı Fakat 9ıgırtganlar yüzünd ar 
vele birdenbire rücat boraau taııl :1ı.,deflere • biran evvel kavgası yüzünden Zihni usta-l leket hastaneıiade doğum aldık: 9ektiklerimizin haddi _yoktu.t Yu 
çaldırmıı ve taarruza kalkan vaııl olmak içıa çabııyor aın karııı Emine adındaki ka- mutalia1ıııı Doktor Ali Riza "Saygılı yazı bakanı: cEşr~fpaşAya verılen ' 
asker bu emre imtiaalen ıi · lardı. dından ölü o' arak . bir çocuk 'tarafından muayene ediliyor, •Eşrefpaşa'da oturuyornz. otobiisten birisi tamire çek' 
perlere dönmOıtii. .. Akıama kader ıilren bu •hnmııtır. Bu kavga Denizli ve çocuk ölü olarak alınıyor belediyemiz bundan bir kaç di; hir otobüs bize ne yapsı 
Oıman P•t• ~·~arglhta çıJ· boguıma,. dBı~an hatlarının köyünün alt tarafındaki bir ve kadı~ da muhakkak bir 1.ıafta evvel .Eşrefpaşaya otobüs Belediyemiz verdiği bu gii 

dıracak halde ıdı. Aralaaca s6kiilmeııle netaceleamiı, ak· zeytinlikte olmuş ve Emine ölümden kurtarılıyor.. Zehni i~letilmoaine karar vermiştir; kararın iyi tatbik edilmesi 
•~vletlerle düıman .hattını ye· tam Bzerl 18, 19, 20 ve 2!, Bursalı boca karısı ve oğlu usta bu vaziyet karıısında le· bu karar bizi çok se""indirdi. de himmet ederse, şükran! 
rın:len oynatan b1r kuvvete numaralı t~byalar tekrar eh- tarafından dövülmüştür. Bu essür duyuyor ve buna sebeb Fakat son giinlerclo bu otobiis rı mızın sonu olmıyaoaktJ ar 
nasıl olur da ricat boruıa ç•l mize reçmııti. Yalaıı ~anlı badiıenin acıkh olaa kısmı olanlarla heraber; alikadar· ışi intizam mı hiitiiu bütün Bizce, bn hat".a hi9 olma! Lo 
dınbrdı?. !•bya henOı dltman ehadc şudur : fardan dava ediyor. Şimdi zı· kaybetti. öç otobüs verilmelidir ve sıt d 

Osman ~aı~nın me~akı a· ıdi. • - Bet aylık gebe olan bıta ve adliye bu meıel~nin "Otomobiller otobtitJluı·a re· gılı bolobiyo roisimizden bu 
zun ıürmedı. Bır ıüvarı; Tahb Üç bın knıar ıehid dOtmllf Emine karnına endirilen dar· tchakkikile uğratmaktadır kabete başlndılar, bu da iyi. bekleriz. 
paıanuı raporunu getirerek miralay lbrahlm. kaymakam belerin leıiri altında inlerken ... • 

kendisine vernfıti. Tahir P•t• Rıza, biabaıi Re!id, binbaıı kocası Zihni usta Belediy~ Makaron Hayvanlar da Can Taşıyorla 
ba raporunda (artık bu ıuret- Ali Galib beylerle bhıbaıı hekimine müracaat ediyor ve Çı•fıı•gv 

1
• -· 

le bOcumda devam; 'ordu lçiD Mehmed ata fibl rlıide t•h· bin nazdan ıonra eve gelebi- Urıa (Hususi) - Kazamız· Vicdansızı arabacı 
muhatara ve inhiza;.,ı mucib ıiyetler ordadaa ebediyen len doktor; Belediye cb~;inin Karşıyaka.'<la sahil caı1de· d<ı "Ehli hayvanları koruma" nın yediği dayak yetmiy 
olacaktırrdiyordu. ayrıl~~lardı. H r getirilmesini istiyor, fakat ebe- sinde mukim 0 Hasan" imzasile adında bir cemiyet vardtr. Bu· muş ~ibi bu defada hayva 

O zaman Oımao paıa bil· ~erı Ha~aa ayri, mir ıvı aia Seferibiıara gitligi anla· aldığımız bir mektnpta, Di· oun rciı;, a.zası da bala mev· sol ön ayağına . bir urgan bı 
tlln taarruzu durdurdu. Ordu Emın ve Rıfat paıalarla er· •ılıyor ve bereket veraic ser kiliduki Mukaron s·ifJiginin . ki lıyor ve urganı başka bir ad 

0 d üd f k k 4 h bl k k R ~ . cuttur. Ama ne ış yaptı a· . . . yenı en m a aaya geçer eD anı ar ye ayma amı ıza, beat ebelerden birisi celbedi· bundan ultı sene cvTel lientlı· h' k' . 
1 

ma vererek ve kcndısını 
L lbt d " b. K • t L K bi L 11adan ıç ımseuıo ma fimatı . k b 1 k h aara~ı n a um .. mı 11 enıarı auara • nuaıı Jiyor, hastanın lımire sevkine sine teffiz e<lilmiş arazi oldu- yıne ar aç ıyara ayva 
meclııl harb toplanıyordu. Memduh, Kırıelalr redif tabu· lllzum 16.teriliyor. ğnıula.n halıseclılınektcdir. Biz, yoktur · . zorla yürütmek istiyorsa 

Bu mecliı uıun,i uzadıya ra K. blnbaıı Hurıid, Dçliac6 == ESZ , köylünün şikayetine teroiiman . Geçen K.Qn Nıka mahalle· yine muvaffak olamıyer. 
mlbakcrede bulunmadı. Ta tallle tabura K. blnbaıı Arif, derecesinde idi. Top nisbeti olmuştuk, madem ki ortada ııude, ha~dınden fazla. araba Aynen görd6ğümtiz 
bir pııanıa hatası derhal blab•t• Ahmed beylerle bin· iıe dörtte birdi. tapuya l'apiııdilıniş bir vaziyet sına ıeytın yllklettn bır ara· manzara yOnklerimizi yaral 
tamir edilmeli ve keadiıi it· baıı 1ıa ata ve daha birçok Ve iıte aradaki fark böyle vardır ve rundewki de mül· bacı, hayvanın arabayı çek- mıştır. [Lafı kısa ke1iyor 
haıından uıaklaıhrılmabydı. zabitan yaralılar araııada idi. iken Türk kuvvetleri bir daha kiyo mü fut tişleJ'i tahkikata mediline biddetlenmiı ve bar Her işte yararhğmı ğöster 

Tabir paıa derhal aıledil· DDt-maa :u,lab yirmi bin· muzaffer olmuılar, düşmanı lınşlanı ,~lardır, hak hangi ta· vaoı ademakıllı dövmüştür . belediye başkanımız Ke 
di ve yerine Erkinı harbiye den fazla idi vı bu yirmi biD yirmi döıt saatte İfgal ettik- rafta iso cılbot tt'zahiir edo· Faka\ hayyan yediği bu adamı buldurub cezu 
.miralayı . Tevfik bey tayin adamın kaaı aacak kanlı teri yerlerden ıürüp ,ıka_rmıı cektir. dayak acisile dahi yine ara· vermeli ve bu ceza diğeri 
olundu. tabyayı elde edebllmiıti. lardı... Keyfiyoti tav:1.ilıan nt-şre· yı çekememittir. Çünki yük rioe de bir ibret teıkil 

Bu auretle ordu yeniden PJevne ordaıa R•larıa nısfı - Devam edecek - diyoruz. çok ağırdır.. melidir. 

bir yer idi ki gilneıin en kü· z.vallı esir, zavalh insan- thDlarıoa mahsus cilve ve iş· Bereket versin ki bu k 
ç6k bir ıuaı bile buraya, bel· cık da delilik nöbetleri ara veler bile icıd dti. Fakat, ku ve helecan çok devam e 
kide Yıldız sarayının kuruldu· ııncla Sabriıini, sevgili Sabri altmıı betlık ihtiyar deccal, mcdi. Tam bu ım~d•, Haı:111 
ğu gDnden beri girmemiıti. sini, doğduğu ve senelerce neden!e birdenbire karyola· din halvet odasın1n kapı 

Zavallı Nevreste iıte . bu yaşadığı hanede sakin köyce· daa iniverdi. vuruldu ve dişa11dan bir ı 
karanlık, duvarlarından ıular ğizini görür, kendisiııi_ bi(da· Hüınümisal, padişahın sık geldi. Bu ses : 
ıııaa yeri daima baş mağa· ba hakiki olarak ayak baı sık soluk almasındau ve kaş- _ Ben im 

_ 12 _ rada o vakıttanberi yaliİ mağa muktedir olamıyacağını farının çok çatık, yüzünün de haırelleti ben 
· Hiiın&mi111in bldiıesino ka· bu yerlerde ve Sabıiıinin cadı halini &imasından do· D d' ' 

Abdülhamid vahşi bir tavırla karyoladan dar inliyordu. ağuşuada farzcderdi, llyı çok korktu: bu korku ile eHır. 'd b • • 
• • ' Hiç bir kimse ile görOşme· - Kuı tuzaktan kaçtı 1 - de kaplan postundan ve at· .• amı • arem ,.guıoı.n fıİ 
JOdl Ve yastık altından tabancasını aldı ıiae, biç bir klmıedea haber işte, Nevresteciğin saray· lastan yaptlmıı ağır yorganı, sıoı heme~ tanıdı ve ehnd~ 

1 
1 h, b. ' 1 k n d ü · korkunç sılibı gene yasbf a maıına, ıç ır yere haber da destan ve yürekler ac111 yau çıp a v cu uuua zenne 

N ev~e~te, ilk anda Ba~idin la beraber Hamiclia ~a du- g6adermeıine müıaade yoktu. olan lıu macerası,' Hüınümiaa· çekti · bir ıitem fu tıaası ge altına ~akladı. d ' 
h•re~etmın ma~~ını tayın _ve y~lmamıı ve ı_arlJmemıı hl Nevreate senclerdenberi,o da lin de akhna gelmiıti. çirccağini a .a oıyordu. Hamıvd, sadık . ve ıevı'~ 
takdır edememı•tı; fakat sedıre dııe ile utradırı ıaıkınhktan sadece bir Habeıtnin yüzünü B e ıı: bütü t f • Fakat vaziyet birdenbire had;magası Cevberın ant' 

" · t'f d f... bi h ı d u mac rayı, n a sı· , - • I' 
doğru çekildiğini görünce akh 11 ı • • et ı. •e r am. e a- g&rOr, ondan biraz kuru ek lib, gizli kalmıı ~ihetlerile bir yeni ve çok ciddi bir şekil fevkalade hallerde böyle b• )ı 
b~•ına geldi ve ne kadar müt· ba yaparak keadiainl ıhtiyar mek ve bir desti ıu alırdı. akıam Hüıoümisale Kebuter aldı: zavallı HüsoüroisaJio bü· vet odasını kadar geler• 
kül ve mühlik bir vaziyette ıaltanıa a~aıaadan kurtardı; Bu bayat, bilhassa genç bir kalfa anlatmııh. Bir i kıımıoı tiln kanı kurudu. zah bumayunJarını rahaU• 
oldugonu:anladı. Ve~iki elini b&yOk bır ıllr'atle kapıya kıı için tahammülft mümkün da Nevresteni~''arkada )arın· Çlinkn. Abdtılhamidin üze.- edebileceiini bilirdi. 
Bamid'in kollarının ar.aııudan ~oıta, kapıyı aprak kendi· olmıyan bir hayattı; Nevreate· dan dinlemiı, bu~ acıklı !nace· rine cğilditi sedirin yastığı Ş11 halde çok mühim J,i 
k11r~rdı ve bütün kuvvetile aıal bahçeye attı ve aiaçlar nin bir de genç Sabri için ra vakitlcrce ~ibni iıgal ctmiı, altından bir tabanca aldığını fey var demvekti . Ve beled• 
Padışahı yomruklamağa baş ara11Da HkllDclı. yanıp tlllt0ğün6 de heıaba defalarca rüya1ına da 'girmiıti. g6rdül la Cevher agaya kapıyı bell 
Jadı! Ve: •*• • kataraak, zavallı kızın çelltiği · Bu macera aklına gelince, Hstmidin yüzünde korkunç açmadao: , 

- Bırak benil Bırak di- Ba laAdiadea bir ıaat ıon· elem ve lz.hrabın d· rcc r ıini Hüsnümisal ta yüreğinden bir hal vardı; gllıel, yeni Na· - Ne vır, bana ae b• 
yorum, bırak beni ! diye hay- ra, Mihıidil kalfa Abd&lbami- takdir edebiliriz. titredi ve ayni akibete uğra· gant tabancasının ıouk wan· ber vereceksin .. Diye batır 
kırdı. dia ltir iradell ile bedbaht Ve nihayet .. Güzel, hsya mak koıkuıuylo keadiıini zaraıı, zaten sinirleri gevşe.. Hamid bunları söyleme 

Nevreıte • Abd&Jlıamide Nevreateyi YıJdıı aarayıaın ta bealiı gülmeğe hazır lan· topladı ve.. 1.btiyar deccala miı olan Hüanümisali çok kor· ber uber, kapıyı gene açaı•~ 
karıı bir ealrladea değil bel· arka taraflarına dit•• karan· mıt Nevreıtecik, zalim Hami- teslim o ' du; liattl .. ilk hata· kuttu ve titremcğe beıladı; kulağını kapıya dayadı dıl 
ki dı bir ndrlzamındaa bile lık yeraltı mahıealerlDden bi· din aarayının karanlık mah· aını unutturmak, padiıahı zavallı kız hemen, hemen ba- Jedi. 
16rmıditl_maameleyl yapmak· riılDe hapı etti. Barau 6yle ıealado çıldırdı. yumıatmak içia Çerkeı ka· ydmak llzere idi! 

•• 
ABDULHAMiD 

Yıldız Sarayı ve cariyeler 

-Devam edecek/ 
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Kimdir? ••• 

Dış Bakanımız Pariste Ekmek Ucuz 
Komşu devletler bakanlarile 135 Sene Varki Pariste Bu Ka

hudud işlerini ~görüşecek dar Ucuz Ekmek Satılmamış 
latanhul 30 (Bnsnsi) -'~•makta ve kendisini tutacak Ankara 30 (Telgraf) - Irak Başbakanı Nuri Ankara Paris 30 {Radyo) - Bugün Pariı belediye mecliıi top• 
ut Vilbikerin imhasından herhangi bir zabıta memurunu Palaıuı inmiştir. lran Dışbakanı yarın ( Bugün) beklenmek- lanarak belediyenin yeni ıene bütçesini kabul etmiıtir. 

ra, Dıllingerin Hükumeti bu infilak maddesile berlıa"a tedir. Dış Bakanım·.z 'fevfik Rüştü Arasla komşu devlet ha· Bütçe 4,053.721.945 franktir. Bugünden itibaren ~kmeğin 
tımaralı halk dü~manı ol edeceğini mukabeleten ilan kanları arasında hudod ihtilAffarına dair konuşmalar yapı- kilosu 1 trank 65 ıantime satılmaktadır. 

üzere Torumi Toy is· eylenıi~tir. Iacaktır. Anlaşma ihtimalleri kuvvetlidir. 135 sene vardır ki Pariate ekmek fiatuıın bu kadar 
de birisini &idam etmiştir. Oa.nlı bomba tesmiye ola· ucuzladığı görülmediği söylenmektedir. 

Yaşlarında ufak ttıfok bir nan bu adamın i.izerindeki iş· Bı·r· Ko·· pek Yavrusu 
,rn olan bu cani _uze_rinde tiaı maddesi bir evi berhava . Meyhaneciler Talimatname 
1 miktar nitro - ghserın fa · edecek malıivettedir. 

ulgar 
omitacıları 

ı Eskişehirde Kudurarak 20 Telişta Hazırlandı 
rak Dış Baka- K. • • 1 d lstanbul 30 (Telgraf)- Ga· lıhnbul 30 ( Telgraf ) -

A k d IŞIYI Şlr le•• zioo ve meyhanelerde satılan Yardımcı muallimler kanunu· 
n D ara a lstanbul 30 {Telgraf) - E•kişebirde bir köpek yavrusu içkilerin; üzerinde ölçüyü gös- DUD tat~iki hakkında Kültür 

!lir Yunan Köyünii ~nkara 29 (A.A) - Irak bütün tehri heyecan ve telaşa düıürmüştür. Kudurmuş oian teren bardaklarda olma11 li- bakanlıgı~ca hazırlan~ak!a ~-
Bastılar barıciye nazarı Nuri bu bu köpek yavrusu ıebirde öoüae gelene 1aldırmıı vebu ıu· zımsrelmektedir. ~n k talJmatname .• ~tmı~t'j' 

lıtanbul 30 ( Hususi ) sabah Hat 9,50 de eksprese retle 20 kitiyi ııırdıkta ı s enra öldürülmüştür. Hastalar teda • Ölçü müfettişleri bütiln ga d çı 
1 
ye~:' sene ıçın e 

0 
• 

balarla müsellih bir Bul bağh hususi bir vagonla ve vi edilmek üzere lstanbula gelmişlerdir. zino ve meyhanelerde bu nevi uru aca ır. 

k •t . vv~lki gün Ora beraberinde katibi olduğu bardak arı.mağa başlamışlar Rıhtım idaresi 
omı eaı e hald h . . 1 . d T k T • 1 • b cihetlerinde Yunan budu· e fe r~mıze ge mış ve U• ur a c 1 r e rı dır. Gazino ve mey ane ··- •• •• •• 

.. . BufJir köyüne rakta dış ııleri bakanı Tedik bipleri bu yilzden teliıtadır Muduru 

.. geçmıı T R • Ui A 'l d · 1 · 
•r gelerek 50 yaşlarında uş ras ı e ışarı ış erı lar. İstanbul, 30 ( Telgraf) -
Yunanhyı fena baıde döv- genelvkitibi Numan ~~ne: Yunan Ticaret Anlaşmasındaki Bazı ispanya Gene Bir hafta evvel Ankaraya git· 
ve yedi kişiden para al menogltu k v~ db~kaı°lı~ bı~ncı Kayıtlardan Müşkilata Düştüler miş 9Ian eski vali muavini 

ır çete Yunan askerinin ve pro 0 0 aıre erı mli ür· · Karıştı Ali Rıza bngün Ankara'dan 
~ıi llierine gene Bulga !eri. ve Irak elçisi ve elçilik Istanbul 30 (Telgraf) - ~atbik mevkiine ~eçe~ .Türk • . dönmüştür. Ali Rıza Rıhtım 

k 
ılerı gelenleri tarafından kar- Yunan ticaret anlaımasındakı. bazı kayıtlu tacırlerımızi mOt· Parıs. 30 (Radyo) - İt! 'd . "d"' ... g.. t ·in 

na açmııtır. tılanmıştır. kilita dü•ürmOştür. Bu mütkilitın önüne geçilmeıi için ta· panya'da siyasi vaziyet gene ı d~rlde~~ .. n;ıu urıu une BJ 
mesi - • •- . Y k f' . .. .. e ı 10 1 ıçın yarın yeni i~iııe 
·ranl urahhas]ar Nurı Aokarapalaaa inmiı cirlerimiz müıtere o ıse müracaatte bulunmuşlardır. karış~ıştır. E~kı Oumhurreı~ı başhvacaktır. 
oaktı areket Ettiler ve öğleden evvel Tev- Azaua nın serbest bırakılması " 

fik Rüıtü Arası ziyaret etmiı o·· konomı·k konsey bazı mahafilde iyi karşılan- Roma 
maı Londra 30 (A.A) - Ame· 9e bu ziyareti iade edilaıiıtir . • mamıştır. Yeni hadiselerden 
e sa d · h t· ı h • Seyahatı• '1nJZ eye 1 mora 1 asası Nuri öğle yemeğini hu- korkulmaktlldır. 

bn t 20-30 da Londradan ha· ıusi olarak otelde yemiıtir. Balkan devletleri arasında ökonomik Nu·· fusumuz Roma 30 (Radyo) - Fran· 
et etmiştir. M. Matsadeil a. • d sanın Roma aef iri f$ambrok 
Kato ve amiral . Yamamo· 1 öm münasebetleri artırma VOll~rı araştır- 16 720 000 d r Soviç ile göriişmüştür. Bu gö· la da istasyonda lıRzır hulun- Ed·· ıd•J k ·· Af d } k t t 1 riişmeden hiçbir haber s11-:ma · 
lardır. Bu trenle J .. poııya l , 1 er ma uzere tna a top anaca r Ankara 30 (Telgraf)-Son mıştır. Fransa Dış Bakanı 
f.,vkaladc elçisi Yosida da Mo~kova 30 (A.A) - Ni- lataabul 30 (Telgr.af)-Bal ticar.et ~iıler~ genel mü~ürü yapılan yoklama neticesinde Pıyer L:ı.val 3 lıduci kanun-
eıikllya gitmektedir. Mn· kolaf v9 14 ıukadaşı ölüm kan ökooomi kooıeyı Kioun- ~cdı Turkofıs baş. m?ıavırle· ~lifusumuıun 16.720000 oldu da mukarrer olan Roma zi· 
haslar bngün saat 11 de Ct'zasına mahkum olmuşlar V6 sanide Atinada toplanacaktır rıaden Burhan Zıboı. ~e lş ğu anlıtılmııtır. yaretiııi yıtpamazAa bu a .. yalıat 
thamptorı'<lan Va~ingtoıı biiküm hemen infaz edilmiştir. Trabzon meb'uı~ Has~n Sa ~•.nkası genel ~üfettııı ~amı E d b. kt 1 Sllr meslesınde yani 13 lkinoi 
ııru ile yola çıkacaklardır. A dl d kanın bJşkanhgındakı . heyet ııtırak edecek~ır. Komıteye c e 1 me ep er kanundan sonrllya .kalacaktır. 

--·-·---·- n aşma an yarin Atinaya hareket ede· eksper 11fat~l~ Türk.ofis Bal. lmihanları Kanadanın nüfusn 
A ta n v t• cektir. kanl~r meHISI tetkık. ıeflerı htanbul 30 ( Telgraf ) - Londra 30 (Radyo) - Ka · 
. yDŞ ~ . azgeç 1 Ankara 29 (A.A) - Anka· Huldı, Surban ve Melı\ı: Cum· Ecnebi me~tepler imtihanları· nadanın timdiki nüfuıu 10 

İlır konferaııs verdı .. ~oma .3? (A,A) - Japon rada imza olunan Balkan an· b~riyt:t ~ıı.:rke.z Bankaıı kam: 010 reımi mekteplerde yapı· milyon 835,000 dir. 
~e•york 30 (~.A). - Pro b.uyuk elçısı ~hponyanın Va· laıması • ıtatuıu ile Balk~n bıy~ ı .. efı Ca~ır ~alkan komı· Jacağına dair çıkan haberler G,.çen seneden 185 bin kiıl 

r Aya1t.yn bırleşık Ame· şıng:o~ı. andlaşmaınndarı vaz devletlcrı arasında ökonomık. tcaı buro ıefı Şıoaıı ve dış do· ru değildir. fazladır. 
ınn en mümtaz ilimlerin· g.<'çtıgmı hükumete bildirmiş miinasebetleriarltırma yollarını işleri bakanhğ• ~üdürl~riodeD pg k ,. ) Bahri muhitte 

ttr. araf'ırmak üzere tesis olunan Atıf refakat eyhyecektır. &mU l&t afi 
Kanadanın ökonomik konsey ıon Kinuo Türk ulusal komitesi üye· Livcrpol 29 {Telgraf) - Müthiş fı rtına 

içinde Atinada toplanacaktır. lcrinden bir kısmı bugün Is lkioci kinun teslimi hazır Paris, 30 (Radyo) - Bahri 
Nüfusu Bu toplantıya Türk uluıal ko· tanbula hareket etmiştir. Bir malların beher libreıi 6 pena mnhitte çok müthiş fırtına 

L d 29 ( A miteıi üyesi olarak Trabzon kııımda yano hareket edecek 87 santimdir. lıiiküm sürmektedir. Fırtına· 
0~. rad K A) - .. Son ıaylavı Hasan Saka 0-kono tir. Komite 31 ilk Kinun gü N k 29 ( r J f) 'dd r de F ansız J arb ıene ıçıa e anada nufusu .. 1 b ld k k k evyor e gra - oın .~' . e .ın ıı r ı . 

185000 kı'ı· t t B .. mi baltanlıgvı müste•arı Faik nu stan u a al aca vapur ikinci kinun teslimi hazır gemılerı İspanya. sularına ıl· 
ı ar mıt ır. ugun Y • 'd · 

Kanadanın nllfuıu 10 835 000 Kurtoğlu, dış işleri bakanlığı la Atınaya gı ecektır. mallar 12 penı 59 arnsdir. tic1-1. etmiştir. 

kişidir. ' ' Hollanda başbakanı İnv:iltere 
Veda Ziyafeti Baldv,·ın dı·yor kı· •• P"'.i• 30 c Radyo> - Hoı s h·ıı • d 

L d landa bathakanı bugün Parise 8 1 erlD e on ra 29 (A.A) - logil 
te.renin . Varıova sefı'rı· olup gelmiı ve iıtaıyonda mera· Londra 30: (A.A)-lngilte• 

..... •• • •• .... b'll · d n b. f t dıplomaıı hayatından r•kı'len d•• •• ıimle karıılanmıthr. re ıa ı erıu e m t ıt ır ıa 
T~ ''Dı•ktato··rıu··k t 

z 

Vı.l~am Ersk dün Polonya unyaya MU • f t b )'d k vardır. Vapurlar limanlardan 
reısıcumhuruaa veda ziyafeti • • • . s an u a ar dışarı çıkamamaktadırlar. 

D ... vermiıtir. hış ve yenı şekıller altında I~tanbol, 30 (Telgraf) - Japonyanın Berlin elçisi 
inde~ ta 400 zattan oıürekkeb bir Ticaret ) • t• '' İki giindenberi devam eden Berlin 29 (A.A)-japooya· 

t .&ıl k 1 ge m 1 ş ır. şidtletli soğuk hafıfJemiş dün DID büyük elçiıi kont Kimi ti 1 1
• iı huzurunda dün üte A J 

.. d k' n D &Şm&SI Londra 29 (AA) - Yeni tidarı eline aldıysa bizim me· gece lıafıf kar yağmıştır. Muta ile kanısı buraya :,el-
t1aerıı arasın a ı m nase· .. . d · · i · l · · · 

d . 1 • esi B A sene münasebetile yaphgı bır enıyetam zın esası o au nı· Hudud mıştır . 
._ re aır o an .ıazarıy uenos yres 30 (A.A)- tt M B \d · mı.ili zamh hurriyeti yıkmağa ç,.hş -----·-·-·-----· 
~~ d b. k f • vere ıs an A . r . beyana a . a vın 

.. lD a " OD eran p f4. • rıan ın tıcaret AD· hükii r 1 34 teki eserin· mııtır!. Diktatörlügün ferde M h f ı 
•le k&tJenin muhafazatı ka· Jaıması düo burada imza edil- d bmehın 9k . karşt hiç birbiirmetİ yoktur u a iZ arını '" ·ı ·· · h f an · t• en a setti ten ıonra meş . _ ı e enerıının mu • az mıı ır. • . . . • . Dıktatorlük serbest düşünce T k • 'h d d 1 t rutıyetcılık ıle ıbtılilcı soıya· .. . . • a vıye 

' .... a arasın a mua ~. e o·· ıdu·· . .. ve serbest ıozleri ıbtılalcı pro-
~tQt olduğuna iıpat etmış· . hzm arasında ufukta ~üyu~ j@leıiae mani olrek uygunsı11:- An kara, 30 { Telgraf ) -
' Bialetce kiti bu konfe· Londra 30 {A.A) - Eski bir miicadele göründugünu toklar saymaktadır. Milli an· Kaçakçılıkla mücadele işine 
•ta haz1r bu1unamamııtır. mubafazakir ıaylavlardan ve bildirmit ve demiıtir ki : anelerimize bir tehlike olan ehemmiyet verilmekiedir. 

''lcll mevki biletlerinin fiatı Maoş tuneli parlemento ko Diktatarlük dünyaya müt bu hal karşısında reıaı birli- tık iş ı.>larak hndnttaki 
dolar idi. miteıinin müessis ve baıkanı hiı ve yeni tekiller altında gimizi bozabilecek fikir ihti· muhafaza kıtaları takviye edi· 

Sir Artbur Fel ölmüştür. gelmiıtir. Ve her nerede ik· liflarına müsaade etmektedir.lecektir. 
~--~~~~~~~~~~~~-

Bayram 
Pazar gOnü 
Kutlu olan Bayramın ilki 

önümüzdeki Pazar günü 
olacağını $ayın ulwumuza 
bildiririm. 

/%mir Müftüsü 
Rahmetullah 

n dayanıklı, en temiz Ve en )fttif kokulu sabun KARTAL ve iNCi 
· markalı sabunlardır 
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KENT DUYUMLARI 
Çeşme' de Cinayet ~~ 'Hangisi Doğru? ~.~~ 

Maznun,hidisenin bir kazadan • • •:: •· • • • " ikinci Müııt 
ibaret olduğunu iddia ediyor Tıc!"r~t Odasının ve Tu~kofısın !fazırladıeı Is· hib Ayrılaca 
. çe,me kazasının Germiyan kavgıı 91kmış; müessif ağız tatıstıklerde 600,000 Lıralık Bır Fark Vardır intihabı Meb·usza teftiı 

köyüode bir cinayet o1muş, münakaşası ıonnnda Halil ta· • • • yetı son toplantunnda lı 

Haean oğlu Halil adında biri bancasıuı çıkaTarak iki defa 1 kıncı Teşrın ihracatı den çıkarılacık milotebibi 
kayınbiraderi Bekir oğlu Hü· ate' etmit ve Hiiseyini öldür- adedini tespit etmiıtir. ~lı 
ıeyini tabanca kurşunile yara- müştür. Tabanca sesini işi- Son Teırin ayında hmir Jimenından muh- incir, 2,579.611 lira kıymetinde 3,678,569 kilo de 408 müntebibisani ıe 
lamak snrotile öfdürmti,ttt. denlerden lbnhim derhal ha- telif ecaebi limanlara yıpdan ihr•cat 4110379 tütün, 116.025 lira kıymetinde 2,243,415 kilo çektir. Şehrin 34 intihab tey 
.. Bu .cür~ü i•len:ıekten ~~9· dise mahalline ~~imi~ v~. 0~~- lira değerinde 21,092,107 kiloya baliğ ol- Palamut, 75.028 lira kıymetinde 503 505 kilo hkasıad~ seçilen zevat dan 

lu Halıl d~n İzmıre getırıl· da, a~akta ~ahlı g~rm.uştur. muıtur. Gtçeo yılın ayoi ayı içinde 1,815.018 valekı, 4,583 Jifa kıymetinde 19 924 kilo zey· ş~mb~ gunQ .•ababı ıaat 0 llltf 

miş ve hapı haneye tıkılmış lbrahım, Halıle vazJyetı sor· lira farkla yalıaz 2,295,361 lira deierinde tinyıİitl6.702 lira kıymetinde 237 625 k. meyan beledıyede bır toplantı Y llk 
tır. Suçla Agırcezada mnha· muş; 0 da: 17.487.971 kiloluk eşya aahlmışh. köklllS,973 Jira lrıymetinde 62,0J ( kilo miyan caktır. Zır 
keme eclilooektir. Tahkikata - cMaktul bana çapa ile 933 yala iıtatiıtiklerine karşı 934 yıhoda kökil hülisHı, 18,323 lira kıymetinde 12.629 Bu toplantıya intihabı lıiıi 
nazaran hadise şöyle cerayan hücum etti. O urada benim ihraç edilen maddeler Bzüm, tüt&o. palamut, kilo bah 152'720 u,a lnymetinde 3 824,532 usan .. teftiı heyeti izalaıı 
etmiştir: de tabancam elimde bulunu· arpa, miyankökü ve zahiredir. kılo arpa, 15.488 lira kıymetinde 316,091 iıtirak ederek vaziyet 

- Vaka gün\i kayınbira- yordu. Nasılsa parmağım ta- Bu yılın ıon Teıria ayı içinde üzüm ih- kilo kumdarı, 7.324 lira kıymetinde 163,880 kında göıiifülecektir. 
deri Höseyinle maznun ara- bancanın tetiğine dokundu ve ncabmız rcçea yala karıı mikdar itibarile kilo bak.la, 3.617 lira kıymetinde 68,023 kilo • • ._. __ _ 
sında. bir tarla meeeleainden ateş ederek yaralandı,,. 740,000 kilo v~ kıymet itibarile 140.000 lira biSriiJce, 21,943]lira kıymetinde 422,948 kilo ~012İ 

fazladır. Tütna ib .. acatımız mikdar itibarile nobud, 11,202 lira kıymetinde 117,337 kilo Tahıı·ye ed·ıı ilk Maaşlar Cuma 2,5 milyon kilo. kıymet itibarile 2 milyon IİHm, 7.334 lira kıymetinde 296,071 kilo 

N 1 •ı k M 1 lira fazladır. kepek, 3 352 lira kıymetinde 121,895 kilo Polaperi1a: .adında bir a 
851 yeri ece 8Ç &rl Yapılan ihracatta 933 tütün rekoltesine knıpe ibrfç edilmiıtir. ıeçenglin lddıa makamına 
Maliye bakanlı tından vali· Dna akıam bir toplantı ait mabıuller de vardır· Almanya, Amerika, L • • • raca& tla Atina b.ahk. Ti 

Iİğe ıelen bir yıldırımda de· yı p•D Futbol be yeti Cuma Avusturya, lsveç, Holanda mühim miktarda y akar1dald rakamları Tllrkofiı mlieaseae l~rından Y orıi. ~ı~oçı ad 
k b t .. tU k • t' Al .. d d•v• ' bır zabn kendı11nı dolaD ailiyor i: rDnU yapılacak maçların i- u n çe mıı ır. manyaya gon er ıgımız mlıin hazuladıiı aylık rapordan alıyoruz. v k b' L. k 

- Herhangi bir idareye kemlerini teıbit etmiıtir. K. tütlln umum yekununa göre mikdar itibarile A . T' t od b 
1 

d w J k dırı ~e kakm j 0 b . .-~~bc 
menıup oluraa olıua, tayin, S K Tnrkıpor B takımlan ,,azde 44,20 kıymet itibarile yüzde 39 dur. ncak ıcare aaanıa aıır a ıgı ay 1 yaphgı ha ın a ır • 1 • 

tahvil 9 e terfileri yapılan me· h. k • 1 Alt d ı M t f Amerikaya mikdar itibarile yüzde 40 48 luy İkinci Tepin ayının ihracatı kilo itibarile bu!unmuı v~ Yorgı te 
a em ınor u a aa a a , 24 297 39 k'I 'tib ·ı 4 719 879 l' edılerek tahkıkata baılanm murların maıılarnun tabak· Altınorda - lzmirapor B ta• met itibarile yiizde 42 derecesinde tütnn • ,o 1 o, paıa 1 ara e ' . 1.'~ Ba: tahkikat neticelen 

kuk ve tesviyesi ııraıınde, kımlan hakemi Göztepeli ihraç edilmiıtir. ol.r~k ya~abdu. Aarada 600,~ hr• gıbı Yorginia isnad olunan dol 
daireıi tarafından verilen maaı Hakkı K S K - Ttlr kıpor Arpa ı'bra .. •hmız mikdar itibaril~ 3 mil- büyuk bır fark varcbr. Fark bır rakkam d 1 kt . ..11... k -

' · · • - . . b'I k .. b . ırıcı ı an menı muua eUJ' 
cetvelinin kendilerinden alı- A takımlan hakemi Alhnor· yon kilo, değer itibarile 125,000 lira fuladır. bataıından ılera relae 1 e mi tar ıtı arıle ae ve kambiyo meaeleai 
aar•k maaılarıaın ona g&re dulu Zeki, Altanordu - lı• yapılan ihracat madde itibarile şöyle de iiç milyon kiloluk !bir fark vardır. Bu dolayı üçyüz lira ~efal 
verilmeıi enelce bildirilmifti. mir1por A talno:aları · hakemi götterilebilir: noktaına tenviri hem bbi, bem de bu rak· tahliyesine karar YeriJmitt 

Bundan ıonra naklen ve· G&ztepeli lımaildir. 784:,50 lira kıymetinde 5,633,415 kilo kamlara istinaden mu~mele yapanları mem· Beı giindenberi mef 

lıi 
lae 

Y• terfian gelen memurların 811caiı Necdet hakkındaki nznm, 267,833 lira kıymetinde 2.749.710 kilo DUD edecektir. olarJ Yorgi; vekili avkat 
ilk alacakları maaı bordrola· boykot cezr1ıaa vaki olan met Reıoıinin teıebl>iiıile iDİ 
rına tayin evr.kın•• < mucib itiraz yerais ,a,nı.rek karar· Poıı·sıere K 00 "erans y1·ıo bal sahverilm~·~·.. _ idi 
mDzekkereai ve iıe mlbaıeret da ıarar edilmit:ıir. 1 ~ do 

•Uikaıı) aııl veıa suretinin • • • V k' ) Meclis aı 
lliı\irllmeıi •• ~ayln~en IOD· Ford ou··n Polislere Mesleki Konf e- a a arına . 
ra memura verıJ.,n ılk maııa T • b AJ d Riyaset dıvanı 
ait bordrGya ilk m••ı oldu· ~lüessesesinin te~ebbüsö ranslar :v erilme2'e Başlandı ertı at ın 1 Şehir meclisi riyaset dif 
ğuaun iıaret edilmeai ilam• Amerik•daki Ford otomobil p r.. memurlarının mos- k d ~ lü t lımirde, son hir ey içinde dün doktor Behçet U1'11n b 

.. ll'k . b k 1 .. o ı., ın a umum ı ma uıa . k' t'f k' k d d'I 1 w d f k Jld b' t d1r. mlleHeıeıı, ı t11at a an _arına leki bilgilerini artırmak ve 7 Poliiıin doğradan se ız ı o va aaı ıy e ı · kan ıgın a ev a e ır 
H mtlracaat ederek T&rkıyede b"lb J' kt b. .. k.h d . ... ld~g- miıtir. Banlar aalaın halinde lanb yapmıı; ltaıı komiı 
avagazı 111:1 b" t bb& • . ı assa po 18 ma e 1 gorıne · ruya ta 1 e eceğt mu·e e er oı.m.•yıp he.r zama,n oldu_ğu fardan rekilen azaıma ye 

m um " eıe ıe ıırııe- yenleri meeleki bilıri ile teç· ı b O f t k 1 b 1 y 

Şirketi Tahkikatı cetfnl ·~~ldirmiıtir.b IB;. mlUe~- biz etmek için Ralkcvinde ve ~oç_ar;l,akihi ışik~yet.e bağlı ~~dir~ " era va a ar • ıo- yenilerini ae~m!!t!r· 
Hav•r•~ı tirketinin ba~ı ıeae 91 yet ve e e ıye erıa poJis memurlıınna konforsuı1- 01,.,n ımçlRr. . Son rünlerde ve bilbaasa Kesilen hayvanlar 

maameleletı hakkında Nafıa k~adi hadutlan veya Y~~·~ lar verilmeğe başlaıımıştır. 9 _ •rakibi ~ ı kayete bağh geçen bıfta ortalarında ha· . . 
komiserlijiae bir ihbar yapd· vıliyetler araıında teauıoı tik konferans dün Emniyet oldu&n halde, p<ılisin . vaların rutubetli gidı ti T1fo hbtııtık umum mndB ıa 

L- bir k k arlaıtı ac kları 1olcu ve 6 • yıne ve Grip 0 ibi hastalıkların g-ü 934 yılında memlek ıı mııhr. lbuen yapan, aç ar '. • . . Mödörlii""ii İdari Kteım I>a11 don-ru,,"n cl<,ıtroya k h d • 
ki b ti b ~ y O Uo ti ta l e e• baş r6ıtermesiDe Sebebiyet kesilen bayV&lll&r hakki lı 

nokta hakkında komlıerlltin eı~a •• ıya ' ı nayı ıca kanı Yaşar Yarış tına!ından ceği suçlu... vermittir. Grip azaar. baytar müdü .. JüöOnden m 
nazarı dikkatini celbetmekte· eltırir her tlrll nakliyat ve verilmi tir . . .. • Ilı 
dlr her tirli sefer teaiıi. TUrkiye .. ş · . . . lO - Arama ı~l6rı .. , .. Ha~er . aldıgımı~a ı~re mat istemiıtir. Ayrıca m 

• . • (Oumhurıyflt Pohsı Nasıl K k 1 k ıarbk ıılerı m6dürlllgü ı~hır· k" k d k lı 
Bunlardan biri Havıga11 ıle &adada olan memleketler· Olmalıdır) mevzounaa olan 11 - ~ça cı ı ... . de her UlrlU baat•lıia karıı lekett~ •. tava ' iSr e , 

ıirketinin Belediyeye aattıjı dea lllıam r6ılllecek tranıit konferansa 48 polis memuru . 12. ~aııgı ımçlnlar tevkıf sıhbi tertibat almııtır. Bu iİ ve hındılerle buolaua il 
bazı Ha•agazı limbalarını, ta· ~eya mllnakale poıtaları teaiı i tirak ederek . notlar al mı tı r. edılu~ılı r y . . . "' bi haa~alıkların gö. üldüğü y~r- yılda doğurdu~ları yumur 1 
t 1 'bl • 1t.-..are•.:. 11-.ı:..:. edıcellai Anadolunua İcab ş - . ~ 13 - Polıınn h.\,·kıf sa.1a· terde ıcap eden sıhhi tedbır- lu baklnodakı m~liiaıat t ı mamıı gı gu ... & 1m1· Her haftanın cnmartesı ve . . . . · 1. • • 

i bi d f 1 k Bel di eden yerlerinde tamirhane ve .. ~ hıyetı ueleı dır l'tt nasıl ıtıtımal fer a11amı1br. enruıştlr. d 
c r e a o ara e yeye çarşamba gunlerı saat 14 de d T f ••ll!l!ll!--111!11~----~----~~ll!lll-!l!l!!l!ll•i 
aatma11d11. yedek parça depolan .k~ma· konferanslar verilecektir. 0 1 ır .. .. Telctoa: 3151 ·rdcton: 3151 

Komiatrlik ba noktaları i• laaıır olclaianu bildırm1tlir. Konferaoı mevzu1arı şun· 14 - M6~bad curumlerde T s • 
talaldk etaılıtlr. Ba laaamta Keyfiyet bakuJıktan valiliie tardır: poliııin ynzifoleri nelerdir' ayva re ıneması 
Wr T•por baıırlanıJor. tamlmen blldirilmittlr. A - Polia1in va11ifesi... 15 - Zabıt varakaları .T 

Şirketin mWlrl L6Ylmer • ••• • B - Mealek bilgisi, : meıt· hakkında izahat .. 
Aaluıraya gitmtıtir. Ambalajlar fek terbiyeai ve kıyafet.. 16 - Hukuku düvelde po· 

Tarife o - Polisin vazifesine ta- !He yarayacak bilgiler .. 
. Beğenildi allt\k eden nizamlar ve bun- 17 - Türk Vatanda~ıgı 

Komisyonu bkenderiye Tlrkofia ıube- 'arın tatbik şekilleri.. kanunu hakkında ınalUmat •. 
Elektrik tarifelerlai tetkik ainden relen maJ6mata naza· Ynkarı~a "8.~~.ılan üç mev· 18 - Ecnebilerin sev.abat 

• d ) · d I k d • ızu muhtelıt bolumlere ayrıl· . . • edecek olan komııyon, iıl an zaran zmır en ı en erıyeye .. .. vo ıkametlerınde yapılacak 
. birinin raba ıııhiı ba•bile iç g&nderilen l:a111 meyvalanmız mıştır. Bol~~ler !anlardır.=. muameleye dair bilgiler ... 

· d l b il· 1 - Oamhurıyet Pohs1 timaını bir hafta ıoaraya bı· ııtan ar zaıyon ve am a J 19 - Seyrisefure aid ına• 
k tı · cihetinden beğenilmiıtir. nasıl olmalıdır' 

r• mıı r. 2 - Polis teşkilat kanuna lfımat. .. 

B H •ı• hakkında izahat... Konferıwılar klsım reisleri, u gece Saylav alı ID 3 - Polisin vazife ve M3· emniyet müdür muavini ve 
Açık olan eczaneler T tk.kl • lahiyeti hakkında izahat... emniyet müdürü tarafından 
Ke'Dıeralbnaa lttilıad, GB· e 1 eri 4 - Polis nizamname&i verilecektir. Kıaım kıstm bü· 

ıelyalıda Altın tat. lilkilikte Şebri~ize gel~n lzmir Say· ve meslek terbiye ve bilgiler~ .. tiin polis memurları ve ko-
Fltk lkiçqaqHkte Cemal, la•ı Halil dia Z11aat midir- 5 - Movoud k~~ou ve .m- miserler keııferanslara devam 
Sam~• iıkeleıiade AIMll11e• liğllae rid•ek ıubnl •asi· 1ıamnamelerde pohsın vazıfö eclımek· mevzular komieerlerin 

f J 1 ti 1 llı:._:.1 'olmaıtar HalH sine taalluk eden hususların ' . . . llm, AIHncakta Joze a yen ye Y • a a11Uar, · • . hilgileri ne ghre yiikseJtıleooktır 
ecuaılerl ba ı•ca aoakbilu. ~amlta3Dlil ı.taalnıla gı· ızahı ... 

decektir. 6 - Oeza kanuna hiik · 

1934 
BUGÜN 

beynelmilel filim aergisiade birinciliii kazanan 
meşubur filim 

AMOK 
Oynıyaalar : 

Marcelle Cbantal - Jı:an Yonnel - lokijiaof 

9 Eyliil Panayırı 
Başbakan general ismetin ve Belediye reisi Bıy 

Behçet Salihin nutuldarıve açış resmi 
Ayrıca: FOX Dünya Havadisleri 

Yunan pren•esİ Marina ile logiliz karalının oflunall 
UğOnleri-AlmaDyada kıt spor)ara-Nevyorkta HokeJ 
liıabakaları - Kar eğlencefori-Pariste Noel banrlık· 

arı lfeıaire. 

Serns ıaatleri: 
Hergiin 15-17- 19-21,1!>. Perıembe ıiinleri 13-1 

17 -Talebe ıcansları. Cuma ıthm 13 ilAve ıeanıı 
- Fiatlarda zam yoktur -

Buıün Hıalk Günüdür. Fiatlar 25 • 30 · 40 Kuruştur. 
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YOZ 5 

Umumi Uarbın 'farihi 

Jütland 

nınuıını No.57 1111011110 

deniz harbında 
gemisi battı 

15 lngiliz 

TZMTR l108T .\ l'T 

Konyada da ötmedi Komitesi Düdük. Makedonya 
M•h 1 f p• w h ) A f ·ı· tl Konya belediyeal, g6n or. 

1 oe o .un ırarına ragmen a a aa ıye e tasını belli etmek üzere bir 
ltalyada Torınoda ç~kan s~rplarla anlatmak istiyen iltica etmiş ve bale Kastamo düdilk sretirmiş. birçok para· 

Stampo gazetesinin daima Ma- Brote geron partisine biç bir nide rahat rahat oturmakta• lar ıarfcttikten ıonra, düdüğO 

..... .,., ...... 

kedonya komitecil.eri lehinde veçbile dokunulmamaktadır. dır. tecr&be edince, hemen hiçbir 

Almanların bv muvaffaki lngiliz filosu deniz bar· hareket eden Viyana muhbi- Ayni muhabir, daha ileri Bu adam lıtanbul gazete- yerden duyulmıyacak kadar 
Jetleri bittabi kolay olmryor binin ilk aniadan itibaren rinia ıayan! dikkat bir mek· gitmekte ve bu takibatn~ da lerine komitenin mutlak reiıi az- seı çıkardığını hayretle giir 
da. Tabtelb .. hirler gerek in- tehlikeli mevkie düıtü; çüı>kü tub~na bakıldı, ?· ~· 1. M. tamamen zahiri olduğunu kendiıi olmadığnn ve Naste m61tilr. 
ıiliı zırhlı ve aefinelerioin top Alman Saffharp 11rbhları da y~:ı ı~bak'tidofnyl~ ıtn~kıdl~b ko· iddia etmektedir. ile Kurçefin komiteyi idare Konya belediyesinin bu 

.. .. · l H' m e ı a aa ıye e ır, St b h b' · d' k · t •v • • ö 1 • • O k ' 'l'k ıtt • d d v 1 ateıleri tabii kazalar yuıun •mıra ıppere yardıma gel-
19 

M . d b . h"kd . am a mu a ırı ıyor ı: e tıgını ı y.emıttı. n ııı ı u 11ııyen li Dgü, bize zmir 
den çok zayiat vermişlerdir. mişti. Bunun üzerine Betti, le B 

1 
ayııhüka(ir eıt' u ~ekt~ "Georgiyef kabinesinin re· liıteden Hıristof, Arkirof, Ka belediyeıinin de mahud Cit· 

l 
· k d' · d u gar me 1 re1ı a 'ki g fkt ü f T f f B · ~ d v h 27 Ni1anda da Mata cıva · en ısıs en 100 kilometro ka· rtna geçen Georgiyd kabine· 11 .ra eçA 1 en Ç ay s~nra rayuvaoo ve te ene ul · mıyen rıü ligiinil atırlatb. 

rında 1902 de yapılmış Rus- dar uzakta k•lmış olan amiral •İ, Yugoslavya ile mukarenet Y.•01 1 e!lulde .. S~fy~ .. emnıye_- garistanda saklanmağa mu . Pek çok maaraflarla getir· 
ıel zırhlısı bir to rpile çarpmış Jelkodan İmdad iatedi. temini içte komitacılıkla mil· tı umumıye mudurlilgu on in· vaffak olmuılar, diğe. leri de blen ve defalarca tecrllbe edil· 
teya bir tobtelbabir !arafıa . Al'.."an~ar, amiral gemili cadeleye batlamıştı. tilil<. bir l'.ı~e ~eıretmiş ve l•trioievvel ıoalanna dağ-ru dikten ıanra bir. tarafa bıra· 
dan torpillenmek suretıyle bat Lıon uzerıne toplu ateıe bat· Aylar siiren bu mOcadele bu lıstede ısımle11 yazılı ko- tevkif edilmişlerdir. kılan bu düdügün oldukça 
IDıttlr. Bu zırhlıda dördü 3: 5 ladıl.a~; buodan ıonra Kin neticesinde binlerce ıillh ve mUacılardan Mibaelof, Naatef « Kücef tevkiften sonra Sofya uzun bir macarası (vardır. 
ilk olmak üzere 28 top vardı. Marıyı topa tuttular, ve bu bomba, yüzbinlerce mermi Dragof, Hristof, Medarof, Ar· cephanelığine bapsedilmiı fa· Hatırım•zda yanht kalma· 
Zırhlının mürettebatından 124 zırhlı aldığı darbeler üzerine elde edilmiı ve birçok komi kir of, Karayordanof, 1 gnotof, kat iki gün ıonra bir domo· mıfH, bu düdüğün maaraf!a· 

bı mi kiti boialmuıtur. pekaz bir zaman ıçiode ba!tı tacılar da tevki_f oJunmuıtu . Stafanof, Çernotenıkinin on 1>ille nç zabit gelmiş ve Koce- rı.nın m~ıebbip~erinden tdmi-
ıla~ 1 .... 8undan ıonra ııra lagıliz Mal6m oldugu üzere Ma- gno zarfında hükt\ıııete teali· fi alıp g6türmüştür, ilç giinden oıne daır de bır karar vardır. 
t 1916 ıenuinin en mühim Eo~efatigalile zırbhııaa ıreldi kedonya komita1i Protegerof mi lüzumunu ilio eylemişti. beri Koc fın adı duyulmamıı- Aceba, bu düdOğfta parası 

laidi1elerinden birisi de fiip A~tro 1 Hoodun bayraiını ha ve Mıbaelof partilerinden ay· "Fakat.. Bu ko itecilerin tır. Cernolenkiye gelioce aııl m~aebbiplerinden tahsil edildi 
lae yoktur ki jiitland deniz mıl Envensilil -yani yenilmez- rılmııtır. Stampa:nn muhabi· reisi Yuvan Mihaelof bir Bul· ismi Vlada Georgiyef'dir ve., wı?. 
ınuharebeaidi. Hatta bu de zırhl~s~ ~a bir Alman ke11af rine gCire hü~ômeti takibatı gar zabitinin ·her halde bil- Marailya ıuikaabnda Yugos • '"' 

J 
•iz muharebesi, Uıı.umi har- gemısuu ' batırdı fakat ayni tamamen Mıhaelof ~partisi kumetin tavsiyesi ile- yardımı lavya karalanı öldllren katilin yeni Bir 

İl bın en büylik ve hakiki de· zamanda cephaneliğine iıabet aleyhine devam etmekte ve sayesinde 8 Eylülde Türkiyeye ta kendisidith 

. Diz harbi addedilecek tek eden bir Alman mermisi ile H TU~"-""'-k'~~~d ~'~ yatı Okulu ~D~ laaıptır ve 31 Ma!ııt~n Jüt infili~_eu~ ve o~t~ıından iki- er r oya 1 Alıyor Balıkesir (Husmıi) - Bu 
Ti landın garb sahıllerınde ve ye .. boluo.du. Tıgı zırhlısı da yıl vilayetimizde bi rkaç tane 
ad Horn kayahklaranın ıimaJi muteaddıd . Alman sefiaeleri • ... • • • Si yatı okulu açıld1ğcnı yazmış· 

rarbiıinde olmuıtar. t~rafı?dao ıhata edildi, müt- Nüfusa tescil edilen numaralı polis Mesud Eıme, tım. Bugünlerde yeni bir yatı 
lagiliz " bOyOk filosu " ku- ;•t bır mücad.ele neticesinde soyadları gümrük muayene baımemuru oknln da Konakpınar nahiyesi 

aaaadanı amiral Con Jeliko 30 Alman torpadosunu batırdı HaHn Erkin Ali Celil Erman Eler, Güzelyahda Tavaslı çık- merkezinde a~ılmıs:ı tır 
fakat k d. · d d l"k d "k ' ' d 8 d F 'd )- Y ' mayııta donanmasına üssü ;,Jdu en 111 e e 1 eıı birinci karataıta 15 numarada mazın a nu~ara a erı ı:::ıusığırlık köylerinden do· 

bahrisinden çıkarak şimal de· ' ~uhlan parçalandı, gll· Fatma Ergöz, tütün ıirketinde Ergol, Burnava. ınhı~arlar oda· kuz ~ocuk bu veni vatı okn-
Diziade aeri bir temizleme ve ~erter.ı. yıklldı. Tam batmak Nihad Eröz, inbisarlarda Mü· cı1ı Ahmed t:rçerı,. Cemal 

1 
luna alınmıştır·. • 

tarama ameliyesi yapmak em· ub~edre bı~en A~m~n aefineleıi hasibAli Nazif Ermin. hulcuk Eagel. aıkma!• meıcıdde kah- Balıkosir vilayeti içinde 

ri 
· 

1 
t' ır en ıre çekıldıler • d 1• R' E raman so agında 72 numara· nı verm ı ı. . • iza11n an A ı ıza ttız, IJ'!Üf- • açılan yatı okullarının adedi 

Bu bllyllk logiliz donanma· b b Alm~nların çekılmeaine ıe- ti oğ-lu Abmed Erdur, Dolaplı ~a b Be~ır Er ~u~e-, d 48 on vediyi holmnş ve 60 tan 
ıı iki filoya ayrılmıştı : Sırf e d amhırcıl Jeliko kumanda- kuyuda Abdullah Erköclen or a a~ıyeV ~~ ~ e~ın eGü °:k tıul~ köy çocngu ok utulmak-
barb gemilerindera mürekkeb sıfn a attı barb filoıunun man kitipleriodenReıad Evin ma~a fa e tı b rzın,k m; tadlr 
biricci filo bizzat amiral Jeli u ukta göriinmeıi idi. r cra memuru İbrahim Sıtk; l~u • aza ü a Turu uman . aDI ._..,.·lil!il_1ı1_ms:24i!i~lll!!!•rı::ma1::1 .. ı!l!!!4~·:ıc• -
._ k .. 

1 
f 1 d Saat 6 15 idi ıııan erg n, ayyare cemıye - _ A _ 

.l·ıe ao, ruvazor er ı osu a a - • • Er agiil. Aydın kumpanya11n- t• d d kt'I B d. ı in T ı · v ıa e a ı o e ıa eyme IDİral Betti kumandasında, 50 _gı_ız erın agır ve uzun da Cavid Eren Türk, 151 po- T . . ' Belediye kantarcı ı.u Emin 
- kilometre aralık ile şarka cnednzıllAı 1topları 00 iki kilomet· lis ŞOkrfi Rmrelli, lnhisarlar• Sady~~re kcemdıyehAndeb fmemur Alkoç, Ali agl\ mahnllesinde 

d 
.. k . 

31 
re en man zırhlısına müte- a ı~ er an en, ra uının- b 1 k 

ogru hare et ettı. mayısta k 'f b. da kimyagu Sermed Er tunç. d 117 d F 'k ağcı ar so ağında 89 numa-
Gjleden ıonra uat ikide, asBı ıhr abteı açtılar. icr• dairesinde M. Emin Er a 1 numara la adı eErye· rada OelAdet Aknyftz, tüfün 

1 F H 
&1 ar ıaat 20 ye kadar b J t h. 

1 
d acı, cra memur ann an yOp . h. d k b 

amiral Betti, amira • on ip· devam etti; barb çok tiddetli ıyıa • • ısa.r ar a Safder ertak, 17 numaralı poliı Mu ın ıaarın ~ sev am arında 
per kumandasında bır Alman ve korkunç olmut ve lngl· EdgB, Karantınede 712 de Bay Hüseyin Kaıg .. y rad erce Kemeraltında bekçi Oelll. Arısan, · 160 numarayı 
filoıunun mevcudiyetini haber liz mubripleri filosu kuman Hüseyin Hüınil ee Har.an Er· Devlet demiryolları 7 i . Osman 'eker Bornova cam· beledıye memuru Muharrem 
•ldı . Bu iki amiral 1915 ki danı amiral Arbulnot ta CSlen- den, Born~vada Naldöken kö- işletme müfettişi mühen=~~ sokak Hamza' ve Salih erkaç: :-kdarı, Bayraklı polislerin· 
Duausanisiade Oogger Bankta ler arasında kalmııtır. yilode. Alı Rıza Ettürkmen Hüseyin " Kalgay ,, ıoyadıoı Belediye civarında tüccardan "'en Ayg~n, ~iman banka: 
çarpıımıtlar, Alman filosu Bu ııralarda kalın bir siı Beledıye me~~ru S'.nı Drçin. almıttır. Muharrem erdogaolar, Kara- oda Nahı. Azız v~ k~rae,ı 
faik kuvvetler karşııında ri· hasıl olmuı ve ıaat ıekiıe hastane ~lhbı Muhıttin Ergü, med Al" E . S taş varidat kaleminde y ah ya Ke.mal :4--ktel, Kız rıyazı mu· 
tat etmiıti. doğ-ru b~rp ve Alman fılaın· Ahmed aga maballeaiode Şa- ri . ı rlıJ ••lra~da Nu- erton, icra mubuebeıiode •llı.mlerındeo Akman, 202 

Amiral Bettioin kumanda- nun ta"ıbi durmuştur. ban Ergeneken, Mehmet Zeki O d~ın .ve Meboıed ~lı Erd ı rık Selibaddin erzık Bucada Ô · poha Hakkı Aydnal. 
ıı altında 8 battı harp zırhlı· Ertesi sabah, 1 Haziranda Ettenn, ;. anıye maballesıcde Hacı demiı mahallealade Hasan 171 poliı Sabri Alaku, aı• 
ıı, 3 zırhlı kruvaıörfi, birkaç gijn doğduğu zamuu Iogili~ 183 polis Şevket Erb~y. Güm- ~ ~ ıokakkt ~~T~t E~anış . elal Basmahane Rıfkı ıoka· keri hastanede ecz~ c• Akif 
lıafif k•n•f kruvazörü, bir ~onanması Alman filoıuou ye· •ilk mem n r ları ndan H Ü••yiıı ı\~ ya~ ~· kel ı ı°r .çe ac .. '. ıiın.İa lbrabim Huan edgu Alpemre, Fevzi P•ta m• bal• 
ınobıip filoso vardır. • l•~e bulamamıı ve büy6k Rüstem Erolnç, Giiml'iikı. b ~· . r: u 'd ~mır AHsk~r~ Poıta memurlarından Osma~ lesinde 112 numarada Cemil 

m 
ek, 

A 
• 1 H' ı'n ı'se 11 uyıatJa Büyük Britaaya ada· muayene memuru T tivfik Em~r Eaala0Me11I~ e . o tor ulu~ı e rengin 221 p lı'ı M h d ..\.y9az. sicil ticaret kltibi 

mıra rpper 
1 

ü "b h . . d ' re , a ıye ıcra memuru Ab • 
0 

e me 1 d battı barb ve ıırhh kruvazörü l~ng~İiz ıf•lu • r111ne ~otmüıtür. Doktor Ü6vdet Fuad ve SalA· med Hamd\ Erdun iki c· ü. eriz, Bürhanettia englioil, Azzet An aı, ba1macı Kamer 
'osunun zayıa ı ıun· haddin Eman H h k' • 0 ıs G ytumur 2336 numaralı giim 

ile mubrib ve tahtelbahirden lardır: ~ aca e ır s,ı. leymaniyede Necati ve Sabri ümıük muhafaza iaıe za· k b' f • 
ıa 

1 

ur. 

. A . d katğırıda Avnı Er yörek 72 E . b"f Al" dd" "" 1 k k rii mu a aza memuru Meb· 
ın&rekkeptı. anı zaman a top 3 Hath harb zırhlısı: Kın . . ' rmıı, Burnovada Muıtafa Er- ı 1 

ae ın .cım e • aran- d F 'd 
tefenoku logiliz donınm•••a- M.,;, lodefutigabl, emviasibl. polı~ Ah Eş•n çay,_ hinh''' tugral, Belediye memuru Ha· tioada llmid aokağ-ında 1 DD· ;.e k erı un.dAlka.ndır, Bele• 
da idi. 3 Zırhlı kruvaıör : Defanı, F_orıd Edız, Alayh .. yınde Ahı- •au Eriı. Varidat memuru lıa marada Kadri Ettubey, gll· ıye anlar ı are~ınde • Rec~b 

Anılral Betti, Alman da Blok prenı Vorrior •tın Er şalın, Aydın komp•n· A•if Erkli, BurbOva Hacıbey •elyalıda Reıadiye rokakta Algüoeı, 131 polıı Hü1eyıa 
•aamaoıaı haber alıoca; bem•n 9 Mubrib J ' yaoın~a _lh••n Er dar, ~ando ıokağ-ıoda Bedii Elerman, Ev 17 numara~• Hikmet l:.rda· :a:ıtı~, lı baakallnda labıil· 
•miral Jelikodaa avrıldı ve Bun~on batka amiral Hood :••!hm~ M. Sıtkı Emnltay,, ralı kalemiode yaıgan Niyozi çek, ıekercı Ali Galib d•po• Z ya K~mal Alkanad, bat• 
tenub yolunu tuttu Horn ka· ve •mıral Arbutnot. 331 zabıt 00 Ja .,•han Eod•y, telg,.ı E•çevik. Pazaryeoinde Muıta posuoda l.Jıman Eeyzi Ermıt· tane cadduıode Karanlık ıo· 
)'ılıkları öoüode Alman ilHÜ vo 5000 bahriyeli ölmüıtllr. ha,memnrıı ismet Er gören, f• N•il E•ö•, Vıliyet iıtatiı ıi, 282 numaralı poliı Mab- kağanda •6 ~umarada Ahmed 
lı.briıi araaında mevzi aldı Almanlaıın bu harpte zayi· F:onsf Ş•yh m•halleoinde M. ıik memurlarından Tabıin mud Hilmi Erceylan, belediye ve bemtır .. ı Agar, 

Amiral Betti bu ıuretle atı lngılizlerden çok az al· Cnmal Elma•, ikinoi Noterd .. Aydemir, 4 numaralı memur Sadi Erle· Ta~o 3 llncB mıntıka katibi 
L b. . . f muıtur. \ bmed Er aydın, D . d I . Mebhka ve babası Tabir Alp 
Qtreket etmekle ırıncı ıını F tt h h il . d T f'i& evlet ttrınır yollarand• ven ' ptıtema cıJarda Supbı . B k battı harb zuhhlaunın büyük - Devamı var E . e ka mHa • eıın e_ ev ı müfettiı Aziz Er uluz, Hbil Emin Erkin, Al.aacakta Ha- gdıraiy,d a6y9ra it, Menemen cad· yıça ar, araççı magazasın- bb' - d es n e numarada Ali Na• 
•e in metli yardımlarından •• ıye merkez muhafızı Muı yat ıokagıa a 4 numarada . 

Y ld f k t /!mir /Jns'a da Mehmed Ercılasım, metruk tafa E • . .. h . decid Bigalı cı Alnıak, Tütnn fabrikasında 
lbahrum kalmış o u; a a rtJ lı Si MalJarda Rıfat Enan komis r cıyaz, çıvıcı •mam cı . ' çenberci Muıtafa Ağırbaı Bu· 
IDgiliz bahriyeıinde eıki bir G d Ô · Ek E ·ıı· 'y varında bakkal Mehmed Fuad \Jltı mektebi muallimle· ca belediye c dd . d 38• 
'- üo elik \<ono ni, Syaıal yoncu rem mı ı, ayyare E k 'f d 1 i d ..... b El · 6 a eııa e na 
••ide vardır· Oüımana her . . d H E d 1 y· r uı, maarı mü ür üğünde r n en Le ra gıa g mrülı ınarada Kazım At 1 
llerede raıı°gelinirae taarruz gazete cemıyetınk e b aksan r a . ı Refik Edeı, tüccardan HakL ı muıyene memurlarından Etem F atilı mab Ua i da ba, kt lsaı .-

1
ka b caret me te i apıcısı Ertaı Elb' l"k b' · . k Ar E N ld"k 11· ı • 

1 
n e f' aı •

0
-

etmekt lagiliz amirah bu ana· . ' .,. rma uyurgaaı 63 I' S 1 • 1' ır ı ' ır11>c1 ordonda ko ı ren, a o en mua ım, katında 7 numarad" Şaban 
••ye uymak lıtemiıti. Raşit H. Yılmaz bant:;~nd: eI..:;;. LE~~{ten~ miıyoocu Arif, Er. zeybek, Ri~a Erbater, Dayimir mahal· oğlu Şakir Akçe, Ticaret mab 

Sa•t 3 buçukta Alman fi lzmır • Gazı Bulvarı miltekaid kltib Mustafa Erbay peıtemalcılar.da terzı Necatı leaınde 94 num aı ada Kema kem esinde batkitib Haıan 
loıunu lg6rea hgiliz amirali Tele'on.· 

3952 
ı. I K t t 

142 
d z· Elmaı t•ı, hcaret odas' tab- Ertopçu, Molla Ahmed ıoka· Fehmi Aybar, sabuncu Ömer 

'J' •a , ara eı • e ıya ·ı v d 57 d Y Detti 17 kilometre mesafeden Yıllıg·ı Ef K r d M t f ıı memuru Nevzad El aman gın a numara a usuf Muharrem Apaydın 122 poliı •teı a,.h Bir deniz tayyaresi 12 Lira E ·~n,. aMra.n ına s~ UI ka • icra bikhni lsmail Hakkı ..Kr Ziya Erdik, Devlet demiryol· Nazım Ak pulatma~ 
... • Altı aylığı 7 rgngıa ımar ınan ıo a- güv lidü · • ı d ,., h · E p ' lıgiliz kumandanına mütema - y • ·ınd Aİ· E d K . d enç, orman m 1 rryetı arın • ıa ıto açer o.ta Buca nabiye mildilrll Rifat 

diyen haber getiriyordu. Maa· ad ilfere yıllığı 20 c ~ k~ E ı .r af. a~anhaı a odacııı Mercan Er giinel, güm- memurlarından Mustafa t.lbi Adaı, 180 poliı Ekrem Aka· 
llaafih Alman topları da ayni flMIR : Ticaret Baugında a J ı gmfır, . Kar_ıhçah ha- rilkte muayene memuru Şerif Devi-et demiryollannda tor- lan, 57 poliı Abdullah Akcan 

b 1 nınaa Şera ettın Erkut. E it b h ı· R b · El A · k k ' tamaada faaliyete geçtiler. 811 mııtır ra ay, aıma ane ma ıye nacı • mı e, n ara me · Karııyaka posta memurların· 
H1fıı11ıhha liburatav11 \leh veznedarı HulQıi Eagilr, 100 tebi muallimi Sadiye Erıea, dan Mansur Araa.: 
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Duvumları 
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Duyumları 

GECELE •-----mm~--• RI Bir sporcunun vefatı Bnraanın Aksu köyünden 
Norveç btiktimetinin en bir hocalArapça kamet oku· 

Acındırıcı, Sevgi Romanı 1 
•ı=============================::::li• 

30·12-934 - 10 - A.ADNAN 

Prens~s Ta-Yi bir k~yanın eöl
gesinde, Mest Dudaklar 

Altında inliyordu 

marnf aki sporcosn Havg 70 dugandan halk , bu hareketi 
yaşında öldü. Bu adam 50 ki· hükftmetin emrine itaatınzlık 
lometre şampiyonu idi. sayarak müdahalede bulunmuş 

---- ve httkftmeti vaziyetten haber· 
Alman yadan J aponyaya llar etmi~lerdir. Hoca yaka· 

gidecek lanmıştır. 

~i~ali Aloı anya'.da Breme ... n Koı-1y_a_d_a•:,· ... ~·ll-A~~~-t-B-ınırları 
şehrı ınşaatı bahrıye tezga· içindeki yollara Uluslar arası 
hında c Şarnhorat > iaminde yol · işaretleri • konulacaktır. 
18,000 tonluk yeni bir gemi Vilayot enoiim:ııi bu fovha· 

Hayır, dedi. Gök Türk Gök Türk bakanının baıı Reiııicümhnrnn hnznrile kı- ların alınmasını onaylamış ve 
Hakanı için kötü bir iş dii · dördü. Atına atlayarak doğru zaktan kaydır~ldı. Bu gemi be<leliniu earfıaı kararlaştır· 
şi\nmek elimden gelmez. Sizi ufukların göründüğü yere git- Nor~doyçer ~oıt kumpa.~y,aın: mıştır. 
ne kadar deriu bir mnlıabbetıe ti. Bir kayanın dibinde ve na aıttır vo ılkbıtharda eur atlı - .. 
eevd· ğimi bilirşiniz. Çin impa gölgesinde prenses Ta • yiyi [Almanya. Japonya] posta s ını ~erzifonda her ~ene bu 
utoru birinci Sui hazretleri- mest dudakların altında buldu. kuracaktır. mevsımde soğuktan ve kardan 
nin bazı istekleri var. Onlar1 Pıenıes Tu - lan hinı gör· --- - İ durnlmazkon bn sene daha 

Tayyareler çin b' ı ı k a·· · · büyük hakana bildirmeğe düğü zaman kalbinde bir bur· . . ır <. am a 11.r. ·~şmemışt~r. 
geldim. kuntunun yandıgv 101 sezdı· B Tayyareler ıçın karanlıkta Ha\"alar çok ıyı gıtmektedır. 

. aşı . r ı . d . . 
- Se imiı oıılar. döodü, gözleri karardı. Ancak v~ sıs ı . ıa' a a. zemıno ıne- S d d• • • \ 1 d k t" 
- -Çin lmparator.u Sui haz kahpe bir kızın gönlünde kur- bılmek ı9in hiiyök yardımı .. ın ırgı a ım .ı ?1~ ı u· 

1 k · lil t k f d ' ld ' tun kalmamış gıbıdır 
retleri, hakana kendi hususi dugu ıaltanahn derin bir h· 0 ac~ yenı e eş e .

1 1 
k" · · · . d"d h · 1 k 

b.d ı k ld v · f Berhn ve Hanover şehırle- e ımı ı\lıu ~ım ı en azır ı • 
oda .)'ardımcılarından iünl 1 am a yı 1 ıgının arkına · d t tb'k t b 1 Jd lar~ hawlanılmıAt.lr Tohumlar 
d ç· Ji k h d. J k varıyordu. rın e a ı a ına a~ anı ı . v ... • 

ört ıa ızı e ıye o ara , • • , , ıuakinadan geçirilmekte zeri· 
g6nderdi. Bunların kabulünü .. Hakan. mfiıtehzl ve likayd Bataklık Kurutulması yat mm takaları ayrılmaktadır. 
yalvarırım. gorüoen bır tavırla prensese lt 1 d p ı· . b t k +--. ----

ç. . b b 't tt• a ya a on ını a a . B b k 1 l .. .. - ın ımparatorn azret· ı ap e ı: 
1 

k ld B 
3 

.. aş :ı. llll smet nonu 
lerinfn hakkımda gösterdikleri - Prenses hazretleri de 

1
.g
1
: tarutu oh. nra!

1
a. 9 ·en Eski~ohiro geldiği vakit sıoak 

•1 'f kk d . d. G .. ı·· .. h 1 vı a.ye mınta ası denı tlı, Res- lı . d . ı· 
ı tı ata teıe Or e erım. An ı. oo unuz oı o ıun... 'k" d<l M ]' . .. ım amawını a gezmış ı. 
cak bu hediyenin daha bııka Prenses bu sözlerin teai- mıtnşak" 8 

bulso Jdnıl ve hukt1· Bundan lıir kaç giiu evvoJ 

n 1.. 1 d k b·1d· B · d f f t't · d O b me er nnı 0 un 11 ar l"e no- A k d E k' l · "h t r u o m111 a a ı . ı . en rıa e 11, ır ı nyor u . ir t ki ö 
1 

d'I n nra an H ış<' ııre mn en-
b• t · t 1 k k d v ·ı d l · u ar 8 y e ı er. d' l 1 · " l .. l ızme çı ve ya a a ·ız egı , an a göz erı ön6ne gelen kor· __ • -·. , __ ı~ rı r g~ m1 ş soyu o çmuş er 
prenses iıtiyorum. kunç manzarayı kovmağa ça· Saar Kömürleri ve hamamın sıhhi şartlara 

Ve... cHuıun gözlerinde laııyor, başının kör bir balta p ,.1 ] k uygun oimad1ğın1 gi;rmiişler· 
içeriden içeriye aevinen bir ile kopa •l .. d aJ aşı aca uir. H.ıııı aw yıkt.ırılarak \'eni 
. . r. acagını sanıyor u. Alı1as I ore•· v.. Saar bu • 
ıhhmalin zerreleri yandı O . J u "' • ha~t aıı ynpı l a<'DA• Kö,<enmek· 
mnbim bir fey bulmuştu. Söy- Torlan ban ıöylcdı. . dutla.rındn çok kömiir uıa<l en t edir. . 
ledf: - ~orkm_a prenıeı: dedı leri olduğu malumdur. Fran- . • , ~ , 

H k h 
1 

• P Sana bırtey yapacak <..eğilim. sız topraklarında lln maden Muı vıliyetı iskAn mildilr6 
-T ~t~ ~z~et ~rı, ;.e~· Sen, bir Tü.rk &önltinde kur· kömürü vıtr iso do mo,•kHori Şükrii Karaköse fıkln mü 

ıheı 1 at d'ğn~n. ıa ~· ııt~ ı·yı· c dugvuu 11ltan.dın yıkıh•ına aö çok derindir; bunlardl\n if4li· dürlügü.ne tayin edllmif ve 
er ı e ı ı nız yerıne ge ırı ır. ... • K 1. .. •t • • 

P b k" d 
• 

1 
1 B d · • b' fııde çok biiyiik masra f Jar:ı aral\ Oseye gı cnı~hr. 

renuı • ın a ııze söy e- a.. en e ıyı geçen ır ge· .. . ,... , ca , ..,. .. _ 
·ı 1 • h. b ••. d ,. d . h 1. .. 1 k mutevekkıftır. Ilunnn ıçıu A t 1 d b 1 nı en erın ıç 11111 o5 ru e- cenıo aya ıne gonil ırıyo S h . . . D aya a • ava ar hm•· 

X.'Jdl y 1 bl blk aar avzaeımıı 1stıkl8lı veya , b . , b •' r. a nız o, r an rum. Sana gelince; kahpe de· , 1 . . . . aıen .. oımuı, anı · •ılamııtır. 
d 

• d .. • • d • o. mauvaya ıltıhakı ışlerı uza· y v v 1 J h 
ça arına yaraım• ıgı ıçıo o a Iikanh.. : d "k" •gan yagmur ar an arap 
h

. 1 • d k il 1 k yor. Şım ı ı son anlaşma ta ı· 1 • d' 1 k ızmet erıa e o anı aca tar. St!nİn Türk ıoyundan ol .. F t: V eııo ıvar an yı ılmıı çay 

H'k 1 Ç
. f' . zına gore ransızlar buradan t t v . . b . 1 an a ın ıe ırı arası!!- duğuna inanmak elimden l d 2 200 000 

. .. .. aı ıgı ıçıo aıı arazı su a -
dakl ' CSrD meler 20 dakika • ge ıene 0 • · tou komur hodıı kalmışbr. 

k 
ı g 1 . mıyor. hakan sevgiliıine göz ve beş sene müdd~tle çek<> bi- --·--

adar devam etmi•tı. Çao k · B M ') 4 • 

S Ç
• d d v 

1 
oyanın bakanın ıoyundao lecekJerdır. u sene Uf vı ayeboe 

ang ıng ça ar an ayn ır h k ' beş Erıurumdan ikisi Sivaatan 
ayralmaz,evelden tanıdığı Türk . a. anın kanından olmasına T • biri l.tanbuhJao olmak üare 
akıncı beylerlle temaıa geçti. ıhtımal yo~tur. epecık 8 yeui muallim tayin edilmit 
H k · f 1 • k Elbette kı sen, prenses gibi Ik . . . a an çın H er nıa ar aıına . Ha ı ne ıstıyor ~ bepsı de vaz•felerin~ başlamıı· 
adamlar koyduğu için bütün bulaıık bır kan taııyorsun. Şu k ı d Jd ~ lardır u uyucu arımız an a ıgı· · 
ılrilımelerde4 haberdar olu· halde ... ıu halde... bu toprak mız bir mektupta : Sındı 11ğ~· ~;;;;:~m-;amelit 
yor, bu kirli ruhla caauıuu larda kalamazna. Karııyaka, Bucaya, Burno· membru Yusuf : Koçel Omur· 
aeler yaptıtıadan H•tl ıaati· Gök Tnrk hakanı m6ıtehzi vaya otobtiılerle on kuruıa far köyllude navlanırken bir 
ae ba~er alıyordu. . tavrunu muhafaza ederek ıim gidilmektedir. Ayni otobüı· ayı ile kartılaşınış ve ayıya 

Çlnh casuı Tnrk eJnıde di de Çiu sefirine ıöyliyordu: Jer Teheciğe de bir adamı ateş etmiıtir. Ayı yaralanm•i 
kaldığı mnddetçe hlitlin ça• Çin imparatoru Sui hazret- OD kuruı• götürmektedir. Ara fa kat : ayni , .. zamında kızdığı 
hımaııaı prenıes Ta·Yi'nin I . . k •v•t • S daki fark çok bUyOk ve nis· için dönüp avcuy• hücum et-

erının ve yıgı casusu.. . •· b . d. · · K" ı ı · k &zerinde topl•mııtı. KYrnaz r d 1 1 ebız ır., Bir aydan beri; mıftıt. oy Ü er yetışere ayj• 
Çfoli tam iki ay hayret sar· na ge ınce, sen e eaer n e Tepecik tarafına kaptı kaç yı öldürmüılu ve Yusufu 
fettlkten sonra prenses Ta· iftih•r edebilirsin. Hakan ıev· talar i1lemekte ve insan ba· Kocaelide kurlarmışlaıdır 
Yinin Aa·Sai·Kiya adında giliıine göz koyan bu namerd şına beı kuruş almaktadır. PoJathda ... brun;-;euçlerin 
bir Tnrk beyiyle allkadar ol· delikanlıyı, An·Sui Kiya'yı ·~· Tepecikte, Eıref Paıa ve işt irakile bir Üıküleme d _r· 
dutunu haber aldı ve bu re· na teslim ediyorum. Onu Çiae Emrazı sariye ha tanesinin oegi ıçıl :n ış ve bu milnaıe · 
zaleti Hlna açtı. götürür, ealr pazarında satar· önüne kad•r beı kuruıa adam betle bir çny ziyafeti veril 

Tou·Li hln, b6yle bir ih· ıın .• Hiç değilıe Çine bu iıt~D taııyan bu ka~t~ kıçtılardan ıniıtir. 
timale yn veremedi,.( irin b. k k k d . . balklmız çok ııtafade etmek- - 8----T------

5 ~ ır aç ara a çe e gırmıı t • d h n 1 d oy a k 
b t t n • . d .d. 

1 
e ıse e; en ı an ıyamı ı VU 

ayre ve ee11 r ıçın e ı ı. o ur. v 

YOZ e 

.,~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: 

iklçe•Tan • t• t 
melik sınema, ıya rosu 
Yalnız bizleri değil: 
Btttttn dünya sinemacılığının methü senasını dil · 

!erde dolaştırdığı yoni kopyo lTürk9e ıözlö 

lstanbul Sokaklarında 
Ve Nevyork Metropoliten operası ba~ mu
ganniyesi Lavrens Tibet ve Lüpevelez'jn 

oynak Rumba havası içinde 
sözlü ve şarkılı nanıdar 

1 Adalar Şarkısı 
[-Iİilll-

1 
Şahtıaeri bugün 26 Birinci KAnun Çarşambadım iti 

haren lkiçeşmclik TAN· Sinemasının perdeıini ıüeliyor. 

Ayrıca: Diinya havadisleri 
~'""'~~~~ 

Seane saatları: Pazartesi. PerşAmbe İ&tanhnlS. 13-
17 - 21, Adalar Şarkısı 15 - 19. Onma, Oumartea1:

1 
latanbul S. 9-13-17 - 21, AdalarŞukııı 11-15-19 
Pazar. Sah, Çarşamba: İstanbul S . 17-21, AdalarŞ.19: 

ELHAMRA t. MiJU Kütüphane Siuemasi 
ÇARŞAMBA gününden itiba

ren takdim edecf>ği yeni pro~ramda beyaz perdenin 
emektar 9ifti: lVAN MOSJOUKINE ve 

TANIA FEDOR 
Tarafından temail edilen "bir Nice karnavalının hikayesi> 

KARNAVAL çocuGu 
DİKKAT: Bu güzel ve eğlenceli filiın bayramda 

program değiş tirmek mecburiyetinden ötttrti 
4 gün göaterileoektir. 

PAZAR günüPden itibaren: 

AYSEL bataklı damın kızı 
SA~APiYöRUM~ 
Şen vo Şuh Alman operuti muvaffakıyetle 
Bogtiıı 11oanılar : 15-17-19-21,15 

Karşıyaka (EGE) Sinema 
....................... 11!11! ................ .. 

B •• • Biitiiu dii ny:ıJa uadog11 kadar nwmleke· 
0200. ti ınizde de pek çok se""ilen biiy ük sanatkAr 

GÜSrrA V ~"'ROLIH'in 
~n !!on ve miAilsiz <lorecede nofiiı bir fı 1 mini 

takdim odiyor 

Kadııılar Ne isterler 
llll"e olarak kıymetli 14au!ltkar ı ınız liAZI M'ın 

Tiirk\\0 sözlü - Şnrkıh - Tukli tli 

KARAGÖZ ŞAİR 
Yarım sa.atlık eglonce ve kahkaha fıhni 

Seanslar: 
Ouwa vo l'a;.mr 
Diı?er giiolor 

' . . ;..-· . ../ .. ·.... .. ... """ .. :· ·:.. ~· 

eKarşıyaka LUKS 
Kalıkaha1arla giildüreıı Kikinin unutulmaz 

yıldız1 ANNY ONJ)UA 
B ~ıgiin I.ıiiks Sinomasıııea 

ÇAPKIN KIZ 
~..,ran sızca sözlü ~arkılı 

' },ilmirıd" seyi roilori ni tekrar do\"am lı giildürocük ,.o 
iki aaat &ovi1191i ~aatJar ya~atnc:t ktı r 

Ayrıca: Diinya Havadisleri 

17 
Karıısında kendisine bunu ha · . . gım'z bir ıabepten dolayı H 1 ..,, 

. ,. Noı · Burada bır noktaya kapla kaçtıların Belediye tara· lf SIZ 1 "I 1 
ber veren Çong·Sun · Çıag ı · d · ç· d M' • -. 

ki 
. ) b .. k ._ ~areı e eceğım. ın ~ ılli fında seynıeferlerİDİn 1 ğve- Torbah [Hususi]; - Burada 

yumru arıy e oıaca mıf gı 8 . l 'k . d . (u ') d'l · l h b 1 • t k b ı · bi konuttu. ır ı · te.~ıs e en ımparaıor ,. etı ı ecegın a er a ıyoruz . cıns avu ırsızhğı alabildi· 

D 
. . • bir zamanlar gözdesi olan pren Bu haber doğru ç.ıkat sa ğiae gidiyor; depo baytarlığı · 

Seırns lar: Ou nıa \ O Pazar 15 
Di~er günler 

19 21 
19 21 

.. · . . ·.~ ... ' ... .:.~· .. :ı:~· . ': . ..:; . <(' ••• •• _ .. 

Diş tabibi 
Mehmed Ali 1 - olapçı seraerı... Dedı. ., . t f k. J b lk · h lk b t · · v • 

P i d d 1
_ ~e$ Ta·yı) ı Tu· lan Handan za en a ır o an a yıne oa nın a a ma ıuı esıs ettıgı 

reaıeı 1CS2 en tııtırmear k ı id"b 1 v b· ı . t k • t ı b i • d b 1 d k ? evvel Türk Hokanlıgını yopan uruı a g ı ge mege •Ş ı· ıoy avu ıı aeyonunun~ tiltin 
ç•n a • ne er uy aracn ıın ş l H • h a· ı . yacak ve ç\>k zarar g6recek .. tavukları çalıbdığı gibi halka 

Çin caıuıu ıeytanl parıl- opa :yo ~~ a e ıve . e mıı tir. mahsus kllmeslerden de bir 
t 1 i • d sı. 1 • • o da kenduıne prenşeşı seflce • 
ı ar çın e yanan guz erıaı Zaten on bır tane otobn- kaç ıoy tavuk çahomııtır. 

kapar gibi bir hareket yaptı. yapmıııı. sün buraya kifi fgdmiyeceği 8L1ndan baıka Esad Ôzbe· 
Sonra elini ufuklara çevire Bu dai<ıveracı prense!; zev • de malümdur. Reis do~tor ğio çiftlık damından iki fnek 

k sı. t d·· cinin ölümünden ıonra maalesel' 8 b t S l'h U • B ı • d · re gut er ı. 1 e ce ı ı ı un ve e.e· aş111lmı~ ıl'e e hırsızhr takıb 
- lnanmiyoraunuz değil- Tark ıahıını yıkacak ba~ı ıey· diye meclisinin nı.ıan d ikka- edildiklcrİ1>İ görerek inekleri 

mi. Şimdi oradadırlar.,. Sevi- tanı roller oynamııır. [Ve" Tokyo) tini celbederiı. Üçpınar çiftliğine bırakıb iz 
ılyorlar . . - . Devam_ edecel(- b1rakmad•n kaçınıılardır. 

Ferid Cemal 
Abdullah Naci 

Birinci Beyler Sokağı 20 Nuınarada 
1 Klouuusani 1935 tarihinden itibaren aUiıtereken 

hasta kabulüne başlıyacaklardır P. 1044 
Telefon : 2630 
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şehirlerimizi şenlendirelim ·ı 
...... 1 2 

Memleketimizin Çiçek Ve Aiaiları 'Ve Sanlardan istifade Usulleri •• 
Sevimli Qiqeklerin 

faidesi 
Ktlçök bir tohum· 

dan TUOUd& relen bir 
çtçek, türJft tiirlö •e· 
ktllercle görtioerek in-
181tlann ırubanu 'teBhir 
we .kalbini n•t'• ile .~ 
daldorar. Çi~akıler bu 
1evimli ııauuından 
dolayı en mab•nn kalb 
leri bU. •y,danlattık· 
ları ve binlerce tekil 
ve nnkte yaraCJı!dık-

1an i91n herbe tara· 
fi nJ!n 1eTiJh'. 

Parlak renkli 
~kler Çiçe' bah,esinden döı. üı 

Çiçeklerin mtite· lerde kabul edUmittir. lar, e11 yiiksek dağlar, batak· tepeleri~i tırmanarak hayab- pa~klarını, batanik bah.çele· 
re~kt mem1ehtlerde Tabiatta ağa~~lar ve laklar ve s6J ve deniz kıyıJ. na el•er11H olan 111•11 top rlnı m~~tazam ~rme~ ııter. 
en büytUr c1oatu, en · · • . kl •••d• ıörebiU.iı . BuaJMn farl1r . O ilk ıtına lıeveıı llerıae bQ-
btiyttt mtldekkiki ve ~evyorluıebaıaı bah,._";de ··arib biT alfaç çıçBi~ ~r 1 . ki . pdüldeıimiz hem iter renkte Bir 9okıJarı zahmetsizce tna faydalı aebat bakualaria 

. . ~- o e z •ı•ç arı, çıçe erı Aa mil I '-ild · · · onları en !Jliytik ıtına n~ bahçelerimizi• sade ve baıit bl t &ğıUacle ah 1 b' laeill J•n uca ft• • br- ııtedıklerıoden fasla bol hava mileliiif oldar . 
.. ,recıen ;Çocuklardır. Çö~kü 'bir zlyaetl11de11 ibaret deiil· ta:ı~a a:tnıı ıekild; ı'arew7. :::: :;~.-·~·rd O~ar ba~ı ırıya :ve gıda bol ur; bepai in· Nebat Ye çiçek aersltirİ 
onlar yaraclıhtlarında b'tabıKtı dir. Oalar insaniyet tarihi diii911fz gibi müterekkt inaan· 1 ..._ e ._ 1 n e, ·~ ya . san gibi canlıdır. Yaoamak Ba nevi 'bahçelere ve son'i 
•1'9'tırmaktan ıonıuz ır zevk b 1 1 b • kih . , .. mı - 9 ma a• mıt nzı1ette· . . JA- 1 ... 

B1l ti
k b" b b a at ıya ı erı reımı neı e lana her dört mevsımde iti- diri ıçm ~ım o an hayat şeraıtını 9içek vetiştiren Hmoulnldara 

duyarlar. !!' ır a çe e giinlerinin klh lıaraahk ma h J d .,. • a 1 • • • . ti n en ziyade dikkat ' nasın• maı ar o muı tarı a ç· ki . h t b 1 arar orar ar. yapılan zıyaretler n ebat bıl· 
=~.:."ııek•D parlak renkli ::') r:·'·t·~ bir:. ( ~·m~o- da gllrebi!İr!•· M..... çoealı. ı~ııı:rın b ~y,a b: :'u: Bahçeler iyi bakılırsa .. giei hak~ında en güzel ' dero-
9l9f1klerdlr. Bunlar y11şayış ve ziyar:t:uı ke~diaia~' he'd~yy~ kmiel ktebpler~nıut d~abçelerin'd~ si, bayat •t,.;~:~a topy N meiıo Çiçeklerin canh vlduianu tir. Qoonklara anlatılmahdwki 

.. h . "fb ·ı er u cıas en ır . . ki . d h 1 ~ etrafına ıera verış. 1 1 ~rı e 1ı6tirülen bir demet çiçeğin • . ft1zi ve iklimin m6ıait ıu.a· çocuklar bilmelidir.. Bunun çı9e erın 8 to um arı uır· 
~k 1evile?, ve .takdıs. edılen oaa kalbindea tedavi ettiii ÇıçekleJın Yaşad1klan iU sayeainCledir.Bazlları toprak için mekteb J>ahçeleri olmalı; birine kart~ınlacak ola,.. 
nebatlar ıumreıındendır. yahud bir llllnDn kabrine y eı·ler: laraa emekliyerelr yahut ılbO talebe aer1 ı&rmelldlr. Bir tabiatta görülmiyen biçi m Te 

Nef'e ve matem sembo bırakıla• bir celnıin o•DD Biz çiçekleri• bütüa ne.vi· nerek hayab için l&zumlu gı- bahçeye itinaya bathJ8n ya•- renklerde nebatlar C'1do edil-
lü olan ~çekler : ruhunun lıtlrabatiae sehet, !erini çıyır. orman, buğday dayı arar B.aııları yükrelerek ra, ileride ai~e ' bahçeleri»i, mesi mümkün olur. 

Çi~elder yalaıı evlerimiz •e olduğu · kanaftti bllt6n millet· tarlaları, çalılıklar, geniı ova .. evleri, balkonlara yahut dağ bakçevan tarlalarıni, ıehir - Sonu Yarın · -

i 
ı 

öz dilden Osmanlıcaya- iiylük Forma : 18 
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~orsa Amerikan gazeteleri Londra müzakerelerl 
Uzüm ·-·-· • •••• • 

çuvaı Ahcı ~· ~ Filipinde Dominyon Statüsü Amiral Yamamato'nun Tokyo'dan aldığı yeni 
9ı•6•6sM. snıe~mh~nov~ç9 75 ıı6 Kabul Edileceiini Yazıyorlar malumat u··mid vermı·yor 

üı. ID ısarı 10 o 25 N ( )' A • .. 
149 H. z. Ahmedl 2 50 12 75 . evyork 29 .A.A ~-:- me· yonunun tekhflerde balana v • . A ı B d 
102 H . ve Cevdet12 14 25 '!kan ~azetelerı Paııftk deni: caiı bildiriliyor. Komlıyon aşıngton n aşması ozul u 
80 Alyoti bi. 12 75 14 25 zındek~. u~umi durum yOıtln iıtiklll hakkındaki kananda . . . 
62 H. Alyoti 13 25 15 50 deu Fılıpın . a~alarının tam göı öaGne alındıj'ı ılbi ticari Londra 29 ( A.A ) - Ha· tekhflerı hakkında Tokyonun işleri bakanhğına giderek Va• 

29 D A d
•t• 

14 25 14 25 
iıtiklAI tehhkesınden kaçına· vaı bildiriyor: bazı düşüncelori ıı i bildirmiş . t h d 1 i L 

· r ı ı k D · S tn n ti k mtinaıebatın keıilmeıl yeriae A 1 1 y T k ııng on mua e enamea D n al• 
24 

M Alb t• 
12 75 13 

ra omınyon ta uı D a· m ra amamato o yo ve yeniden sual1er sormuştur. • .. 
· er 1 bul edeceğini yazıyorlar ııkı bir 6konomlk m&naıebe· dan 108 kez aldığı talimab J , b t .1. tama ermıı oldugana ı6yle• 

14 M J Taraato 15 15 . d i d • . b'td• aponya nın ceva ı ngı 1z 
· · Halen Filipin adalarında ba te muvafakat edilmeıinl Ame· reımen en z aıreaıne ı ır- h r·ı · d 1 · ı · t k l'fl . mittir. 

14 Vitel 10 50 il 75 1 r Dil d ö .. l ma a 1 ın e ogı iZ e ı erı· 

8 F Abd il hl 6 16 
lunan Amerika r Ayan komi•· rikadan lıtiyecektir. m f ır. n ve • i e yeme- nin kabulü veya reddi gibi Londra 30 ( c\.A) - Japa 

.z. u a jiadea ıonra amiral Standley . . . . • . 
1592 Dünkll ıabflD yekOnu ş··k .. K Con sı·mon ile amiral Yamamato bu tali· telekkı edılmektedır. elç111 Vaııngton anla1ma11aıa B v d u ru aya ve IDat hakkında DZUD uzadıya Londra 29 (A.A) - Japoo feıhini reımen Hariciye ba· 

uv: ay Receb Peker Mussölini ile görfi,. r6rtltmllılerdir. Amerika ma· büyük elçisi Matsudeira dııarı kanlığına bildirmfıtir. 
100 Uıak Burdurlu Tabir tü müY bafilinin intibaı Japon vııziye · ~"'-"'"'"''·"'"'""" 

4 25 4 30 Ankara 29 (A.A)- Ba ıa- tinde d~ğitiklik olmadığı ve Cirid Tire'de 
125 yıldarun M. Akif 4 bab iç itleri bakanı ŞOkrO Londra 29 (A.A) - Dey· Tokyo bOkumetinin önceden " ,.. 
62 Denizli lıtiklil 4 20 4 87 Kaya lıtanbuldaa C.H.F ge- li Telgraf Caneı muhabiri, mlıavat verilmedikçe lnıaat Sporu himaye ediliyor .Asarıatika bulundu 

nel kitibi Receb Peker Kli- ıellbtyettar bir membadan proıramını'~tıildirmiyeceii mer· lç işleri bakanlığından va- Tire kazasında bazı kıy· 
Kumdarı tabyadan daam&ffflr l ve du· almıf oldujılna ıCSyledlfi bir keıiadedir. liliğe gelen bir bildirimde metli iıiraatika çıkaraldıtı ı -

4 Be ik i zmde 4 75 rakta Hylivlarla Bakanhk ve mal'!mata atfen Ş~r Con Say· Amerikan murahbaı heyeti b.•!lıca milli ıpoıumuz olan airıatika mnhiplori cemJyetia· 

49 1 
t~kl:. 

4 75 
urka ileri gelenleri tarafından menın 6nllm&ıdekı bıfta için· bar&• Londradan hareket cırıd oyununun yarım a1ıra ce haber alanmııtı . Banlar T!· 

1 1 karıılanmışlardır. de lt.lyanın tlmılinde klla edecek ve J• on anın Va,in • yakın bir zamandanberi ih rede muhafaza edilmekte leli. 
Arpa Trabzon da ikinci Mr ıeblrde Muı~ollnlye MB· ton maahede~ini tozduğu ha~- mafe uğradığına işaret edilmiı Tire . karmakamlıiı dOa 

llkl olduianu bıldlrmektedlr. k k ve bazı tavsiyelerde bulunul- bunları lzmıre göndermiı •• 
1('0 Karaoğlan zade 3 75 seçimler M h bi b h t 10 t ıada i notaıındaa geç vakı~ eserler lzmir müıeıine aakle· 
400 s· h' d 1 3 7· u • r u aıuı a ma ma .... men maldmat ıhnacaktır. muş ur. d'J • t' 

ıpa 1 za e er :> Traltzon 30 (A.A) - Say· alınmak Ozere kendlılne mi· N t t . d A 'k h Bundan ıonra idman cemi- 1 mıı ır. 
83 Burdurlu Tahir 3 50 3 75 lav seçim itleri hızla ilerle· racaat edilen Sir Coa Say· ~i a me hh e mehı ak t~- yetlf'li iaifak ı gibi valiJerio Baha 

Mlsırdarı mektedir. C. H. F. ıındaki menin bu mOllkat havadlılnl J• t mi a~ha adı~lıının. are ,.e ı- cirW sporile alikrdar olacak ; 
lr 'b d ld ae e mı e ı ec .. iı ve am 1J ğ' ğl ··ıd ·· d .. yoklamadan 1011ra ikinci mtla· ne te zı ve ne e te1 t • k N · D . gençlik topluluklarının cirid ve ı O unu O ur U 

27 Burdurlu Tahir 3 37 5 tehipler ittifakla aeçilmiıtir. etmit olduğunu yal•ız ta ~e nı~ ~nc~ 1°r~~n tyvıı sporunu tatbik etmeleri için Haber aldı~ımıza göre 
9 Betikçi zade 3 25 ikinci ıeçiciler araaında yir· ı&zlert · ı&yle91it b11landataa11 de ar k• k•tt arı nıı ız b~lud~~ıln- tertibat alınacaktır Menemende ölümle neticele· 

'li t kt df • an çı tı an aoara ı ıra e- • . b · hA . 1 
Susa miden fazla fırkalı kadın var• 1 ve e me • e '· . il 1 1 kt d O • . Ayrıca ıpor evleıınde de nen ır dıae o muttnr. Ba· m d Buraya 11tirahata ıeldım. ce an aıı -:0a a ."· raıcı atlı kollar ,, ficude getirilerek ha, üvegi oglunun yatagı kir· 

30 M. Hilmi t 1 11
• Curnarteıi gOaO Moatekarlo· Norkan Dayviıl -• ~ıraret ede- tef ilihn köylere kadar ya- letmeeiııden asabiyete gelerek 

48 Kadıoğlu 11 210 390 ya hareket edeceğim. rek eadialne lng•hz • Japon yılmarına dikkat edilecektir. küçük çoco~on kulağına to· 
120 Portakal zade 11 538 Ali Nazmi 210 400 El"~Ul"Uffi yolu kapandı gCSrBımel.eri bıklunda malumat Oyuna çıkacak hayvanların katla vnrmnş, çocuk bu darbe 

Palamut 
118 tırnak M. Arditi 400 Trahzoa 30 (A.A) _ Ha- yeıecektır. yıpranmamast için bayvarlara al tında can vermiftir. Dün 

C 
• • • valar ıoj'qmaı ve karadaa Londra, 29 (A.A) - Oef- etki papuç ve loca üzengileri akşam haber aldığımız bu h&· 

Kental eVI~ iÇi Erzuranı yola otomobillere fild i1ı dün yapt1ğı görüşme- yerine alafra"ga üzengi kul· d~se hakkında yarııı daha ge· 
72 muhtelif H01eyin Hnınn 400 kilo Uıak Feaçi zade 28 kapanmııtar. de Yamamoto İngiliz )anılacaktır . nış malt\mat vereceğiz. 
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Sümerb nk Uşak şeker fab· 
rikası an: 

Terakii Ziraat Türk anooim şirketi hisseleri SOmerbank 
namına şimdilik yalnız Uşakta .,lıo111aktadır. 

50 liraya kadar hisst;ye sa bip olanların biueleriain ta· 

mamı, fazla his esi olanl rın hisseldrinia yarısı ödenecek 
diğer yarısı için hisse sahiplerine birer vcıika verilecektir. 

Hisse bedellerini ahbilmek için ya hiıse ıabipleriain 
.kendileri veya vekaletnameli vekilJcri tarafından fabrika· 
mıza bizzat mür caat lazımdır. 

Bedelin tesellümü ve ibra muameleleri dolayıaile yalnız 
mektup ile tediye yapılamamaktadır. 

lıtanbul, iz.mir, Ankara gibi büyilk ıebirlerde ıatın al· 
ma işi ileride Sümerbank tarafından yapılacak, ıekil ve 
şarllnrı Siimerbank tarafından gazetelerle ilin edilecektir. 

Hisselerioio ödenmesi için talimat harici mDracaat eden· 
ler çoğalmıştır. 

Bundan sonra beyhude müracaat zahmetine girilmemesi 
ve milracaat edenlere ccvab verilmiyec~ği iliD olunur. 5526 

jo E G A ve T 1 S S O T 
Saatleri A centeliii 

Kemer !tındaki 56 numaralı mağazasını Hükümet 
karşısında K!1ywakem Nihad Bey caddesinde l ve 3 

1 numaral~ 11;1aga~~la~a naklettiğini muhterem müıteri-
Jerine ızıb!'!ıl~d~ır3m•eilgiııBı 111h•ı~r ~v~a-~iiıifiie ııılbliiilı j r •• _____ IİPIİ. Iİ1m03İİ61i. 

t CT-

Operatör 

Nuri Ihsan 
Viyana, Hamhurg Darülfünun Tıp Fakülteleri 

Cerrahi Servisinden Mezon 

Muayene ve Ik .. mdgahı:Karşıyaka Kemal 

PIŞll c~ddasi N~mara : 120 P. 1021 

- --
Dok o 

z a· brabinı 
ASKERi HAST AHANESİDAH l LİYE MUTEHASSISI 
i inci Beyler soksk DUDlar& 45 Be}ler hamamı karııııD 

dnöğledeıı sonra 3 - 6 ya kadar hastal.ırını kabul eder. 
p, 89~- Telefon: 3806 

~Do . Riza ünlenl 
~ Doğum Ve Oerralıt Kadın Hastalıkları ~ 
;::::: -
~Mütelı ssı~ ı Telefon 2987 §S 
~ Kestelli etıddesinde 62 numarada hergün § 
~ sa.at 3 den Ron~'a hastalarını kabul eder. 5 
ım Tmıııınr uıııuıı1.ııııını ı 1 nmııın.ıılliıınmııuıınmınnıımnıımıınııınıınıınn lllllillllllRllllllllJll I 

1. Lütfi 

t 

lştiha - KansJzlık - Kuvvet İçin 
t yi Bir İlaçtır .. 

Kış günlerinde souğa karşı viicudii mu-

hafaza ve nıukavomet için sabah • öğle _ak

şam birer fincan i;;nek çok faydalıdır. P. 1038 

Ista bul kok, Ini{iliz kok 
Ve ZONGULDAK kömürlerinin fevkalide kal iteler 

gelmiştir. Muhterem m.üşterileri~in vakıt kaybetm~den 
kışlık ihtiy çlar~nı temın etmelerı lizımdır. 

Satış mab Ilı: Malbzlarda yalı caddcai numara 12 

Corci Ganoci Telefon: 2295 P. ıos1 

f telyen1izde: 

IZKİB POS· A t 31 KANUNUEVVEL l 934 

·-- ---- --· - ....:...... -..___..__ __ 1 Birtıraş bıçağile yüz defa tıraş olduğuna andedenler çoktur 
Daktilo 
Makina 
Tamirhanesi 
Bakırbedestaıı N o. 1 7 Hasan Tıraş Bıçağı 

Her ne~i yazı, beHb • 
ve fotograf makineleri 

tamir eder. Bilhassa mik 
rofon aynalarını yeni ola 
rak yapar, bozuk olanı ta · 
aıir eder. 

Şinıdiye kadar icat olunan bütün tıraş bıçaldarı arasında en mlikemmel ve enfev• 
kafide olduğu tah•kkak etaıiıtir. PiyHada mevcut hraı bıçaklannı t•ınt~ııtır.~aaan 
tıraş bıçağının 1 2 3·4 numaralı gayet keskin ve basıaı tarafları vardır lu her bır ta· 
rafiJc fAakal on defa tıraı olmak kabildir. Bu he1&pla beı kuruşluk bir adet Hasan 
tıraş bıçağı ile kırk defa ve ıslak bardak ile bilendikte yilz defa hraı yapılmak mnm
küodllr ki dilnyanın hiçbir bıçağında bu meziyet yoktur. HaHD bıçığı istediğiniz halde 
başka marka verirlerse aldanmayınn:. Taklitlerinden Hkınınız Fiatı 1 adedi 3 kurut· 

Piyano ve emsali çalğı 
aletleri ve radyo tamiratı 
aıükemmelen ve ucuz fialla 
v•pıhr. p 1050 

tur. 10 adedi 45 kuru,tur. Her yerden arayınız 

Hilal 
,;\1obilya. ve sandal
ye imalfıthaııesi 
Şekercilerde numara 

26 en iyi cins fmn· 
lanmış gürgenden muh· 
telif çeşitlerde mobil
ya ve sand Jyelerimiz 
metanet, zerdet itiba· 
riyle gayet mükemmel 
olarak imal edilmek 

Şık ve~Güzel giyinmek 
lstlyenler okusun 

Y aklaımakta oJan bayramda şık ve zarif kıyafetle 
gezmek için ~n ıoa model elbise ve kundura modellri 
gelmi11ir. Halimağa çar,ısıntla 

RÜBE.? f(ATAN KÜTÜBHANESİNDEN 
Bu..,yeni modelleri temin etmeniz beıbalde faide

lidir. Bıı modeller manto, tayor,rop, tuvalet, ~undura 
ve dah• bir çok. modelleri havidir. 

tedir. Toptan ve 
ehvendir. 

perakende ve sipariş kabul eder. 
P. 961 

Fi atlar 

Bilbaiisa elbiselerini kendi yıpan hanımlar ıimdieen 
patroıı siparişlerini vermelidirler. 

RÜnEN KA.'fAN KÜTÜBHANESI 
Her lisanda gazete, mecmua, kitap, oakıı, foıaat 

albümleri :vardır. Her taraftan her türlü sipariş kabul 
edı li· ve sir'atf3 göııderilir. Sıtıcılara ayuca tenzılat 

ool ışık az sarfiT~at uzun ömür 
l~te (Metalliiın) lambalarını tercih 

ettiren ilç evsaf 
Depoıu: MEHMET TEVFIK elektrik malzeme· de· 

posu. Peştemalcılar. Telefon 3332 P.919 ---
Şekcr,Lokum, Çıkulata, 

YALCIN 

yapılır. Telefon 2619 P 1028 

45? 
Dakikada 

Ateş, Su, .Aylık, 

6 Aylık 
Ökıijenli. boyalı, boya· 

sız . uzun, kısa, kırık, zaif 
ince her ne çeıit şaç 
olursa 

Bukle, kıvircık ve ya 

·-------·· 1 Kadın elbise ini 
Hocasız biçmek iıtiycnler 

Şükrü Canal'ın 

Biçki Dersleri 
Ki fAPLARINJ 

lstaabul Beşiktaşta Dikiş 
Yurdundan istemelidir 

l incisi 2 , 2 incisi 2,5 
L1'tadır P. 1017 

genit altı •yhk daimi on 
dilenizi, makyajınızı, Keaıaralta memurin koopera• 
kışınızı, kirpiklerinizi aaç tifi kar11ıuda 
boyatmanızı ve manikO· d. tanbul boyahanesi 
rüoüıll Yeni aeneyl yenilikle karıı· 

Bu ıan'atların biricik hyor. Memleketimizde ucuı• 
mutabasıııı olan paris luia ve iıindekl güzelliği ili-
yükıek berber mektebi· ba.riyle rağbet kaıanan bu bo-
nin Atina ve Bnkreı ıu· 
belerioden diplomalı yahane gerek boyahanede ve 
Mioik kadın berberi ıerekse kullandıj'ı buharlı 

istim makineıiode dab i fenci Sıtkı ya yaptırınız. 
Keçeciler caddesi 122 tadHit yap;nış ve boyalarını da 

No. da Oç katlı binada ona göre tanıim etmiıtir. 
B. Sıtkı adresine milra YBolü, ipekli her kumaşa, ııp 
caat ediniz. P. 1009 kaya, elbiseye, muşambayı, 

Telefon: 3101 hatti evlerdeki eskimiı oda 
l~tan bııl Şekerleıne Maağzalarından talumlarına iıtenilea renai 

temin ediniz •• vermek içi bilhaaıa mlltc• 
lstanbul ve INzmf~rioMen m,,eıhur fabrikalarının Olivier ve cu- haasıı meısrul olmaktadır. Lüt• 

e ıs amu h "ııf f b. d f · t d' · 

K 1 R A L• • en ır e a zıvare e ınız, H A C 1 B E rekası ımıtet nİ••n'att•ki mahareti g&recek· 

1 
Kaymaklı Lokum ve Şekerlerinin her çeıdi v~rdır 11 VAPURACENTESI ıiniz. P. lOSS 
Hediye,Nişan, Nikah, Mevlüt Şekeri ri ve zarıf 

' IZMIR, Şeker~~t~~laÇ.~~!:.n~~. l~ 949 1 Cendeli ban Birinci Kordun <R"A bdüsselim 
KARŞIYKA M. Kemal Paşa Caddeıi NO. 18 f el. 1443 The Ellerman Lines Akgünlü 

tml - Tah!iye.için beklene" Lt.va 
=~~!!~~~~~~~~~·~~~~~~~~~ 1 Soyadını Aksrünlü koyıa 
-~ pur ar kimyaker Abanssellm .. tlık 
~ HirinciSınıf Mutahas 'Hl 

B' . . bakanlığ1oın mllsaadlıi ile 

Kanunda Uverpol ve Svvan ler hamamı yanı•daki 72 nu-

~§l:=Tah s ı• n HUseyı·n .ıe.'dau maralı binaya nakletmiştir. 
:::::: . . . Ea ıon sistem kimyevi ve· 

THURSO vapuru 25 Bırıncı sait ile mficehbeı bu llbora 
! Haatalannı her gün sabahtan akşama kadar kendi Kiuuoda Londra ve Aovera· tuvarda bütün kimyevi tab 

1 hashneıiode kabut, tedavi ve amaliyat yapar. ten gelip tahliyede bulunacak lillet yıpı1makta yalı. buharla· 
Adres : ÇiViCi H A.M AM MÜFTÜ SOKAK a 

==ı 'fah:3in Bey Hastanesi _ ve ayni zamanda Loudra ve rile a11d aletleri ve ılilüsyon· 

P. 105
4 S Hull i io tik alacaktır Deuts· lar ve mekteplere l~ıım ol~D 

:= ç y • • ders alitı ucuz venlmektedır. 
Eii

1

iiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiii.iiiiiiiiiiii~iiiiiii'E ebe Levante l.ınıe Bütün tahlillerde tenzilith =G • • [ y AV U Z] ARTA va uru Hambursı. tarife tatbik edilmekte~ir. 

O Ç P r h Mikroskopla bassaı terazaler 

KUTUPHANESI Brem~n ve Anveraten ge ıp ta · "eHİr kimyevi alit aahlır. 
lıyede bulunmuıtur. . Saman iskelesinde Cumba· 

E u L E R ) Sokağında, Kenıeraltında ( 56 ) ~ot: y~purl~rın t~rut tarıh· riyet eczahane,.inden her lilr-
( B ı .. . . len 9e ısımlerı ftıenne deği uı iliçlannız her yerden ucuz 
N nmarava taşınınışhr. ~l ubtercn1 M uşterılerıne ıikliklerden mes'uliyet kabul tedarik edcbilirıiniı. 
Arzetler: P.'" 10ö2 edilmez. P.869 Telefoa : 3859 



YOZ ıo IZlllR POSTASI 

Hasan hasta derecelerı 
Tam AJarlı~~VelGayet Hassas Oluo Kat'i Harareti Gösterir, Mutahassıs Bir Hey'eti 
Fenniye Tarafından Kontrol Edilmiı Olu.o Kendine Mahsus Kolaylıkları Vardır. 
Haaaa_Markaaına Dikkat. _ HaaantDepoıa_.. ISTANBUL Ve BEYOCLU 

~ 

İSTANBULDA 

ŞARK 
Nefis çıkolata ve ıekerleme 

Fabrikası 
Ba kere 622 çeıit namar•h T arıan filminin çikolata· 
ları içinde orijinal fotoıraflanaı koyarak piyataJ• çı· 
karauıhr. ZeDfiD hediyeli ve çocuk 11daaı olan Tllrk 

NAPOLETEN , LÜNA , ŞARK 
Çikolata ve Karamella ve hernevl mamalltını fabrika 

fiatına ıubeai bulunan 
Keçecilerde K8ç8k AbdtUkadir p•ıa oteliade 1 No.da 

Bay Rifat Nazmi'de 
Atılmakta oldutana aayııh m&ıterilerine hildirir. 
Sfp•ritler acele gönderilir ve kolayhk ı&ıterilir. 1072 

lzmir Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Sirketi 

Şirketin Izmir halkapınardaki pamuk 
Mensucat Fabrikası 
Beyaı pamuk mensucatın ın her nevi tipini imal ede· 

itilir. hali baıırda AT ve TAYYARE markalı iki tip 
herine çahımakta olup, muhtelif ıenitlikte apretli ve 
ıpretaiz olarak kapat beıi imal etmektedir. 1250 bey 
lir kuvvetinde bir makiae1e malik olan meı"ftr fabri· 
kada •iti yllı on dokuMa makiaeıi bati faaliyette olup 
Jedl y&ı amele çahımaktadır. Y evml imalatı vaıaU 
olarak 30000 metre kapat bezidir. Mezkftr m&e1aeaenln 
mallan Avrapaaın ayal tİD meıarabna her Ytçhile te· 
fevvuk eylemektedir Telefon No; 2211 

• " 3067 

.-..-r. Ziya Hamdi 
ASKERı HASTANESi KUL~K, BOCAZ, BURUN 

MuTAHESSISI 
İkinci- Beyler ıokaiı Beyler hamamı karııaında No. 41 

T eiefon : 3686 
Her glln CSjleden ıonra ıaat tlçten altıya kadar 

haıtalannı kabal eder. 

MUH'IIRALI, HARlfALI, HER 1ÔRL0 MALÔMATLI 

HA YAT TAKVİMİ ÇIKTI 
Bu eııiı ve emaalıiz tak•imln taklitleri vardar. Hayat 

akvimi iamine ve Maarif~k&tllpbaneıi i111ıa11na dikkat 
etmelidir. Fıati 25 ili beı ciltliai 35 karaıtar. P. 103 

' 

Hanım - Rey ba'~kadar ıılr1ıapkayı'!nereclea,~!bal-r 
danaı? 

Bey - Ya.. Hlll haberiniz yok ma? Herkeıln bil· 
diği fapkacı i\bbaı Hilmi Genceden •. Aynl_ı:ama•da 
o giSrdDillnllz yeni dejil. tıki ıapkamdır. 
Hanım - Ya.. Demek memleketimlsde bu kadar 

bir uıta ve fabrikamız var ha?. 
Bey: - Size diyebilirim ki bilamam ppkaların ye• 

niıiai yapıyor ve eakileri de iıte batımdakl ribl ye· 
•lainden farkııı; çllnkl makine •• aletleri ıon Iİatem 
o!up Viyanadan ıetirdijl ıibi aataıı da meıhar Ma
car .,lemle Frenı,, dir. Teıvikl Hnayi kanannadaa 
iıtifade ederek mevaddı iptidaiye olarak ltilftma 
ıapkaların kumaıını dotru&lan dojraya Avrapadan 

Dişlerinin Bo alam 
Çürümiyeceğini 

Roc:lyolin en mllesair dit macunudur. Diıleri 
kat't ıurette temizler ve parlahr. Radyolin 
en yumuıak dıt macunudur. o .,leri çizmez, 
minaları örselemez. 

Radyolin en hot• gidecek dit .... macunudur. 

Alızda köpnrnr lezzeti gnzeldir. 

t Bilir 

RADYOLIN 
Kullanınız. P.1008 

Akşehir bankası 
Sermayesi: 1.000,000 Türk Lirası 

IZMIR ŞUBESi 
ikinci kordonda Bor.. Clvannda Kendi Binuıa .. 

Telefon: 2363 
Her türlü Banka MoamelAtı ve Emtıea 

Komüsyonculuğu .. 

Müsait şeraitle mevduat kabul edilir 
P. IW 

LEZZETiNi Yiyenler bilir 
iri harma ıibi ıalamura, ıert ve ••ilam ••Jtlmle 

memleketimiade birdaneclk olan Bayındır malaatall " 
Goloa ayarı zeytin, panayırlarda biriaclliji k••
ruml ve haıuıl mleueaelerde beyeailib mıt .. a•l· 

celbettiği için bu kadar acaı Ye a111ı : zamanda mit· 
P. 1012 terilerin zevkini okııyacak renk •• model her ne ıe~ 

G•• tabı• bı• Kay bilroıa heyetinden: kil oluua olıan pek kııa bir mlddet zarfında teaıl· 

JeD •lınaa ba glıel ıofra ılneti, agaı leı:ı:etl, J•IHk 
eınial, gıdanın kavvetliai, yllkıek raıbetll epb ._. 
Deyi her 1emekte ekaik etmeyiniz. 

Bilumum bakkaUarda balaaar. 
OZ aath olarak y .ıpmaktadır. 

t ·ı S 1Ah tt• Villyet k6ylerl blltçeleri Merkeı: Balcılar No. 191 9_E1161 laalaarat.-dat Dr. smaı a cıı e · ın ... 
F Bo d t f kn.ı paıarlakla. baıtırılacatından kartı•ındadır. P. 943 

Toptaa ve perakende ıataı yeri: Saadakcılarda ••· • 
mara 3 de 

DEDEAGAÇLI ZADE MEHMED NURi BiR 
DERLER TiCARETHANESi ranıanıa r 0 ıp a ur iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii eıl 1aı ıerlriyatandan mezaaa 2 · I 935 ıaat oaaltıya kadar 

ukert haataneai ı&z baıtahk · b&roya gelmeleri. 
lan mltelıaa1111. Muayenehane: p - 1077 5592 

ikinci Beyler Sokak No. 8l 

Bağcıların 
Sebze ve meyve bahçesi sa
hiplerinin dikkat gözlerine: 
D6ıt Haeden beri ıeve ıe•e kallaDdıiaaıı ve aldıjinıı 

aeticeleri takdirle yadettijiaiz (Gllvercin) markah kimyevi 
ııbrelerin lzmirde ıabf yerinin yalnız: 

GAZI BULVARINDA YENl TUHAFiYECiLERDE (1) 
NUMARALI ADADA ıNGILıZ KlM YEVı GOBRELER 
ŞIRKEl l Oldutu11u uDatmayınıı. 

GuBRELERtMIZI Bai mıntakalarındaki kay •e kaıaba-
larda aiıce malim olan •centalarda balarsunuı. 
ADRES : IMPERIAL KEMIKAL INDU~TRIS (Levant) 

LIMllED ŞiRKETi IZMIR ŞUBESi 
P. K. 783 Telefon 380 

Doktor 
Fahri Işık 

lmair Memleket Ha.taaui Rontkea llltellumı 

Her neYI Rontken muayeneleri 
lJltra - Viole •• Elektrik tedavileri Jlrlyemiyen •• 

billautsa R&fİtİk çocuklar• tatbiki •• roatkea il~ 

tedavileri ,.,.... 

lldllCI r 10bk fına k 

·---------· Göz Tabibi 

Lütfi Kırdar 
Memleket haıtan eıi G6z 

baatalıl&ları miHeba11111: 
lkincibeyler ıokaiı No. 65 
Telefon : 3055 P. 884 0-10 

M-M 
• 
ınce-

ligi 

Taıraden da ıipanf kahal eder. Telefon 3224 P.1001 

hakiki Radium 
TIRAŞ BIÇAKLARI 

o. 10 

·-· 
• 
ınce· 

livi . 
' 

Muhterem vatandaı : Ecnebi tıraı bıçak
- ~ )arına: tercihen yerli malı oan 

1 HAKiKi RADIUM . 
Tıra~ bıçaklarını daima kuUan ve her yerde ara. Halis Isve9 çeli 

ğinden yapılmı~tır. Cildi kat,iyen incitmez kemali zevkle tır8f olabi 
lirsiniz Hdr an onu arayınız. Yerli malı kullanmak memleket borcu 

dur. 
RADIUll TU:areılaancıi : lııanlııq-GaıaıaT.ı. RJfDf nM l.ıanbul P. iUIUll 31 


