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Havzası Reyiimı Acıktı Bir ötüm 
• • · · • • · · • • Fransız'Jarın en meşhur kadın :~a Hariciye Bakanı M. Laval; Sorulan Bir Sorguya Karşı 

tin Endişeleı:i Kökünden Kazıyan Esaslı Cevaplar Verdi 
tayyarecisi düşün öldü 

r işi Şimdilik Bir Harp Doğurmıyacakt.ır 

Geçen hafıa Paris tayyare sergisinde ıe~hir edilen muauam 
bir Yunkerı yolcu tayyaresi 

Paril, 1 { A.A) - Meıhur ıoara 5900 metre yUksekliğla· 
kadıa tayyareci Helene Bou· de kadın ytlluelme rekoruau 
cber dila öğleden ıoara tay· karmıtbr. Bundaa ıonra tay· 
yare alanıncia bir antrenman yareci Detroyt il~ birlikte 

\, iti . uçuıu yaparken dlıerek 61· tayyare cAmbazhkları yapmak 
ıc;in Roma'da toplanan üçler komiıesi .. xişareıli reis M. Bitaraf Sar komisyonu otomobili bu bayrogı taşa.yor mfiıtür. Ba 61ilm FHDlll tay· buı,uıanda tanınmııtır ... Bu yıl 

l ( T... . dB tı 6 ıür at rekorunu kırmara te· it A.A) - Hariciye Bugünkü rejimin mubafa- dığıdır. ne olacığını ıoruyoraaauı. Ce 1areçı. ııın~ yeae f rm 1 ve ıebbtıı eylemiı ve ıaatte 409 S l>ier Laval bu ıa· zası halinde Sar'ın hukuk ve Bir uluslar kurumu burna- vabım açık olacaktır: Franaa bava ıılerı nazırı hava. alanı· kilometre 18' metre ile 1000 
&,, t, lbeb'uı Fonta- ıoıyal bakımından vaziyetin kil rejimin mubafazaıı ha· buna karıı darmıyacakhr. aa gıderek tayyareclaıa 6ll- kilometrelik bir rekor elde 

lbeı'elesi bakkıada tarifi hakkında uluılar kuru linde 5., &zerinde hukakaa .* • Sar itinin bir barba ve• !'ilal aellmla~ıtbr. . etmiıtir. Dlnyanın en ı&r'atll 
mu konıeyiae tek· 
lifte bulunmak tim -
di Roma'da toplan · 
makta olan Uçler 
komitesine aittir. E-
ğer reyiim neticesi 
böyle çıkarsa bu re· 

1931 aeneıınde pilot belıe11 kad•m diye tanınan tıyyHecl, 
alan Helene, bu yd 1933 yı daha ıeçenlerde ıaatte 445 
hada Pariı - Sıygoa ıeya· kilometre 28 metre ile batna 
bitini yapmafa ' azmetmit ve iradın rekorlarını kumı,br. 
~~ ~""·"""~"""""""""""V'V'"""""""" ............. ~ 

Doğru Bir SJizl ~ 
Alışveriş Ancak Karşılıklıl 

Hareketlerle Kabildir 

ı 11~HMET ve ASIM bUyOk elbise tabrikası 
ıtpazarı numara 15-17 Telefon numarası 2042 yerli malı her çeşit çulakiden çift provalı, temiz masraf; mükemmel dikiş. 
1 ıle, masrafı ile, dilTiAi ile hirlikte on iki liradan on sekiz liraya kadar ısmarlama elbise yapılır. p, 891 
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YOZ 2 

roeJgrat Cinayeti 
8ırp_KrahJ Aleksandr Ve Krallçası Draga 

Nasll ÖldUrUldUler ? . 
NakıJj: ~,_ ŞEMSBTTIN 

IZMIR POSTASI 

ırnniıı halkı hor giirmemekli liyorsıın ki bizim maksadımız tuttuktaıı toıınra, ~en de hilir· voliahto malik 
gin ~utile ! varmak istediğimiz hedef hiç sin ki <;<>k rıamnskarano hare hal onn ve siyllıai ı.•ll 

- l'ak ata.. madam ki bir vakit bu değildir ! ket ettşm, Aleksauılr bunlar çok fazla diişiiPd 
halk memnundur, daha ne Draga, bo eHzlere fazla için benden ne sorabilir 'Y . O Qiinkii Aloksaodret~ 
demek istiyorsun 'Y. bir ehemmiyet verir görün· ancak kendi zamanına hük· lıanodanınrn son "I 

- Beni, ne demek iı5tedi· medi, kadınlar ekseriyetle dar medebilir. ılıd1r. Bğer bir ol O 
ğimi anlamıyorımn, ya da an· düşünceli olurlar; Draga da Zabit düşünceli hir tavırla: gotirmetlen (Hiir&tl, 

-as- deo 
b h ı . 

1 1 
. d 

1 
. b' lamak istemiyorsun Draga ... genç ve şeytan zabitin ne de· - Uazı erkekler çok kıs- hanedanı kendiP d 

ana ürmetsizJge ge emeın, suı muame e erı e ııç ır va· . . k . t d' . . 1 k 1 1 .1'kl · k . dir 
b h .. t t . 1 h k't f" t 1 , V k b Farzedehm kı Sırp halkının me ıs e ığını an amadı. anç o nr ar ve seYuı erı a,. tir Son ise ~ıııı ~1 ana nrme e mıyen ere e ı a ıo mez er . a ıa u . .. 1 · • jjr" 

. t 1 k" 1 · k b'l' . k biiyü!t bir kısmı sana düşman - S&na vazizeti böyle ka· dının mazisıni de diişünur er k 1 k bo~ men aynı suretle muamele a ı ır erın mn a ı ını ço geç . . . .. . .. . . . . .. ra a anca 
. b . · ··a 1 a t "d 1 , degıldır, senı hor ,..gormıyor. ranhk goatermek nıyetınde ve bu mazı onları yerıne gora . • ~· , 

ederım, enı sayanı saymak o M er amm , am o er or. V . t b lı lk d ,..1J. /1 k t d" 11 t b'l" D d. başka bır şe) o 
,. • • 

1 
• • • e ~en ıs ersen n a ırı eeı ım, ıa a sen uşman· 91 ( ır a ı ır. e ı. (ti 

adetımdır. dedı. Sırplar şımdıye kadar sana k lb' l b·ı· . 1 F k t k . tarının seni krala kötu" gös - Adam .. en de bunlar nihayet bir ha ' -~ · · • · .. .. .. · 1 b k a ı o a ı ırsın a a a sı p , 1"" 
Lonkovıç, vazıyetınden e· hır du~man ~ozn ~ e . a ma· bir şekilde de düşünebiliriz : termelerinden lkorkmaz mısın~ için mi sıkılıyorsun 1 Senin içinde bu iimitJer ,ıt 

mindi ve J?raga'd.an hiç bir ~~şiardır. Bır krahc;ehk m~~ Halk Hana diişman değildir - Ne demek istiyor&nn4! korktugun mazi, artık bizden !Dışlardır. Seııill •; ~J, 
~u~et~. ~~~kı~mezdı. Ve çok kııne layık o~madı~.ın~ ~ıl~- demek, sana ilt\l'ebet düşman - Kralın kıskançlığı talı· çok uzakta kal ınıştır !. gunu siiyliyorlar. f 9"j 
ıyı bılırdı kı Draga, yalnız yorlar, fakat yıne sukut edı· olmaı demek dett'ıldı'r Bu rik edebilirlerdi ı Gene :ıabit kraJi,~enin kol . itb' 

• • • .. • • ' 6 • • > ' > aleylıınde olan , 
kendıaının aozlerıne kıymet yorlardı, hır de ne suretle ha· halk, tuhaftır. Bir anda alev· Draga omuzlarını silkti ve: tngonnn kenarına otnrdu ve .. . . . M iftOI 1 
verir, Adeti olmadığı halde reket edeceğini anlamak isti- hine bir isyan bile çıkarabilfı! - Tuhaf ve delice ~eyler ve Draganın bala açık bulu mutlıışıdır. 8 ;ı• 
sadece ken~isinin _nasilıatla- y?r)ardı.' Sen millet efradını Biiyle bir vaziyette ya taç söylüyorsun. Evet, ilk kocam nan banyo elbisesinden biiyük yon Bonapart ta 0gaı rına ebemmıyet verır ve bu bırer, bırer kırmaga başlanan ve tahtı bırakıp kaçmak, ya Maakini aldattım, üstüne dost bir güzellikle görünmekte sadece kısır old 
nasihatlara göre hareket ederdi. bu işin sonunun iyi olmıya· da burada hayata voda etmek tuttum, namusunu berbat olan omuznııdan iiptii ve : rakmı,tı. 

Draga, beni dinle, ve bana cağını sana şimdiden temin ieap eder. Biliyorsun ya .. Sırp ettim. Dul kaldıktan · sonra - Seni düşmanlarm ha~ka Draga, ·ıe 
inan ki, Bırp1 ar, kendilerine edebilirim, halk, kralın halk Milleti bir kere hiddete ka· Viysnada çok eğlendim, Pa· cepheden de hırplllayabilirler . bir giiliimseıııe J 

yapılan iyilikleri unutmadık· arasından bir kraliçe adeta pıldı mı, vahşi bir h1'yvan riate dl) yine böyle yaptım. Biliyorsun ki Alekııandrın hii- ve : 
ları gibi, yapılan tahkir ve memnundur diyebilirim, fakat olur. Ve iyi biliyorsun ki bi. Fakat, kral ile münasebet yiik bir derdi vardır : Hir 
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Genelik hazırlanacak Havagazı komisyonu işi 

Tarife Komisyonu Büyüklerimiz, Yurdu Koruya-
•• 

cak Deierde Ustün Vatan- ......... 
daş istiyor ••• Ay ortasında toplanarak elektrik ve tram-

c. H. F. umumi merkezin· mak, millı varlığın bir zarure· vay tarı•fe)e •nı• go•• .,1d e • k 
l.k t k·ııt ı t· ı·k t k·ı,t t · rı Jl.A en g çırece ce genç ı eı ı ı uaı arı ı ve genç ı eı ı ı eaıı 

hu.ırlanırken T. 1. C. 1. g~nel ve idare edebilecek• ve teşki- Yılda iki defa toplanması mutat olan e· yacağı araştırılacaktır. Bunun mümkün ola· 
merke1i de ğeuçliğia bedeu litı koruyabilecek her yurtta· lektrik tarife komisyonu alb aylık topJonh· cağı zanediliyor. * 
kabiliyetini artıracak teşvik şa, her müeateseye, dt.vlet sını bu ay içinde yapacaktır. • • Nafıa bakanlığından Nafıa komiserliğine 
edici itlerle ugvraııyor. Dün teşkilatına dllıen yüce bir Nafia komiserliği komisyonun içtimaı için dün gelen bir buyrukta Hava gazı şirkeıinin 
Ankaradan Valiliğe [tam spor vazifedir. · Ankaradan izin istemiştir. izin gelir gelmez mevcut eşya ve malzemesini sayarak bir 
madalyası talimatnamesi] adıy· Tam spor madalyaları üç komisyon toplanacaktır. Bu toplantıda ko· cet 1el hazırlanması bildirilo:ıiştir· Bunun için 
le bir t,uyuru~ gelmiştir. Bu nevidir. ~Bunlar da buıonz, nuşulacak işler iki bölüme ayrılmaktadır : bir komisyon faaliyete geçecektir. 
madalyaların ıhdası haldnnda glimüı kaplama ve altın kap· A ) El kt 'k k'J t _ ti . Komisyon reisi nafıa komıeri ilimi ola· 
talimatnamede şu sözler yazı lamadır. B ) T e rı _1 ov~ ~ere e11.. cak, belediye başmühendisi Cabit, Devlet 
lıdu : A) Oasekiz yaıında veya ramva.y ucre er~.. . demiryo!ları baş müfettişi Süleymanla Hava· 

_ Yalnız bir sporla uğra· daha yukarı yaıta olan va- Geçen kcımısyon tetkıkat yapar~k elektrık gazı şirketinden bir konuşkan komisyona 

ıaalarda bedenlerinin yalnız tandaılardan bir aene içinde lrilovat ücretlerile birlikte tramvay ücretle· iza olacakhr. 
bir k11mı kuvvetleniyor; vücut beı ~uayyen idmanda muvaf· rini de cfiz1i miktarda · indirmişti. Komisyon mevcut eşyanın kıymetlerini, 

faydası olup olmadıkları takdir edilecektir. 
aatlamhgı ve gilzelliği yaratan fak olanlara •Bronz" madal- Bu defa elektrik kilovat ücretlerinde daha Dün nafıa komiseri belediye reisile bu işi 
m&vazeneli bir iakiıaftaa m•h ya verilir. bir kuruş teıızilit yapılması kabil olup olmı· konuşmuştur. 

ram kalıyor. B) Dört sene birbiri üze- • • • • • • 
Yurdu korumak için her rine veya en aıağı üzerinden e • 

ıeacin koımak, atlamak, yüz birer ıene geçmek ıartile 1 r a n a 
mek, güreımek, ata binmek, muhtelif dört senede dört 
iyi niıan atmak, iyi meç kul- defa broar. mada!ya kazanan- ••• 

}anmak, ıki ile kaymak, iyi lar11 "Gümilı" madalya veri· ik• b k .......... ka bolan !>an1·.e. n.in Fik. r_i 
klirek çekmek, bisıkıet ve lir. 1 uçu ay evvel y 

b
'I 'd k b Profeaor mımar Da111e dun 

otomo ı ı are etme ve un C) Otuz iki ' yaşını geçmiı ..., 
lan uzun mliddet yorgunluğa o!up ta bet muayyen idmanda çocugunu arıyor belediye reisini ziyaret ederek 

))- M ı k d d b' k b b . . uzun müddet görüşmüştür. 
dayanarak yapabilmek gibi muvaffak olanlara Güm~ş ma · un e e a an a ır a· a er alınca lzmıre gelmış ve p f .. 1 . • .. 

d dl , - d k v v ro esor zmır şebır planının 
yurdu ve koruma kabiliyetiui dalya verilir. ın a ıyoeye muracaat e ere çacugunu aramaga başlamış ... b . I . . 

v b 1 d'I d' B' . .. .. ususıyet erı ve şehrın mub· 
çoğaltan sporların mühim bir D) Dört defa gümüı ma- çocugunun u unmasını ı e 1 ın bır muşkulle karşılaşan t l'f . . . 1 . b kk d 

B k d ü t ~ ı M 1 k b .. d e ı mımarı ış erı a ın a 
luımında yü1ıselmiı ve muka- dalya almıt olup ta digv er se· u a ının m racaa ını ısa • e e za ıtaya muracaat e e· d" ü d"'kl · · 1 

t k 
.dd' J.. tarak yazalım: k k 'k' . k uş n u eunı an atmışhr. 

veme azanmıı ı ıası a· nede bet muayy~ıı idmanda . re ocasının d 1 rncı ~ras~nı Şehircilik mütehassısının 
ıımdır ff k I 1 "Alt - Melek bundan l 1 serıe buldurmuı, on an çocl gu ıs~ f k . _ b . • muva a o an ara ın" ma• . d J rıne gore cum urıyet mey· 

Y d d 1 -k d I .1. evvel lzmu e kocasından ay· temi,: ur umuz a ya nıı ro or a ya vcrı ır. daninıu bu giinün ih .. iyaçları 
kazananlar yetiıtirmekle kal· T • t'h · rılarak htanbula gitmiş· O - Yok! na c:e.vap verme1i ve moderD am ıpor ım ı anına gıre- k ı· · · b' 
mayıp ayni zamanda muhtelif b'l k . • hb tl' 1 k zaman ent ısının ır yaşında Cevabını almış O zaman bir şekil almasi için beJediye · 

ı me ıçın ıı a ı o ma ve b' v Ç k 
n'- k k b·ı· a.t' · k t d 1 k tt T ı· ır çocugu varmış.. vcu Melek tekrar zabıtaya müra· nin bu meydana 200,000 lira 

yu11ıe ıpor a ı ıy"' ını a· va an aş o ma ıar ır. a ı- . . . . .. 
zanmıı yurttatları da imkinın matnamede imtihanlar hak- babasında kalmış ... Kocası baş c2at etmış. Zabıta tam 'kı nrfetrnesı lazımdır. Cumhu· 
geniı hududuna kadar çoğalt · kında uzun izahat vardır. ka bir kadınla evlenmiş . On buçuk ay çocuğu aradığı halde riyct meydanı, 200,000 lira 

Mimar 

~~~~~--~~ 
Türkofl9 

Dişarı piy•: 
sa haberler• ..... ~ ,. 

30· 1 1 -934 de LoD':a
Hamburg borslarıad• Jafl'" 
LondraNevyrok bors~ .. 
da incir, Hamburg .,., 
sı nda tütiln ve z~ytio~ .. 
Londra ve Berlio b;..... 
rında yumurta B 111· 
bor~asıoda pamuk fia art 
rmda 28 11-934 de lol 
degişiklik olmamıştır·. tltl' 
day Şikago borsa•• .f•~ 8'I 
birinci Kanun teıhlll J 4 
Mayıs 92, Temmu~ ~aoof 
Viaoepeg birine• 1.2 
teslimi ıos s-s-ıos .1.Mayıs taslimi ıos 5 8 

1 
1 2, Temmuz teıli111İ b"' 
112 3-4 senttir. Fiatlj' ~ 
sel başınadır. L\verpo _.;fi 
sası birinci ~ Kinun t 1. 
4 07 7 ·8, Mart 5 O?r,.tb'· 
Tem muz 5.04 3 4 . ıı 1~ 
Fiatlar libre içindır· d• 
fia\ları L\verpol ~or~•~:Of 
ikinci Teşrin teılınu01 ı 2 
birinci Kinua 35. 

2 
; 

ikinci Kanun 32.07 1 

lindir. fiatlat sif plat• 
libre içindir. f' 

Şikago borsuınd• ~ 
laf fiatı birinci Kin5İ 5 
limi 52 7 8 Mayıs d•'' 
Temmuz 47 1 ·4 çı•t ,li_. 
atı birinci Kanun 

1 ,pff 
73 Mayıs 74 1 ·2 fe:,. 
7 4 l 2 arpa fi atı JI• 
Kinua teslimi 72 bd;,I 
68 3 4 seottir. Fiatlırb 
başınadır. Nevyo'" bir 
sın da pamuk fi atı 

1
• ıı. 

Kinuli teslimi 12 5 r,tı' 
ikinci Kioun 12 56 63.tf 
12.62 12.63 Mayıs 12· 1 
64 Temmuz 12 56. tJI' . fı• Eylül 13 26 senttır. 
libre içindir. 

bir sene iyi bir hayat geçir· iıloe r .. stlamamış... sarfı suretile mükemmel bir 

Otobu .. s/)_u·· ler bı·rıeştı• mişler .. Bu müdddet zarfında Mel~k adliyeden çocu~unun şekle ifr~ğ edil~bilcc~ktir: Kuruazlıil .dl 
V Melek çocuğunu aramamış .. bulunması ı istemektedir. Ad D ~eJedıbye rıy~s~h, ?1ımar 1 1 b d Jı l'~.Ar 

_ • • • A ao1eye azı şehır ışlerı bak- ta yan an ra ıell / 
• • Ancak, bundan uç ay evvel lıyc bu ı~le ebemmıyetle ala- k d il . vepurile ·Malta dan ge ~· · O 000 L k "I M ı k b k d 1 ın sua er sormuş ve ıza· }ctJO 66 Otobüsle 2 O, İraJık ocası o ınüş.. e e unu a ar o muştur. bat vermesini istemişti. Mimar m_et is?1~n~e bi~ to ı•P 1 

il 11 dün bunların da bir raporla b .selcrı ıcande ıpe akdt~ 
Bı·r Şirket Yapıldı ihraç vazıyefl cevabıoıvermiştir. ~akmak taşları . ç .,,"'.,_ • _... 1 ıpek kumaşlar bult.1D111

1
,,..,. 

Izmirdeki otobüıçüler 200 rin nakil va1ıtaları ihtiyacına ·-. __ Sovyet Abmef, ipek ku~•f ~ 
bin nraıık bir şirket yaparak cevap vbermeğe çalışacaktır. Bu seneki ihracat kıymet iti- ıine sarmak sureu.ı~i,~ ıy 
nihayet birJeımeğe muvaffak uto üsçiller bundan sonra K J mağa teşP.bbüs etaıı~ ti~:I 
olmuılardır. Şirketin elinde 66 müıteri toplamak için bağırıp bariyle çok fazladır onso osu lar müsadere edilOJ•t; ı 
otobüs vardır. çağırmak suretile şehrin ıükii· Sovyet konsolosu dün Be· lon maemurlar1111n göıt tifo 

Otobllıçlller birleıtiğini dün netini bozmak adetini kaldı Mevsim baılangıcından şim · telif ecnebi memleketlere lediye reisini ziyaret etmiştir. leri ğayreti takdir ede f 

aw 1 d 8 1 d' • · ki d Blitil ot "al diye kadar lzmir limanından 2~6592 ton in cır ihraç edil· t::ı,.fr 
ge en sonra ~e ı!e. re.111 raca ar ır. . 

0
• ou ere muhtelif ecnebi memleketlere miştir. Bu mıktar geçen sene- uı•ta" ıı•ahıneı• h rılJ.~J 

doktor Behçet Uza bıldırmıı- hava alma dehklerı açılacak 283914 t .. ü .h d'l · ı'hrac t d b' t f aş a () . on uz m ı raç F ı · nın a ın an ın on az-
ler ~e y~rdımıaı ~zatmaa_ı~ı ve her akı.am otobilıle~ de: mittir. Bu seneki üzüm ibra ladır. Bu sene incir alıcıları· t 
iıte~ıılerdır .. Bel~dıye r~ı.sı: zenfekte edıl~cek; makınelerı cahmızıa· 177189 tonu Alman- mızın başı o da Almanya ve • -.--• • - fi 
ıehrın genel ışlerınden bırını muayene edılecek; bozukluk yaya ve yukarı Avrupa liman- yukarı Avrupa, on,iac sonrD lşçıiere yemek ,,erılecek, ' 
ba1ara11 otobDscülerin kararla· alimeti gösterenler sefere çı- larına, 63486 tonu lng~ltereye ıogiltere, Fransa, Amerika ve k• J •• • k ı,tt 
rını verimli ve faydalı bul· karılmıyacaktır. 34047 tonu ltalyaya gönderil- ltalya gelmektedir. ır er ucretsız yı anaca .. 
muıtur. miştir. Geçen sene Olll!ayni ta Arp~ ihracatı 378182 too, Halkapınarda pamuklu men· emekçiye sıcak yeoıc1' ~ 

Otob&ıçlUer bundan böyle EJbeyİ ribte 311578 ton üzüm ibra bakla !brac sh 48834 ton, pa· sucat fabriknsının il.i imalat· 1 kt' S w 1 k · ıeri tO 

f
ebrin blltün semtlerine ..A. catı yapılmıştı. Aradaki ibra· lamut ıbracah 87542 too, va b . d b' d f 1 · k ece ır. ag ı ış ,,-

ıs- K A o· .k f k h 1 f ' 1 1 k 'b t 2 25" ancsıo e ıa en aza eme • lügv Ü ile Hilaliaboıet 
niln muayyen saatlerinde man· azım ırı cat ar iDi ma su . ıat a rı e s 1 raca 1 1 o ton, pıt· . H'l~ı h . t' t . ' 

k k d M 
. _ d k 'h 

06 2 
çıyc ı R ıa m r cemıye ı a- t" • t bb- _ .. erıO 

tazam seferler işleteceklerdir El beyi general Ki d" apam" ta ır. evsım mu . mu ı racatı 1 l ton; zey f d b k k ınm eşe usu uı sa i 
Bu seferler tıpkı tramvay. iıdida ile nlifua dalrea~= m~~ delince lzmir limanından mub tinyağı ihracatı 6733 t~ n dur. rb~l.md an ekşer uıkuş mu ka- halkın sağ!ık ve dille bil 

• • _ • ı ıo e sıca yeme ve e • .. k .. bill' 
lar gibi dakika ıaşmadan şeb· racaat ederek soy adının E ,~ ti Hı·; '"°UA met mek verileceğini haber ver ala adar eden mu ~ 
• "Dirik,, olduğunu bildirmiştır. CZB 18 81108 •Mı. işlik H·ı.ı:ı· b . t' rar verilmiştir. -1 . . m . ı a ıa mer cemıye ı dl 

Bu 
iadidaıı ayın 28 ıncı gtinü mu- Nark Meydanı reisliğiniıı teşebbüsü üzerine Şehrimizdeki balll• ,.J gece ameleye konacaktır. b • 1 k ,. k tecirleri her haftaoı0 ~,-

M b
t S • • Ankarada ecza s1&trşların~ Hükümetin kabul kapısının . u. mes e e son ve at 1 şe . _ _ fakft JM 

Aç.ık olan eczaneler e us eçımı. nark koyacak olan komisyon önüne gelen kısımda beledi- lını almıştır. yen bır gOnunu ;şııff'·f 
Kemeraltıada ittihat, Gü- Belediyece meb'us seçimi çalışmalarına devam ediyor. yece bazı değişiklikler yapıla Fabrika ile temas edilmiş, yıkanmasıoe terket~ ti ·~İ 

zelyalıda Altıntaı, Tilkilikte hazırlıklarına diln de devam fikri alınmak üzere çağırılan ca~ ; meydan genişliyecek, fabrika sahipleri bunun için Hılaliabıııer ceıııı)'• .,,V:J 
Faik, lldçeımelikte Cemal edilmiştir. Dlln belediyede eczacı Fai~ • ve . ~mer ~ütfı yaya kaldırım daha fazla _?la- Hilaliabmer cemiyeti ile altı mam!arın odun ve ·~:,ı 
Samaniıkelesinde Abdü11eJim· 15 1r k d d f Ankarada fıkırleraoı komısyo caktır. Bu suretle tehacume l k b' b v 1 t v temin etmektedir. Ct 

memur a ıama a ar e nun ön6ne yaymışlardır. Müs· mani olunacağı gibi otomobil ay 1 ır ag au 1 yapınagı · 
Alu~cakta Jozef Julyen ecza, terleri hazırlamakla meıgul tıhzırlara oldnğu gibi diğP.r kazalarına da meydan veril· kabul etmişlerdir. bamamlarda ücreti•' 
neleri bu gece açıktır. olmuilar. (ezalara da nark t.onscakhr. miyecektir. Şimdilik en aşağı dört yüz temiıleneceklerdir. 

temiz Ve en )3f f kokulu sabun KARTAL ve iNCi mat~ 
sa bunlardır 

En dayanıklı, en 
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Kin un 20 

~;~ele, söyliyorsun Kaya? 
.~ •lnız senden daha 
~ ~•hiyette bir ricam 
~tı: •cılc. Eğer evlenme 
~ 1 

•erirsen bir noktaya 
~ ~.:• dilckat etmen Jium. 
., ~llb •tında hiçbir zamı n 
S. ~eden şüphe etmiyc· 
~)e banmak için nefsiaıi 
\ ._,,t•lcıın... Düşüneceksin 
"'i bayatını uzatan kadın 

t...~"•k Çocuğun, çocukların 
~ııtaı,, •eni koca ve baba 
~)· Ioanmamak bütün 

•tı l.' a otaJamaktır ... 
~ ~ tirada biraz ayrılaca· 
~.:k•... Sen çok, çok fe· 

et ettin. 
'ti, gibi? 
~ b,Ç:k fena hareket et· 
~·' b bir kere... Ben 
~' lcadar fena bir insan 

"-. --~ Evlendiğim zaman ·"t d Q taıavvurlaıım, sa
"'•'Jrularım vardı. Bu 
~ " 6yle iyi, öyle ıaftı· .. 
. 's t,, 0 nra... Seninle ev· 
,, •onra . ancak altı, 

'"• lbeı'ut olabildim. Ha· 
ttt.11~ tabii... Bir perıem· ç., 'd• k 1 ı... Fena bir te-
lıt apıınııı meı'um bir 
~11

11iurıuzluğile çaldı. 
~ 'arıın beni süreğe ge 
'tt ~ere gelmiılerdi. On
'~ te verdiğim ıözü 

" :" karektersizlikti . 
. ı~,z&~de durması ge

tı. ~., lnıyerek ıeni evde 
ltlt .._:ktım, ava gittim: 
>,~, ddet ıonra sürekçi-
'-~ d~llluzlar ının görün· 
tift 

1 
'•ni ulaştırdılar. Der 

'al' ttimiıi haıırlamıı, 
''~li alaıııtık. Tertibatı-

) ''-•ııdı. Ben de kır' .. .ı,_;•ne Yerl~ştirdim. Ha-
~ 1

• bel<lemiye boı· 
'-ll 
"'ar evveli tektnk, 
~ .. "• da sürü iJe yamı 
''-ti ltçiyorlardı. Çif 

Q •dun, nişan aldım. 
ııL 'tele . . b·ı et ı l ıanıyemıı ı e 

l · ç b Parmağımı tetiğe 
-~, 

1 at 
'll.._d eı almamııtı. ilk 
" k tn kaçıyordu. Hid
l~ı ~duracaktım. Aıa-

. '~ bir defa tetiğe 
\, hıe •teı almadı. 
~ 'l,1 lc•faaıda bu uğur· 

t ~,~eletimi aydınlatan 
t ı,~bneaıi yandı. Sol 
~l •r llcıklık hi11et-

~:.~•&ııı ınUtemodiyea 
~'-d~'llldan gitti, ••İ· 
' s .... i I<ayamı batır" ı'a ( mevhum ) 

d._, l ttiaıi bOrüdii ... 
'• ~ ill•dı y - üd .. 

•ı le • • . ur u, 
( 'd, albiaıe dayandı. 

'-'etil ••ııa duyduğum 
~'di.._) Y•vaştamıştı. 
"'~.._ • Şiddefli 11ğ· 
.,.~r'''" evimizin , h .... 

~\ta, ~çbir ıeyden per· ...... ,,.t. lltak nedenıe 
.. t 

eı•ret ~demi· 

lZMlR POSTASI 

Hlssf, a,k romanı 

3 KANUNUEVVEL 1934 

Ozüm 
Fiatları 

. -.. 

Elbeyi General Klam, Alamet Naili beJia llul• 
dün bir toplantı yapa• •aliilk uya 'ayial emri cllla •aliHp 
Genel enclmeniae reialik yap• teblii eclilmiftir • 
mııtır. 
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~~~~~~~lllillllilllillffillilll No.34 llllllllllllilllllllfill -11111111• Denjzli (Hususi] - DenizH 

K t k d • b• merkez kazaya merbut 96 köy an a Da a a ar genış ır ocaklarının lrnngreleri yapıl-

a a ac a muazz m bi taarruz Rus- mıştır ve nahiye kongrelerine 
'.!:' de Kiounuevvelde başlaoa-

Muhterem müdavimlerimizin t kdir ve alkışlar y•i" 
dar cakları muhteşem filicılerle karşılacaklardır. 
1 - Beyaz perdenin en ateşli' ve çapkın kızdı •

1 0 FRANSIZKA GAAL tarafından temsil e ı e 

.. ı1111ı •. Vero ika ··111111 a ın 
a 

m izmih ali i e nihayetlendi ve cakbr, 
C. H. F. nahiye heyetleri- Sözlü, Şarkılı Şaheser 

ŞO 8 USiarı eline geçti.. nin faaliyeti bu sene çok müs· 2 - CLAUDE FARRERE'io ölmez eserlerinden 

• • .. • mir ve kıymetli olmuştur. 4 A R p " 
• . • · . . Vilayet idare heyeti r~isi 11111" ' ' ''111111 

Mac ristan, ve merkezı harı;> usulllnü tatbık edıyorda. sahıhne kadar olan kııımda Esat bey mütemadiyen k ıiı-
~e~tenin K zaklar t_ ra~?~a~ Rusy y karşı 4000 ~o~ miltem~d~ t arruzlarda bulun· lar ve nahiyeleri teftiş et· 3 - MIKI BOKS ŞAMPİYONU )' 
ıstılfısı rtık hır gun ışı ıdı; ~e h~ş koldan l ,400,00.0 kışı· makta ıdı. Almanlar bu kı- mekte ve ocakla. ı şuurlu bir Bunl rın hepsini [ TAN J da görecek ve eğlence ~I 
Avusturya • M carist n ordu- hk bır ordu hareket edıyordu. sımda ve Vistolide boğucu şekilde çalıştırmaktadır. saaatlar yaşıyacaksınız p. 9 

sile Lu istilanın önüne geç· 2 M yasta Ceneral Fon gaz da kullandılar, ve bu su •"'* Esnt bey küçük bir r . P zartesi,Perşembe: Harp 13-17-21 Voronika 155.119 
ek U"mku .. n olmadıgı'" da acı M koezen 1500 topla Rus cep· . b 1 k d · 1 · 1 m m • .. . retle 6 7 Temmuz gecesınde atsızı olayııny e bır kaç Cuma, Cumartesi: Harp 9 13-17-21Voronika11· 

bir şekilde tahakkuk etmişti. besıne teş açbgı zaman ılk Al 1 V 40 k'l günden beri evden çıkmamak Pazar, Sah, arşamba Harp 17 - 21 Veronika 19 
Ve bunun · üzerine Avustur- d6ıt s atte tam 700000 mer· man ar arşuvaya 1 0 

t d G • 1 d • - 'l~~;;~~~~=:;:~~~~~~~~~--~~·· . t ki b. · t a sr. eçmış o sun erız. Bil kkil 
yalılar Almanyaden en seri mi sttı . H rp tarihlerı böyle me re ~a aşmış ır vazı ye Türkiyemizin en kıymetli artistlerinden . roüteşe 
· ı · t b' · t f 'lk d elde ettıler. bır yardımın y pı m anı •• e- •r « merm• u anını ., 1 e- Raşı·t Rı'za Tı·yatrosu 

diler. Ve bu veziyet üzerine fa olarak ancak bu tarihte Bu sırada cenerol Ruski 
Mareşal Hindenburg Rusyaya k ydetmiştir. Rus ordularının bu kısımdaki F eth ·ye İkiçeşmelik TAN sineuıasındaı 

B b. l'k k 3 Birinci Kanun Pazartesi akşamı saat 8,30 d• karşı muazzam taarruz hare- u müt ış ateş ve çe ı tu- umandaStnı ele aldı. Fakat Pelı1evan Güreı-;leri 
ketine karar ve.di. fanını Alman süvari ve piya- 17 Temmuzdaki Alman taar· ' U esapta Yoktu . 

Bu sıralar<la Rus ordusu desinin hücumları. takip etti. ruzu Rusları Norevaya çe . Yapıldı_ Vodvil : 3 perde Nakleden : Yusuf Sürurrı ıırılf 
Prezemi•leyi :ıaptettiler bu RuslarıD mukabıl taarruza k.l .. · b · f dbıye C fiususı ) - Teş Fiatlar: Balkon 40, Birinci 60, Numaralı yerler 100 k "' ' ,_ d 1 . k 1 t E ı mege ıc ar ettı ve ay ıo· . . . . h f f k 
müstahkem mevki 14 l:iüyük n;U ret erı a mamış ı. ıasen . rınısanınıo son a tası ır a Telefoo: 3343 
• . .. · b- ı b' t t · d • nunda Almanlar nebrıo ıon 
ısbbkamdan ve 27 muavın oy e ır aarruz emın e e nam1Da tertip edilen pehlevan 
istihkamlardan mürekkep ıon cek derecede topçu puvvetleri sahiline ayak basmeğa rou- güreşleri çok güzel ve heye 
sistem bir kale idi. de yoktu. vaffak oldular. canlı olmuştur. 

Avusturya ceneralı Kusma Vakıa, Gran Dök Nikoli· Ağustos ayı Ruslar için K d .. 1 H" . h 
nek bu müstahkem mevkiye nın bu vaziyet karıısında ri- çok gayri müsait oldu, Rus 1 arBa ag 

1 

1 usscybm' pe h-
. k k 1 . . evan ergama ı a rı pe 

150 000 kişilik bir kütle ka cate karar vermesı ço ma u ordusunun tutunacak h1çbır . 
patmıştı Ruslara dört oy mu· idi ve yukarıda söylediğimiz h•li kalmamışta. Rus ordusu ı~vanı 30 dakıkada 
kavemet eden bu mü tabkem gibi ilk hamlede Ruslar. ~ar- tutunmak ist~diği her hatta Kara da.ğh lbrahim Berga-
yer, 22 Mart 1915 te teslim patlardan def ve tarded!ldıler. asker adedinden mühim bir malı Alı pchlevana pes 
oldu Bu suretle Ruslar Ruslar, San'da bir sürü eıir .kt . b kt .. 'b' t miş Sığındarlı lbrabim • • mı arını ıra ıgı gı ı op 
107.000 nefer 2600 zabıt, 9 ve 14 top bırakblar. Terket· l"f k . 

1 
.. . 'b .

1 
levan Bergamalı Davut 

· k · · 1 d " hk ve u en , mıtr11 yoz ıh arı e 
ceneral esır aldıbtan baş a tıklerı yer er e musta em d " d' h f'fl . levanı kündeden atarak mag· Fransız iocelig .. i, güzel şarkılar, Rivierada 

.. .. - k'l d k' ı b d e mutema ıyen a ı eınış ve 
300 zu agır olmak uzere 1050 mev ı er e ı top ar un an . . . , lup etmiş, Oramah H san ve lenceler, Pijema moda müsabakaları Arthur 
top ta elde ettiler hariçtir mühımmat cıhetınden cmsalsız y l H" . kulübü müessisi. • · . · . . . " . " ama useyın peblevaolar 

Evet seri bır yardım, serı Rusların bu akın karcısında bır yokluk ıçıne duşmüştu. ·k· t ·· d ı d l!Bır:.11 .. __________ ı 
, ır ı ~ saa muca e c en tJ 

bir g.Jebe elde edilmeb~ıe: h.A_- ciddi olarak durmak istedik· Almanlar, her cihette~ mütefe berabere kalmıştır. 2- OF~ SO &21 Cİnaye S 
vusturya ordusu tam ır ın ı- leri yer Oinyeatr olmuştur. vvuk idiler, dahilden gelen ----- Oynıyanlar: BELA LUGOSI _ SIDNEY ~ 
al karş11ında demekti. General Fon Linsingen'in taze Rus askeri kuru biT ka- -

- 2 - 350,000 kişilik bir orduıu, her labalık teşkil ediyordu. Muallim Se uslar: Cum 13 - 15 - 17 19 21 
- Ru yanın İstilası - iki cenahtan Avusturya ordu· Bunun için Ruslar V Hşo- Pazar 15 " " ~ 

Karpatlarda faal bulundu· lan tarafından himaye edile- vanın terkini zaruri gördüler. Nakille • Diğer günler 19 ve_ı_ı_ . ........;.______ tLJ'' 

ğu Mart ve Nisan aylarında rek 19 Mayısta bu müdafaa lvaagorod, LibHn ve Cbolm .. . . Pazartesi, Sah günleri duhuliye 15 ve 10 kuruş 
Rusya orduları Lehistanda da hattına saldırdı.Bu harp 29-30 'b' V d 

5 
A'" t Muglanın Esluhısar başmu- -·-- •tl}!!}V; 

M R ı b
. . gı ı arşova a . guı oı 11. . 1 h ~ 

ayni faaliyeti göstermeğe ça· ayısta u arın 12 ın esır 
8 1

. h 
1
. b a ımı 1 an Dac\ya başmunl· 

R ·ı · A 30 't 1 M b k k 1 avyera ve ıa tının e ıne ı· 1• 1.... F . 
lıııyordu. us süvarı erı, v· mıra yoz ıra ara ası om ıgıoe, ethıyenio FaraJya E L M R A 
rupanın göbeğinde cirit oynı· Duiyestre mtıdafaa hattına•çe· rakıldı. muallimi Şeref, Dadyanıu Çfş ~ 
yacaklarını aandıkları bu sıra· kilmesioi mucip oldu. Fakat Almanlar Ruıyaya bu kadar meköy muallimliğine, Fethi · • . eıf''' 
da, vaziyet birden değiıti: 5 6 Haziranda Almanlar neb- girmeği kifi buldular ve Mos· yenin lbecik muallimi Sabri İdaresinde (( . i1 LLİ J{ ÜTÜP H A.N ~J » sııı 
Niemeı'in şimalinde Kurland rin sol sahiline de ayak bas· kova üzerine yürümediler yani D d M , d' . 

.. · h .. ff k ld 1 ' a Y\lDin es u ıye mualhm· da başhyan Alman suvarı a- maga muv a o u ar. Napolyon'un 1812 deki hata . , . . . . 
rcketleri, az bir zaman içinde 22 Hazira1ıda Makenzen or- ıını tekrarlamadılar. lıgıne nakled:mışlerdır. 
endi e edilecek bir tekilde dusu Rusların mukavemetini 
inkişafa başladı. Fakat bu kırdı. Günlerce devam eden - Devamı var - U 
hareket, hakikatta büyilk bir şiddetli harp neticesinde, Rus şak ta 
nDmayiştii aııl hareket Galiç- ordusu silihsız ve mühimmat· A k G•• •• Uşak: Kı7 bural.!a hükmü-
yada idi. Ruslar bu . ıü~ari sız kalmıştır. Ve bu suretle Ç.1 . , Or~şme oü şimdiden göıtermeğe baş 
akınları karşısında gerıledıler Lembergi bırakarak büyük lkıçeşmelık,Uzunyolda Ala· ladı Sı'- k .. 1 • t:1. sı yagan yaymur ar-
ve 10 Mayısta Libov Alman zayiatla geri çekildi. şehirli Yusuf Ziya beye dan ıonra ese .. - k 

· • f d · 1 1 , n tuzgar ışuı 
silv rısı tl!ra ın an ışga o un· Bundan sonra Rus .,ordusu· Namınıza üçüncü mükafat, geldiğini bildi~mektedir. 
du. nun mütemadi ve emsalaiz yani bir ay abone dolmuş ve Halk sobaJarını kurmuş " 

Almanların hem Macariıtanı ricatı başlamıştır.~ size sekiz güo fazlaaile gaze· paltol rını giyınittir. e 
kurtarmak hem de kıştan evveJ Ceneral Makenzen, Avuı· t " d .1 · t• Muraı' d y t •-ı · • ki e goa erı mıı ır, agı ve e eH erıne 
harbı bıtama yı aştır - turya ordularının da yardımı . .. kar yağdı S y ki w 

mak için bu taarruz vlinıaı ile Rusları Lüblin-lvongrad Senelık ve altı aylık mu· · .. ~~u ara ragmen 
k .. f t b' b' k' ·ı odun ve koınur ucuz.dur çok esaslı olarak hazırladılar. şimendifer hattına doğru ta· ~ a. ıç ır ımıeye verı me· • ._ · 

K•tpat harpları, eıaaen gayri kibe başladı. Ruılar 4 ten mıştır. 
kifi olarak Ruı mü~immatını 11 temmuza kadar 22 bin 
çok a:ıaltmııtı; Bu da Alman- eıir ve pek çok mitralyöz ve 
için büyük bir fırsattı. beş alay bayrağı bıraktılar. 

Taarruıun ilk anında Ruı Maamafih bu hat Avuıtur· 
orduları başkumandanı Gran· ya için pek pahalıya malol 
duk Nikola vaziyeti anladı, muştur. 1 Haziran 1915 te 
ve hemen rücata başladı. Avusturyalıların verdikleri oiak 

Bu rücat - asıl manaıile tul 425 bin, mecruh =1740000, 
kahkabari hezimeti - okadar esir de 580 bin idi. Denebilir 
büyük ve şumullü oldu, ki Çar ki Rus orduıu partiyi bu is· 
orduları evvela bütün Galiç- tiliı harbıuda kaybetmiştir. 
yayı, sonra bütiln Lehistanı, Rus ordusunun felaketi bu 
Varşovayı bile Almanlara terk derece ile bitmiş değildi. 
edildi. Cephenin şimalinde de Ma· 

Rus başkum odanı, Çar reşal Hindenburg, Belov ve 
askerlerinin güya mümkün Eichhorn kumandasında400000 
olduğu kadar içerilere çekme kişilik iki ordu P.raniıten Baltık 

idare müdürlüğü 

ıımir Postası 
Gündelik Ôkono.ni, Syasal 

gazete 

Issı, çıkarma buyurganı 

Raı~it H. Yılınaz 
İzmir - Gazi Bulvarı 

Telef on: 3952 

Yıllığı 12 Lira 
Altı aylığı 7 « 

Yad illere yıllığı 20 • 

Dadya a 
Aile bn~ına be~ düııiim ' , 

toın·ak ,·eriliyor 
• 

Dadya, (Hususi) - Dad-
yaların imarı ve zenginleştiril
mesi için aile başına mccca 
o~n beş dönüm arazi veril · 
mektedir. 

KAHKAHA haftası başladı -
Beyaz perdeııio şen ve sevimli san'atkarı 

GEORGl:.S MiL TON'un ,,,ı 

A frikanın iptidai kabileleri ve vahşi hayvaD 
araslhda çevirdiği şaheser 
ZENCİLER KIRALI 

• ubııl c 
Fransızca sözlü ve şarkılı büyük komedi 

llaveler: 
1 - PATHE JURNAL No. 7 ) 
2 - MlKİ KORSAN ( canlı res~ 

Seanslar: Hergün 15-17-19 ve 21 1 15 te 
Cuma günü l 1 .30 ve ı 3 te ilave seaos• I' ıa65 

Perşembe günü 13ve 15__.!!t~alebe seans~ 

Beyaz perdenin şen ve şakrak yıldızı 
MARIE GLORY'oin ibdaı 

Fransızca sözlü ve şarkılı büyük şaheser 

ça evic 
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~na_dolu Ajansı Hastahaneden Şikayet Soiı 
3 KANUNUEVVFL 1 g:u 

-llddet Yenilendiğine Göre Tüccardan Cemil Avvaz, Mem-
lşalJah iraz Sür'atl"'nir leket Hastanesinden Şikiyetçi --

11 b -ki •k- '-:- 1. 1ımir Ticaret Postası Mü- to.ru olan Nur~ttin .m~h~rriri-\4a u u ıs 1 yo ruz dürlüğüne: . . mıze şuol~rı so.ylemışhr . 
~ Evvelki gece saat ıkı rad- 1 - Nobetçı doktoru beo \~,ıa•dolu ajansının müddeti ve dünyanın biitüa haberleri- deJerinde uykudan uyandığım idim. Operatorla ameliyatta 

Dakika: 
• RADYO 

\ ~or. Büna memnun ol- ni de ülkemize bildirmekte zaman dehşetli sancılarla kalp idim. 

~· ~~ç,ı, ajanı!an bundan balunma,ıar. vurumu bissetıim. 8u saatle 2 - Ameliyatın IBalı yok- Bir gümrük deuosu yandı 
,°"'il Iraz sür'at bekleriz. Ajansımız güade 20-30 bin müracaat edecek bir doktor tur. Her dakika yapılabilir. •• .. 
lflj t ~'••dıki idam havadi- kelimelik haberler almaktadır. bulamryacığımı düşünerek he- 3 - Her ihtisas şubesinden 20 OIU Var 

utta infilak e 

111, ~ ~•cı gazetelerde oku · Duaların bir b6JUm6 Ulkemizi men evimin yirmi metre ya- birer doktorua nöbetçi kalma- Pariı (Radyo)- B"utta Mevaddı ittialiye dolu bir gUı;ı. ~ /'1 

•aman oluyor. bal· alikadar etmediği için gaze- kınında bulunan Memleket "'.na da~r sıbhat · bakanlığının riik deposundan yangıa çıkmış ve infilik olınuıtur. Bir çok 
.:'tt,, 

1

'••. buntı bize ancak lelere verilmemektedir. Bu ha- hastonesine giderek nöbetçi bır emrı yoktur. • • maddelerin ateşten patlaması yüziiaden 20 kiıi ölmüı ve 12 ~ ~;•rıyor. Millet mecli- berler d&nya ajanılarından ve doktora kendimi göslermeği 4 - Hastahaneye kagıt.ız kişi ağır surette yaralanmııtır. Zararın mıklarının pek çok ~~ 16kler nutuk ıöyle· ya Cenevre,Pariı,Berlin, Dreı- muvafık buldum. Memleketin gelen be~ şahıs mutlaka mu- olduğu söyleniyor. 
·"'-e kffln sabahın saat üç- den, Kahire ve Balkanlarda en mühim sağhk yurdu olan ayene ed.lmez. -----•••••••-"-•ıbdar ajans beklemek- bulundurduğu haıuıi muhabir- Memlket hastanesinde bir ve 5 - Hastahane~•. yalnı~ca Piyer Laval 9 yacında ~ ~· ••da neler çektiği- !erinden keadiıiae gelmekte- daha fazla miltebasllB doktor· gelebilen ve bir ıkı dakıka . • • ~ 
,,_•il biliriz. Ajan11n bun· dir. tarın bulunacağına kani idim. sonra gidebilen ve bugün de b kParısp·2 (RaL~yo)l-PHarıcıy~ 120 kı• (o 
\• aaa,, ı · · .. · · d k d . . kt b·ı d h t a anı ıyer ava aıartesı ti t' o ıun vazıfesınde Ulke ıçınde e 100 a ar Mahalle bekçisının yardı- me up yaza ı en a am 81 a günü Cenevreye hareket ede- y· 

2 
(R d ) _ A _ 

\~'k 
0

•tereceğini umuyoruz. yerde muhabirleri vardır. Is · mile ve gDç halle hastane ka- ıayılmaı . cektir t ıyadna b. a kyto t .ki v~kı. 
''• 1 ( k d · · · B't fi - b' ld · urya a ır me ep e ı z ı ı '•ı h A.A)- A c adoJu tanbulda ve An ara a en son pasından içeriye gırebıldım. ı ara ıgımıza ınaen 8 ı- F ) R k - d B k 

1 ~ b• Ugün meclisin kabul ıiıtem alıcı telıiz makineleri Dk karş•laşlığım basta bakıcı ğımlL şikayetname ile bu bu- ransız ar azı iZ çocagu var . 1~·. u !~ a! 
~ ır k . . ld - .b. hi . . t d' a·-· . IA t Ol 1 9 yaşındadır. Bırııı 120 dıgerı '•e,e •d anunJa yeni ı bır dk~r.ul~uş dok.kugu gdı ık, .k va- balımı g~rüace şaşırdı. "O~u- susa e ın ıgı~ız ma uma 1 mıyor ar 109 kilyodur. 

' ım almış o uyor. 11 erın a ı a11 a ı a11na ruauu dıyerek bana yer gos· ayuen yazıyoru · • • "d . b 

1 1 

• ~~~1111111a göre An•dolu Ankara ile lıtanbul arasında terdi. Nöbetçi doktorun çağı ~- k Patrlıs . 2d (Ra~yo) -t . Dt~nız bMekt~p 1 dare

1
.11 un ar çın 

.. la .. .. ~- • ·-· B uvve erıu e musava ıs ıyen ususı san a ıye ve sıra yap-ı.... ~ 
0

numuzdelıı Martta alınıp verilmesini mümkün kı- rılmaııaı rica ethgım ve bu OrS& Japonla rın bu isteklerine Fran- t ~~ 01
•11 k 1 · · 1 ti · d .. 1 · · .. dd't d f J hrmış ır . a... İçi ı;ou ave e.11 on Jan Telemprımor a e erı e soz erımı mutea ı e a ar ff k tl • sızlar razı olmamaktadırlar. -------

. .,. '· •. ~enılenecektor. A konulmu,ıur. tekrarladığım halde lal.ayda are e erı Bura~. söylendiğine göre; c H F ~ıııı•dısıne güven~ni esir· Ajanı g6ade TUrkçe ve ne gidip gelen baota bakıcı •• • • bu işe ltalya hükümeli de razı • • • 
~1aı.:. olan Cumüüriyet Fran11zca olarak dört veya m&tereddit bir vaziyette: Uzüm olmıyacakıır. Kongreleri 
11. ·'tı 

1k• ve bu güveni çı· bet aiyaıi blllteaden bath "Doktor bey yarım oaate Çuv~I Alıcı K S. K.S ilk s et V I 
~&6 • anunla belegelemit baıka ökonoml, ıpor, mali, kadar gelebilecektir. Şimdi -- OVY Aydın 2 (A.A) - i iye· 

l~ ;uıc Mill<.:t Meclisine Balkan ve haftalık posta ser· emeliyatla meşguldur,, dedi. 292 :· ~· T1ı.lat . 12 14 ·M •• •ı• timizhı ~her yönün~e. C.!f·!" ;ıtııı 'Ygı ve minnettarlık • le ; de çıkarmaktadır. Hayret ettim ; böyle ani bir 222 ınbısar ıdar.sı 8 IO 50 UMeSSI 1 köy ocak kongrelen bı!mıttır. ~,,•tırıı sunarken bugünkü vısA~ b 1 d k tehlike karşunnda yarım saat 105 Alyoti bir. 12 12 75 Bükreş 2 ( AA ) - Dıı Nahiye kongreler de ay so 
• Ilı \' d Janıımız unun • a a- 5 b k M Tit lesko üç gün k · ltı.. k e urumunu kısaca t t' . ek 0 .. nümnıdeki •oora gelebilecek doktorun 78 Muhsin kaptaıı 15 O 17 kal ankı _ · pu . b nuna dek bitoce tır. ~ ""e i naa ge ırmıyer u • • l 

75 
a .na uzere arısten uraya ~ ilJı b •ter. . marıta batlıyıcak olan ikiaci faydası ne olabilir? Sonra 67 E. Krı.pın ? 50 O geJm;ılir. M. Tituleıko yeni R t•curet 

• k •rekatın ıJk yılla· J'k d . . J bu saatte ameliyat oluyor\ 60 Ş. Rızc1 halef 12 14 Sovyet elçisi M Ostrovskinin OMeD 1 j. llruı1 b" .. k .. d on sene ı evre ıçın esası .. . . . . . 
~ııa A n ve uyu on e- 'l'kl k "zere ıim nobetçı doktor da orada rmış 54 J. Kohen 12 25 14 itimatnamesini krala verme· bak&DI di· ~had 1 · d yenı 1 er yapma u - S -ı k b k J v • 1 · · 2 13 k 
ti t!l.. 

0 

u a1ansı 2 ını d'd t tk•k ta baılamıı•ır. ag ı a an ıgının emır erı 38 S. Emın 12 6 sinde hazır bulunaca hr. 
~illı Ue .. eıe m iz 6lk~ İ çl~ 

1 

e ~ • 
1 

~ . • di. hastahane! erde her i b tisas şu· 35 Istiklıil 12 75 13 _ Bü.kre şte bu. !ıi diıey.• b6 · Var şova 2 ( A. A) - Ro· •ttflıtllıkGdafaa bavadıslerı • Aıanı bu '°1110 ~le, kon . besinin birer mülabassıs dok· 32 Supbi Bayezit 12 75 14 50 yu~ bır _ehe.!"mıyet verılme~- maaya ticaret bakanı M. Ma-
l, • le işe başlamış •• sıac sırasında tenkıtlerle. be toru bnlundurulmuını emre- 22 B.S. Alazraki 12 50 12 50 tedır .• Çun.~u onalıı •~n~-~·· nilesko 6 diriaci Kinuada 

duny d . . b ı d ren bır munasebet ke.sıkhgın- k 'k· 
1 

k t 'İ• • a en deri gıt ra er 
81 

a yar ımını uırge derken koca memleket hazla- 21 J. Taragan 15 15 M O • k" R . buraya gelere ı ı meme • ~ıı "•lar arasında yer ala- memiş olan Türk matbuatına b . ..J b. d k den sonra 1 . 'lkstSrovs ıt ~ arasındak ticare itleri bak-l(ttıı• • d k d - b. anesınne ır o tor mu var- 14 Kooperatif it. 14 14 manyaya ge en ı ovye mu-da, ltı~ haberlerini dtia· a. ıU ~a.n a bulanmaırı 11 dı? Bunu dütünürken bir· 
12 

Ş Remzi 
12 50 12 50 

messilidir. •kında gö.üıecektır. 
f'l l koşesine yaymakta vazıfe bıhr. denbire fenala11tım, ani bir 

\, ----------· - y 9 F. 1. Mehmet 8 50 8 50 lJlt} ) v•ı• t kalp vurması veya herhangi 5 T. Debbas 14 14 50 ~ Cl maç arı 1 aye bir tehlikeli vaziyet hayatımı 
4 

G. Aptullak 
9 75 9 75 ~ h k ) U .-. M ı• • mal olabilirdi Çırpınıyordum. • • • • • • 

tb;, a em er mumı ec iSi Feryat ediyordum. Halbuki ne ıo7o dünkü satııın yekünu Sosyalıst partısı reısının sore:u ~ltl, toplanan futbol beye· T ) gelen var ne aldıran var!.. Jncİr k 1 k b kt 
~- RGaü yapılacak lik OD anıyor Meğer o ıaatta gözlerimi • • sunu arşı 1 sız ıra 1 
ı •a hakemlerini stç• Viliyel umumi mecliıi Ki- kapasam sağlık yurdunda dok- 143 Konperatıf ıt. 10 IO Paris 2 (A.A) - Sosyalist manya ve Lehistan buna ya· it~,~ nunuıani ayı ortalarında ıene torıuzluktan ölmüı olacağım. 21 Şermin kaplan 5 50 5 50 partisi reiıl M. Leoa Blum naşmazoa ne yapacaksınız?. 
~'d •yin yapılacak B ta- lik toplantilanaa baılıyacak- Medeni bir ş•birde bir sağlık 164 dünkü satııın yekünu mebusan meclisinde demiılir M. Lwal bu so•gnya şu ce-
-ı" b'n Altay-Türkspor tır. Bunun için ldarei buıusi- yurdunda nöbetçi doktorunun z h• ki : vabı vermiştir: 
ııı. •k•ıni Riza (K S .K.) yeye bağlı mubteUf dairelerde bulunmaması hayretimi mucip a Jre M. Lava! Almanyanıa ulus- Bu sorgu karıılıkoız kala-
~I ~!(. S. K. maçıuın b&lçelerin hazırlanması için olduğu kadar teess&rümUzü de 250 ton Buğday 3 73 4 35 lar arası barışı işine çağırıla- caktır. . _ . ~it~ llıuıtafa dün Valilikten bnynruk çık- mucip olmuıtur Kendimi bak· 757 Ç ,, ,. .. cağını ve batt!i çağırıldığını Bunan uzerıne M. Leon 

ı ~·~llıınd an ~ita y . T&rk mııtı r. !ırmağa az, çok. vaktim müsait, 20 vag. Arpa 3 40 3 75 söyledi. ili um ıu n~ ~rı söylemİf lir: . lı t '>ın b k f tb ı Bütçeler derhal hazırlana- f k t d a 299 ç Ve karşıhkJı yardım ant- Bunu bılıyorum. Fakat aynı 
S ı,. tiaj ıı. a em ' u 

0 

k .1 A d . .. ü . a a gece yarısın an son~ · '' " " !aşmasının hiçbir kimseye kar· zamanda hüküm etin kartalık \' '\ ''ıustafa, .:zmirspor ra vı ayet aımı ene menıne doktor aramaktansa evimın 2 nohut 4 75 4 75 k k b k "k" - d Id w ~~İd · t!la ·ı k - • t tk.k' şı olmayıp amuya açı u- verme yu umun e o ugunu ~İt, Çın ı n hakemi de verı ece ; eacumenn~ e 
1 ~n- yanındaki sağlık Müessesesine 42 burçak 4 50 4 87 J .ı - b 'ldirdi. Dı• işleı i da sanıyorum. Çünkü açık 

den gererek umumı meclıae " t d k k d. b. un -.ugunu ı Y 

T • • muracaa e ere en ıme ır 9 börülce 5 37 5 37 bakanına bu denlü aç k bir sözlülük yalnız siyasal bir uı-'-tboJcu havale edılecektır. deva bulmığı be~ke~ ~ibi ben 5 mısır daıı 3 50 3 50 sorguda bulunmak belki doğ· lalığı değil ayni zamanda 

ı ... ~.bl K•• Jü• •• de ~klımdan geçırmışhm.Hey- 29 susam 10 25 10 25 ru değildir. Amma eğer Al- gücü de anlatır. ,_" Clbdırıldı Oy DUD b.at. Koca Memleket hastane· 43 kum darı 
4 75 5 50 

--------

i -~,, v ıınde doktor yok. Demek · S Adi 1 Cagrı Tekin, Canıc:nkurbigi. ~\; . Cu ltı toplanan futbol Sagv lıgı uzak bir mahalleden fakir her 323 kental Palamut 200 402 oy arı Cavla, Cici o, Cucun, Cuya, lı.. a:ıa g " k.. · L· • b. 198 B. Pamuk 48 49 C C bey Cahan ~ '4 llıllb" u~ .u ç~r~ın Vali General Kazım Dirik, hangı ır zavallı da memleket Benenı•oı•z agao. agra , 
• b 

1

Y•lını goıu§· -ı k d :ıı;:; cagın, Cakırbey, Cılbay cam, 4,_ - ~ • .''lcenıiıı ra orunu beraberinde sağlık itleri mil · s.ag ı !ur u?a çar naçar ge- A k 2 ( AA ) r- k C C J C 
"lı ""Çı,.lbiRt ' P dürü Doktor Cevdet ve Vali· Jarse boyle bır bal ,karşısında n ara . - ur Capar, ava. avı, eceu, 

Qtd T ır. -- - - - - k 1 ' -t ? zı·nnal dıli oraşbrma kurumunun soy Camuka, Cetkin, Cibik, Cim . il -.. ş lik baı mObendiıi Nuri oldu mı 8 aca11. ır · Jii. C 
' ~)ı. arkspor oyu - • - AIAk d J chemmı'yetJe adları hakkında bildireceği C tay, Ciogay, Cin. Timur, ig-l · .. Ilı... · • g-u hald... Kuıadası civarında 8 a ar arın Türk enonı'm şirketinin C ~l~k "4

04 1

1lhıamını bo " d'kk ı· · lb · · Jistesile D listesinin birinci ci, Co ban, Coku, Cormau, ur '" ~ille L • • tetkikat yaparak geri dön- nazarı 1 ~ iDi ce et.nenız Ayancıkta tesis eyledig-i son c· d c· kT c· ." 
'ltj Şati< ıı;arşı geldıklerı " 1 d. için ıu mektubumun ilk nüs· kısmı aşağıdadır : 1men ur' ın ı ıc, m a, 

' , •porlu Ibrahim mut er ır. sistem makinelerle mücc b- Caf, Cav, Cakubaey, Can· (Ka) Ciman, Caci1•, Calpan ~ e PA ... d f b l b 1 Tetkikler Kuıadaaı Sel· baoızda yer almasını ve bu h f b 'k 1 d f b' (k ) c ı c . c· ·ı· ıı. "" 

1 

e ut o e ' ez a n a arın il enni şc- sı', Cı'rı·k, Coci, Culi ıgum, a ug an v.rtagay, ıngı ıc, r .. "çe,. kk - çuk Caferli ko"y • büy .. uk Kale halin başka yurttaşlar için ol- C 
~ "~ ay mu va at 

1 

• ... kitlerde hazırl.ıdıg-ı parkele ri Caca, Cagatay, Cagrıte.k.in, Cicek, (Ka) Cinfoıun, okan, •t .. ~., .. .1 . . ve· Burgaz köylerinde olmuı· sun tekerrur etmemesini te- (K ) 
L '4~ •erı mıştır. ' . d . .1 dünya piyasalarında şöhref Cah an, Timur, Cakar, Cakırca, Corabatur, Cu1pan a 

\t· q•lı 
0

1aun h d Dönüşte Iııklar ve Rahmanlar mcnnı e e r ve bu vesıle 1 e Calban, Cam, ·Tusun, Cabak, Dakak, Dayan, Demirbaga ı~ ,.. şu sa a a ı ka:zandıg-ını memnuniyetle D · .ı. 'l.a1 ~ &'Örmemek ı·çı'n köylerine ug-ranılarak mektep· saygı arımı sunaı~m. Cavdur, Cece, Cekcen. Cen- Dengiz, Dipbakuy, ogantı· 
,. 1.1 w T- öğrendik. Hem sıhhi hem 1

· aı tedbir çok ye- ferin sağlık ve köylerin yol occardan iktisadi olaa bu dö§eme usu- giı, Cibuk, Carfi , Calayir, mur, Doger, Doker, Dulun, ~lııı. işleri g6zdu geçirilmiı!ir. Cemil Ayvaz lüaü bütün nıübendis ve in- Can Timur, Cics, Cucuboga (Ka) Donder, Dnlundu, (Ka) ~- ~-.e J Köylerde çoculdatın sağ · lzmir Postası : Bu ~ektu- şaat sahiplerine tavsiye ede - Culu, Cagala, Cagrıbeyke,(ka) Duratimur, Duva. Tuyu, Du-tıı,, . 11 er lıkları-yerindedir. Dirilt vali- bu aldıktan sonra bır mu· • Caba, Cagabey Cakı, Cakas, yu, Davatiaıur, Dayıkaraca; 1 ltı11 h · · · · M 1 '- b t b rız . C k k C 1 C · T · · D D lb D 9 'Yında Karşı miz Dfrik Türk çocuP-Jarı::un arrmmızı em CKet &s 8 a- Satış yeri: H iliJ Kereste a mn , a ma, amır. aysı, Denız. eıse, o un, or· 
'· ~Ilı;~ Qİk!ibları kı- neı;elerini seviaçle karıılÖ _ oeıine gönderdik. Bu iti •or· fabrikası Telefon: 3776 Corboga, Cayun, Mirza, Cc- man, Dulkadir. Dumrul, Dur-

mııtır . durduk. O gece nöbetçi dok P. 936 cen, Cekim, Cerdik, Cilgaait, man. Duvahan. Duduk. 

M. Lav al 



YOZ ıo 

Mağazası 

Izmir: Şekerciler

de No. 26 

Fırınlı ~kerestelerle· imal edilmiş koltuk t kımları, 
ıandaiiyelerimiz ve ıureti mahsusad getirtilmiş Pirinç 
ve Nikel karyolalarımız mağazamızda sablmaktadır. 

Müracaat edec~~··müşterilerimiz memnun k lac ktır.

1 HUSEYIN SAJ)IK 
P. 961 

Güzel 
Mefrusat m 

·kavukçu zade 
Izmir Yolbedesteni No 19 

Etamin. keten, fıle perdelerin envaı, perdelik fıle, lü 
cibinlik, ve karyol tülleri. Krem, yeşil, astor ve hasır 
perdeler, perdelik ve k oapelik kadife kreton, more ve 
f.ııtntazi kumaşlar. Perde saçakları ve bağları, masa örtü 
leri ve sofra takımları, karyola örtüleri, pamuk ve yün 
battaniyeler 

Taban, kanape, sofra muşambalarının envaı. Bronz 
ve ceviz kornizler vıugel vastor ağaçları, yolluklar ve 
paıpasların muhtelif boyl rı. Şezlong ondaliye beıleri, 
kanepeciliğe ait malzeme ve mefruşata müte~llik eşya 
reka~et kabul etmeı: fiatlarla mağauımızda satılmak-
tadır. P. 820 

Muhasio iş 
Ara yor 

Usul deftf\rİ planço yap· 

mağa bilir, bir muhasip d imi 

veya günde İ>irkaç saat için 

iş alır. Baıturak Hamidiye 

(Oğurlu han) da (Sebri) dre-

ine mürıca t. 

1034 numaralı Taze 
meyva tarif esi 

IZMIR "'POST ASI 

T ·· ki ye Ziraat bankası lzm i r s 11111111111111111111111111111111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııu1111111111ıınınnınnııı11u111111ıınımıııııııııııı 
şu e ·nden: i 

28 1 l ·934 l:aribinde açık arttırma ile ihaleleri y•pıfacağı ~ 
6 ·11·934 de Yeni Aasır 12 11 934 de Ticaret 18-11-934 de ~ 
Anadolu ve 24·11 934 de Işık gazetelerinde ilin edilea ;;;; 
Yunanlı emvalinin ihaleleri 5 12-934 tarihine temdit edil· := 
miştir. Sabş gayri mübadil bonoıu veya prşin p•ra ile § 
naklen yapıhr. Kıymeti muhammenesi iki bin lira veya -
dah ziyade olan emvalin ihalei kat'iyeleri iıtizana tabidir. § 

r 
·Pazarı 
Hacı Süleyman 

l\1abdumu 
lBRAHlM 

Malın satıldığı seneye ait Devlet vergi ve belediye resim ~ ff 
ve sair bütün masraflar müteriye aittir. lıtiyenlerin yüzde ;;; • Dl arı 

yedi buçuk teminatıarile birlikte ihale gnnn aa•t 14.30 da ;;; Naza ıdi 
Ziraat bankasına müracaatlara. 5184 P. 967 = 

• 
ıne 

İkinci Beyler Sokağında 

aftan Gazinosu 
Muhterem müşterilerimizden görmnı olduğumuz rağ· 

bet ve teveccühten cesaret alarak bu kere lstanbuldan 
pek büyük fedakarlıkla celbine muvaffak olduğumuı 
lstanbul muhitinin pek sevdiği ve mütemadi alkışlarına 
cnazharolao BEYOGLU YILDIZI namiyle müştehiı AY 
TENbanım birkaç gündür Hhnemizde ahzımevki etmiştir 

AYTEN hanım pek muhrik v-e kıymetli •esiyle yeni 
son bestelenen şarkıları okumakla muhterem lzmir hal· 
kınca pek büyük bir muhabbet kazanmakta ve her ge· 

e :: Mevsim dolayısiyle Istan 
_ bnl Beyoğlunun yiiksek 
;; terzilerine diktirmis en son 
= ' == moda iizerine manto par-

; lesu ve roplarımız gelmi~tir 
§ . 

Meraklı ve menfaatini is-
tiyen hanımların kama~ 

almadan ve terziye nğra

== ınadan evvel bir defa mal ğazamıza uğranıaları kafidir 
== Adres: Odun pazarında 
=: kaatçı Nafız Must.afa ya

nında No. 3 
ce sürekli alkışlara mazhar olmaktadır. Her akıam 
kendine has olan şarkıları piyano bııında bjzzat çala 
rak okumaktadır. 

Sahibinin se!İ ve Kolombiya plakları muganniyele· 
rioden olan SEViM. MÜZEYYEN, BEDiA v~ NEZiH 
hanımlar da pek büyük rağbet kazanmaktadırlar. 

Hacı Süleyman nıahdumnlbrahim 
1 1,e)efon: 3276 P. nv 

SAZ HEYET lMlZ: Kemani KÜÇÜK CEMAL ve Kanuni 
şehir bestekar muallim FETHi beylerle muganniye ha

aımlarımızdan müteşekkil on üç kişilik bir saz heyeti 
her akşam nadide ve yeni şarkılarla icrayi ahenk edi
yorlar. Teşrif buyuracak zevahkiram pek memnun kal 
.maki beraber boşça vakitlerini geçireceklerioi temi11 

P. 944 

giliz 

•• •• •• 
~omuru 

1111111111iliııııı111111nııı111111111111111111111 ıınııııııırıııııı ıı ııı ııı ıı ili ı 1111111111111111111111111111111111 11111111 ı ıııııııııunıııooı 

' i3ol ışık ·az sarfiT~at uzun ömür 

ö - 11 - 9:-J4 tarihin
den iş'arı ahire kadar 

A e c ats, Krible Zon~uldak l~te (M'etallüın) lambalarını tercih 
etti ren ilç eYsaf 

•• •• •• 
muteber olınak üzre Öde- o uru 
mi~ten l7.mİre taşınacak En a vi e en ucuz tiat 
( yaş ib~iim ın Ütitesna ) 
diğer bilumuın taze nıey- İkinci kordon N o. 88 'J'lCAHlOT ODASI K :\ UŞISINDA Tel~fon;3306 
vaların beher tonundan 
700 kuruş i\creti nakliye 

alınacaktır. 

Tica e 

Conson Halefi 

filatbaası 
• 
lzmir 

En son sistem t 
Anadolunun en ' • d I elgraf: Ticaret Matbaası 

lik Garbi lyeıefon: 3952 -ı 
sesesı r lzmir 

------------...:-::~7.:=~~~~~~~~~~~~-------------
H er boyda yevmı Gazete, Mecmua, Kitap basılır ı ADRES : 

-·"'""'""""""'"''·""""""""' Ga::i Bulvar No, 82-84-86 ._ 
ticari evrak Qek, poliQe, fiş mak-• Her tiirHi hisse senetlerj, etiket., 

sız bnz emsalsiz lıir' ~ekil de yapılır. . Renkli ve re 

IUcuzluk, nefE:a!ilıec:ııt.nımür
13

' ·t,!l:!in!?-::a s A i defterler 
tiıam müessesenin şiarıdır. U caz, sağlam ve güzel kasa, defteri :.kebir yevmiye, 

1 
Her talebe hemen lber t.ürli.i Belediye Kö~7 defterleri basılır. · 

oevap verilir 

i tecr··b · a ı at anlaşılır 

cJe 
•Deposu: MEHMET TEVFiK elektrik malzeoıe .~ 

posu. Pcştemalcılar. Telefon 3332 P.91;7 

farih merak ıla ına miijd,, 
Kütüphanemizde her nevi eserler, biJbasıa tarib~!'I 

kitapların hemen her yerde bulunmıyan en eheoııtll-'' 
ileri ve ıair edebi, ilmi, felsefi kitaplarla rooı•0b
ciltli ve ciltsizleri tam men mevcvttur. BuolardaO 
farının esamiıioi aşağıya yazıyorum: 

Şehbal mecmuası (birden yüze kadar), 
Hammerin Osmanlı tarihi (birden ona kadar), 
Müneccim başı tarihi (birden üçe kadar). 
Türk tarihi (birden dörde kndar), M. ŞemıettİIJ 

1 Hayrullah efendi tarihi (birden on ıcıkize kadar) 
Türk seceresi, tbir cilt), 
Tacilttevarih (bir ile iki), 
iktisadi mezhepler tarihi .. 
Ankara Maarif vekaleti neşrİ)ahndan kitabeler· 

Ankara 2. Kast moni bir cilt. 
Lozan ıulh muahedenamesi. 
Küçük Asya (üç cilt) 
Umumt tarih (altı cilt).. e~etıe 
'Aubtelif divanlar ve daha pek çok kıymet!i 

rimiz vardır enı• 
Kütüphanemi:ı her nevi kitap alır ve · satar. 

dünya haritaları satılar. 

Unıumi satış yeri: İzmir Hisaröuünd01~f 
I~GE KÜTÜPHANESİ HÜSJ~Y1N ~ \qjg 

1'· . 

· yolundan: ~ 
5 - 10 - 1934: Tarihinden itibaren iş'ıı1·~~ 

kadar .Aydın deıniryo1u ~irketinin AJs:.ıJ~c ~ 
polarından yine şhketin iske1edeki deJJlı1, 1 

ı·-------------~mıııl!Zl:ımm:::::-;zc:!:::z::::5L:::::zEiı:S::!i:&IED1 _____ m!! ___________ rından vapurlara veri lınek üzere taşın:.ı ctı ti~ 
dayın lıelıer tonunclau30 kut'UŞ iskele iiOfO 



1ıııet 3 KANUNUEVVEL 19S4 IZ•IR l'OSTASI 

ıııııı111111nuınn11mH11nın111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 =----~ 

Doktor . i Doktor Ali Riza ~ 
Zekai lbrahim i Doğum ve oerrahf Kadın Hastalıkları 1 

~SkERI HASTAHANESi DAHiLiYE MUTEHASSISI ~ Mütehassısı Telefon 2987 § 
l~i11ci Beyler ı.okak numara 45 Beyler hamamı karşısn· ~ . . § 

dt a2-ı d 3 6 k d h t 1 k b 1 d = Kestellı caddesınde 62 numarada b.ergttu = e en sonra - ya a ar as a arını a u e er . =: . . 5 
P 899 Telefon 3806 1 ii saat 3 den sonra hastalarını kabul eder. :: 

1U111u11111111ııııııııııııım 1111111111111111;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ;1111111111111111111111111111111111111ııııııunıınnnnmıunnn1111ınm 1111111111111111p864! ... 
Operatör 
~· O(jvdet Must,afa 
~eri merkez haıtaneıi 
~ ratörii. 

BİRİNCi SINI~., MUTAHASSIS 

Doktor Operatör 

-lahsin bey hastanesi '1' rthı öğleden sonra 
llei Beyler So. No. 78 1 
~------·• İznıirin en liiks Ye sıhhi ve emsalsiz hususi hastanesi olup 
G bilhassa kibar ailelerin Amellyal için yeg!ıne tercilı 

Öz Tabibi eyledikleri hastanedir 
P~,!sıııai! Seıahettin T AHSiN BEY 
Lı.~' •.nın Bordo tıp fa- · l 1 · · b' 
~ea Bizzat aınelivatını yaı}tığı hastaların( an yevmi yatak ücret erıııı ıı· '-• ı göz aeririyatından J 

ıa:taıı •ıkeri hastanesi liraya, keza auıeliyat. i.icretlerin<le de fevkalade teıızilat yapmı~tır. 
"1 baatalıkları mütehaı- Adres: lzmir Çivici hamamı civarında M&ft& ıokağında Yemiıçi Beylerin 
lij, llıuayenehane: ı• muazzam biaaıında P. 920 

ti beyler s. No. 81 1 ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~===============;===== 'lllli~~";:::::::::::::::::•=...-. 
Dokto~----·• Gençliiin vE Güzelliiin -

Muhafazası 
Ekrem A. Neş'eli vE Sıhhatlı oımanın • 

ı. 

c Nörolojist ve Pisihiyatr · 
"4t 'trı.lei asabiye hastalıklarına müptela olan hastalarını 
it:~ ve ihtimamlariyle meşguldür. 
~r 1

' Gündoğdu operatör Esat bey aparbmanındal 
1611 bulunur. P. 926 

~~-------------------------
~~JDE MÜJDE MÜJDE 

~rt'lıır 2üzelleriae taravet dağıtan Paris y ilkıek ber· 
~- 111~kteplerinin Atina ve Bükreş şubeleri ' den dip
ı.tı •lı ıniaik kadın berberi SITKI BEY hanım tuva
~llhriııe ait bir çok yeniliklerle beraber en son sistem 
'-ti ~r \'e elektrikle işliyen altı aylık Ondüle makine· 
(?~' getirdi. Yeni sistem makinelerimiz FEN ve SAN · 
~tt ~ Hanımlara bahşettiği harikiilide bir eserdir. 
ltot~ •hı aylık Ondüle yaptırmaktan korkanlar bu 
l~lt~larında haklı değild irler . Çünkü BU MAKiNE
~~~ N GEREK SAÇLARA ve GEREK SIHHAT A >,, ~RI YOKTUR. Bilhas•a başka hiç bir iletin 
''111•dığı OKSIJENLl ve BOY ALI zaif, kmk, uzun 
s~••çları kıvırcık veya lüle haline getirir. 

-~z ÇLA.RI YAKMAZ, RENGiNi BOZMAZ, KIR 
~~. 1•rartmaz aslından daha güzel ve istenilen ıe · 
~ Y•par. Bütün Ondüle yarım saat ıllrer. 

-Oa il Uzun seyahatımdaki ST AJIMLA artak TEC
't ... ~ lerimden bütün lımit Hanımlannın istifade "'t • 
~ 11 .ıııenfeatları iktizasındandır. . 

~,~.ellı nıakiueleriıniz salonumuzu Iznıirin 
~ı;~güzellik ve Ban'at pıvası yapıınıştır. 
~cilerde 122 numaralı üç kath binada 8. Sıtkı 
~iiiiiiiP. 89 • 

,tl(ı arkaoas arasında 
, tlbiaeyi yeni mi aldı~ız? 
....., ~•yır eski elbisemi yeni yaptırdım. 
' •ııl olur, eskiden yeni olur mu? 

'd~._ llbette olur, fennin terakkisi ve o f ıan ı tatbik 
' ~•talar olduktan sonra!. 

>,ı11, rllvol. Demekki sen, bu şekilde h9m kazancın '- l buldun ve hem de eskiciliğe paydoı ettin. 
' · . •bit bakınız size anlatayım: Geçen ay bizim 
~e~ · · Bey arkadaşım gazetede 
~ ... il eı·aıtında İstaııbul İstinı Boyalıauesiuiıı 
~Gtlıaını görmüı ve oraya bir elbise ile bit ıapka 
, 'di~llt pazarlığa ne hacet Boyahane mlldürünün 
t. "~ı Cijz'i paraya hayret etmiı. Uç glin sonra da 
La -.ı~, kirli elbise ve ıaplrasını miikemmel boyanmıı 
~, t lltniı olarak almıı ve memnuniyetind~n evdeki 
--•t, •kıınJ,rını, muıambaları, perdeleri bile yenilet-

' tiSttırmnı. 
l:' ~ta ~uvaffakıyeti naııl elde etti acaba! 
~ti •ııı onu da ıöyliyeyim, makineleri ıon ıistem 
~'-•••ı' lll6teharrik, Avrupa görmüt bir boya müte
~~I~, Ç•lıımaktadır. Boyaları gayet ıabit, ipek ve 

1~, "0Pları iıtenileo renge boyamakta mahirdir. 
"'•nı tavıi e bir yerdir. P. - 931 

Sırrı .Arcak 

Ki na Lulfi 
Kn vvet ilacını İ<imekle· kabildil'. 

Herl Eczanede Bulunur. P. 907 _ ... __ , .. 
=11111111111 ın111111111111111•nnmıınıumnnınnnm••-nm•wı1111ınmg 
= Akşehir bankası ~ 

Sermayesi: 1,000,000 Tiirk Lira.Rı 

IZMIR ŞUBESi 
lkinci kordonda Boraa Civarında Kendi Binaıında 

Telefon: 2363 
Her türlü Banka Muamelatı ve Emtea 

Komiisyonculuğu .. 

ii!Müsait şeraitle mevduat kabul edili 
1 Hububat, Üziim, İncir, Pamuk, Yapak, Zeytinyağı 
~ Afyon ve sair emtia komtisyonculutu yapılır. Mallana 
5 vürudunda 1abiplerine en mli1ait ıeraitle avanı 
~ verilir P. 914 
iıııımnınmııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıı111111111111 

naliı Çeıme anaıonundan yapılan, Bılgi mabıul& 

Babacan Rakısı 
Mideyi yormadan, ruhu yilkseltir, yorulan dimailan 

dinlenditir, iıtlha açar .. 

BABACAN Rakısı 
Giren yerde keder yoktur; zevk 11eı'e vardır. 
BABACAN rakaıı: Temizliği seven, ııbhatını dtııü· 

nen ve gıda arayanların biricik rakıııdır... P. 913 

Olivier ve şürekası Limitet 
VAPUR ACENTESi 

Cendeli ban Birinci Kordon Tel. 2443 
The Ellerman Lines 

T abmil için beklene" vapurlar 
ALGERIAN 26 il ci Teırinde Londra ve Anveraten ıe· 

lip tahliyede bulunacak ve ayni zamanda LoDdra ve Hull 
çin yük alacaktır. 

GOURKO vapuru 5 l ci Kinunda Hull Londra ve An· 
versten. 

EGYPSINN vapuru 10 1 nci Klnunda Liverpol ve Svvan· 
ıeadan 

Deutıche Levante Linie 
ARTA vapuru 2 1 nci Kinunda Hamburg, Bremen ve 
Anventen. 

Not: Vapurların •ilrut tarihleri ve iıimleri &zerine deiitik· 
liklerden mea'uliyet kabul edilmez. P.869 

YOZ ıt 

il llfll l l l l l lll l l il l il l l l l l l l l l l il l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l llllllllllJlllll llWDRllUll l l l llll l l il I llll 
Doktor ~ 

H. Fahrettin 
İzmir Memleket Haıtaneıi Rontken Mtlteba111aı 

Her Devi Rontken muayeneleri 
l.Jltra - Viole ve Elektrik tedavileri yiirliyemiyen ve 

~bilha11a Raşitik çocuklara tatbiki ve rontken ile 

!IKel tedavileri yapılır . P. 
863 

§ lkia~i Beyler sokak fırın karşıaı No. 25 Telefon 2542 
uıuı11onnınıuıuuu1UJ1111uuın111ınnıuıu•1111 uuıwuuııuııınııııuıııumıııuuıu••ıın•ıuıı 

-
Göz Tabibi 

Lütfi Kırdar 
Memleket hastaneai Göz haıtalıklan aıilteba111sı: 
lkincibeyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 P. 884 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilim.-iiii~iiiii 

KIDıaeaia yapa!:?~.!.~ !lkelia bir ağbdan J 1 
takdir etttiği hakiki ıaheaerdir. 

DALYA çok kuvvetli 

Çok sabit 
Alkoli de o niıbette 

y&kıektir. 

Hulisa 

Emıalaiz Bir 

Kokudur. 

Benzerini yap!Dıya yel· 
tenealer oluyor. 

Her itibarla pek aıaiı 
olan bu gibilerioi retle 
FERiT iıim ve etiketine 
dikkat ediniz. P. 932 

1 M. Depo Ferit Şifa Eczanesidir. ______________ , ____ ; 
kış Geldi 

Şimdiden ucuz fiyatla kömtir ihtiyacınızı temin ediniz 

büyük Fırsat 
Touan Halis Zonguldak 
Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz k6mllrdllr. 
Birinci kalite mala lzmirde yalnız Fraaıuva Parpin· 

yani '1 icarethanHinde bulacaksınız. 
SiLiNDiR iÇiN: Spesi.t·al Zonguldak kalitesi deO 

gelmittir. 
lNGILlZ ANTRASiT: Ve kok k&mllrtı ihtiyacınızı 

da bu mleaıe1eden temin edebihrıiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzi 

lit vardır. SA11Ş MAHAL..Ll:Keıtane~pazarında No 10 
P. 900 Telefon 3937 

Zingal 
Türk Anonim Şirketi 

.. yancık fabrika11nın ıon aiıtem fenni va11talarla hazır· 

ladığı kaynatalmıı ve bubarlaamıı gllrgenleriai ıanai 

ve mable iıleıiade tercih ediniı. 

Çatlamaz, çekmez kurtlanmaz ve budakıızdır her 

çeıit 6lçtide olduğundan zayiat vermez iktiıathdır. 

Taıra marangozlarına tavsiye ederiz. 
Satıı Yeri : 

Hllll Kereste Fabrikası 
Kereıteciler Telefon : 3776 P. 935 
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Hanım:- Rey bu kadar şık şapkayı nereden~· .. bul-r 
dunuz? ~ 

Bey - Y a .• "Hili haberiniz yok mu? Herkesin bil· 
dii'i fıpkacı Abbas Hilmiden .. Ayni zamanda o gör· 
düğünüz yeni değil. eski şapkamdır . 
Hanım - Ya.. Demek memleketimiı.de bu kadar 

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

niıini yapıyor ve eskileri de işte başımdaki gibi ye
nisinden farksız; çünld makine ve aletleri son sistem 
olup Viy9nadan getirdiği gibi ustası da meşhur Ma
car "Jemfe Frens" dir. Teşviki sanayi kanunnndan 
iıtifade ederek mevaddı iptidaiye olarak bilümu 
ıapkaların kumaş1nı doğrudan doğruya Avrupadan 
celbettiği için bu kadar ucuz ve ayni zamanda müş
terilerin zevkini okşıyacak renk ve model her ne şe
kil olursa olsun pek kısa bir müddet zarfında temi
natlı olarak y ı pmaktadır. 

Merkez: Balcdar No. 191 9 EyJOI babaratçdar 
kırs11ındad11. p, 943 __ı_ı 

TZMfR POSTASI 

Doktor Memduh Laboratuvarı 
iBeyler Sokak No. 27 

Telefon: 2691 · TelegR LABOMEMDUH 

ticari 

Gıdat 

HER 

c•ns 

Sınai 

Tıbbi 

Tahlilat 

H. 300 

, 

Kiralık De-po 
ikinci · Kordonda eski güm

rllk ıokağında (6) numaralı 
depo ıatıhkhr. 

47 
45 

DERECE bar ' 

illi kattan ibaret olup bi
rinci kata gıyet geniş ve ikin
ci katı iıe depo olarak kul · 
lanılmağa elveritH bDyük bir 
ıılon ve iki bDroyu muhtevi· 

dir. Talipleıin ikinci Kordon
da Kardiçab Hüseyin bey ba
aıada Umum gazeteler bayii 

Hımdi Bekir beye müracaat
lan. 

Satılık ev 
Karııyakada istasyon batın

da yedi odalı iki katlı ve 

babçeai:mevcut 9 numaralı ev 
ıatılıktar. 

lıtiyenleri vilAyet evrak mü
dlrll Ahmet beye müracaat-
ları. P - - 54 

Keçecilerde 
Kadı hamamı 

lzmiria en temiz ve en 

kibar hamamlarındand1r. Çok 

tecrDdeli bir hamamcı olan 
yeni DJBıteciri tarafından mü
kemmel bir bale getirilen ve 
mBıterilerinin sıhhatlarını dü
ıtınerek ona göre tertibat ve
ren bu hamamda yikanan vli 
cutca dıiıtifade görilr. Fiatlar 

25·50 kuruıtur· 
Kadınlar tarafı da sabah· 

tan aktama kadar açıktır. 

DERECE madran 
Rakıları üzüm rakısıdırlar., Nefisdir. S1hhidir. 

ikinci Snnıadaıı Yapılan 43 Deı·ece Sak-iZ Rakısı 
Ucuzhığ·u İtibarile Şayanı Tavsivedir 

" 

M ürrıcaa t Ilı/ a halli : Nazilli Madran Rakı Fabrikası 

Hanıam. hamamcıınh 
tecri.lbeJi ve iktidarn 
ohnasile daiına yaşar 
ve kendisini n1Hn1nun 
edol'. 
Sıhbnta hizmet, yalnız ye

mek ve içmekle değil aynı 
zamanda t emiz yıkanmakla 
da kaimdir. 

Liiks 9e her türlü tertiba
tı haiz olan biryer mükem· 
meliye tini kazanmış oldu
ğundan 

KEÇECiLERDE 

Tevfik Pasa 
Hamamı Da 

aynı tekamiilü göstermiş ve 

Müdürlüğü P. 897 

1 
SARDA Elbise Boyahanesi 1 
lzmirin en iyi boyahanesidir 

42 senelik tecriibe ve ameliyat ile nihayet Avrupanıa 
fD büyOk boyahanelerinde sekiz ıene tabıil r6r0p taba 
detnameler almıt olan boyıbanemiz mutaba11111 muhte
rem mütterilerimiz için teminatlar. 

Bilumum tesisatımız asri ve ınihaniktdir 
Temizlenmif, boyanmıı ve Dtlllenmiı elbiaeler, derin 

bir ihtisaıla ve ıon ıiıtem makinelerle fenni ıekUde 
yap1Jmaktad1r. 

Muhterem m&ıterilerimizi iıtifade ettirmek makaadUe 
kıt için ayrıca tenzillt yapacarımızıda bildiririz. 
ADiıES: Sarda boyahanesi Saman iskelesi. 
Telefon ~irket.i karşısında No. 21 P.945 

memleketin en temiz ve ııh· · 1 d 
bi bir hamamı olmuştur. Aydın demiryo u an: 
Diğer hamamlardan ucuz- · d · ) d 

d .L\ ''<lın Dcmiryolu umum ınü iır iiğün en: ur. J 

Bir defa tecrüEe ediniz. Bütiin pamuklarını miinhasıren şimendiferle 
Müsteciri Alı Rl~A P. 89~ taşımak ve başka vesaitle nakliyat yapmamak 

,... Aydın demiryoluodan: üzere teahhiitname imza ederek 100 lira temi-
Umurlu istasyonundan Al- ııat verenlerin nakledecekleri preseli pamukların 

Aydın Deıniryo]u u- sancağa taşınacak preseli pa- beher tonundan 1560 kuru~ ücreti nakliye 

P. 903 

mum ınüdiirlilğ·ünden : muklar I006 numaralı buıuıi alınacaktır. 
arifenin ikinci fıkrasındar 

20-10·1934 tarihinden 31 ·7· zikredilen reddiyattan da iı· Hususi tarife No. 1010: 
1935 tarihine kadar muteber tifade edebileeektir. Bu tari· t O l ~· l 934 tarihinden 30. l. l 935 taribiae kadar • aı•iıda 

k B b 
. . .h. d 

31 
yazıla ıstaıyoalardan Aydına taıınacak butdayın tabı olacağı 

olma ilzere ur anıye ıle 13 10 1934 tarı ın en -7- t 'f 1 · d .. t ·ı · t• 
· · 35 'h' k d t b arı e er zır e guı erı mıı Jr, Ortaklar arasındakı ıstasyon- 19 tarı ıne a ar mu e .er 

lardan Alsancağa taşınacak olacaktır· 
Pamuk çekirdeklerine ait 1015 1035 ııuınarah Valeks 
numaralı buıusi tarifede mez- tarifesi 
kir yllzde yirmi beş tenzilita 6 - 11 - 934 tarihin
illveten büyük mikyasta yapı- den iş'arı ahire kadar 
lacak Pamuk çekirdeği nakli- Iznlirden Kule önüne 
yatı için ~e yalnız mü~selileyh tasınacak ' raleksin be-
lere ıamıl olmak t•rhle aşa- ' 
jıdaki niıpetler dahilinde red her tonundan 2580 ku-
yat yapılacaktır. iicretinakliye alınacaktır 

istasyon 
Sarayk6y 
Denizli 
Kaklık 
Çardak 
Yazkm 
Sütliç 
Sundurlu 
ince köy 
Çivril 
Dinar 

lıtaıyon 
Aydın 

c 

" .. 
.. 

" 

Beher tenu 
Kurut. 

475 
600 
700 
750 
775 
817 
850 
850 
850 
850 

3 KANUNUEVVEL 1 

SEFERiHiSAR 
Şarap \ re Konyakları Deposu 

Asmahmescit N. 173 
Hasan Tahsin ve Şsı. 

Tiirkiyede nefasetile meıbur halis yaf tızmd .. 
mamul Seferihisar Şarap ve Konyaklarını bu d•,... 
rrbulacaksnnı Halis ve nefiı sirkelerde vardır. ..,,. 

. p.~ 

Sıhbatını düşünen zevkini bilen güzelliği aevealet 

bilecik Rakısı 11• 
Neş'e ve şetaret kaynağı olarak tavaif ederler 

BiLECiK Rakısı 
Üzüntüleri kaç;ran fikre cila, ruba itili verel'ı 1a,Jlt 

üılimden mamul en birinci ve leziz rakıdır. 

BiLECiK Rakısı "" 
Sevgililer ;-mabudunun, semalar ilihesinin, yıldızlar 
likednin iradelerine teb'an yaratılmııtır. 

BiLECİK Rakısı 
-=-

Hakikat -ehlinin biricik ra1nsıdır. ~ 
Ne der güzelliği tas.rir ederken Effitua ' G 

h•kikatın enmüzeçi letafetidiu 
Bu Süz Hakikatların Hakikatıdır ... 

P. 912 T. f. 

------~ THaş bıçakları ırennin '"e sanatın 
ES en son eseridir 

~ Cildinizi bozmamak 
~ için kullanacagmız yegane lııç"k MOZAR bıça&""'~ 
~ Traş biçaklannda arananbusuıiyet bilbaı~• ~ 
§ cilde en yakın yerinden ve ekmedenkeameküf· = bıçaklar fenni surette yapılmamış olduklarıod•11• ~ 
EE kısmını dipten, bir kısmını yarıdan keserek. bi=~ 
:= mını da kıvırıp geçerler, bu suretle tr•ı bıÇ lif 'il 
E§ geçtiği yere bıçağı bastırarak tatbik liıım ı• 
E5 cilt berbat oıur . e~,,r 

1 ~loza r bıçakları didin iizerinden gftllt 
ğ·i yerdo bir tıane bile kıl bırakmaz. = = genç bir çocuk yiizü gibi olur. . 

Bir tecriibe, iddiaınızı isbat eclecekt~~ 
1 O Taraş için garantidir. Her yer 
aravınız. 

Um~mi satış depoıu: Sulu han civarında ı'Cllf 
Sadakat tlcaret'hane• 

-ıoınınınıınııınıııınııııııınnıınmıııınıuuııınıııınıuunııınıUllllllllllllDmlllll 

Hayırll hab~~~ 
Mübarek bayramımız geliyor fakat 6ayramda balı.:. I' 

kıyafetli, cazip ve tık olmak için elbise ve kuad0 

lerinizi Hlimağa çarşısında: 

Ruhen Katan Kütüpanesinde: ~ 
Almak herhalde JiZ1mdır. Zira en iyi ve ea gll ,,,-f 

u, Tayur, Manto, tuvalet ve erkek modelleri or•~'t1f" 
Bayramdan evvel elbiselerini kendileri yapm~k.'İ,ı· 

nımlar da şimdiden patron siparişlerini vermehd••0~ " 
HUBENKA'f.A.N Kü·rüP A.N~JSİ~ ,, 

kit•P• f Her türlil ve her liunda gazete, mecmua, 
•~ inıaat albümleri vardır. ar'•tl't 

Her tcraftan her türlü sipariş kabul edilir ve 1 oıf. 
perilir. Satıcılara ayrıca tenzilat yapıhr. Telefon:~ 

. Kom-isy"on Evi~ ,,r~ 
l - Tütün iizüm incir zeyli yağı ıade yat' ~~"' h 

dem ve bunlar gibi toprak meyvelnini, lzmir.l ~ ~ 
Avrupa piyaaalerine iyi fiatlarla satmak. 2 - .EtJJ 1' ~ 
)erini deger fiatla satmak veya icara vermek.~· f~tf 1 
mukabilinde para alup vermek ve matlup de••~,ıt ~ 
etmek. 3 - Yugoslavya~.ve Yunanııtanda eınli ti 
ğer itleri olupta takip ettirmek ve zayi olınut 0ıl' 
suretlerini çıkarmak. 4 • Ankara ve latanbuld• •ti f q 
iılerini takip •• ve intaç ettirmek iıtiyenler ıçia l•'"' 
müe11eselerle avukat ve tiiccarlar ve fabrikat ' ... J 
mamız olduğundan bu işler hakkında yazıbaoelll -'J 
e•at vukuunda memnun kalacağını ilin ederh•9 ,., ,. 
Halimağa çarşısında 3üncü noter kartııında t· 

1' omiıyoncu Ilyua Arditi Telefon 3668 


