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~ll-lgar HükOmeti Türk'lere Zulmediyor 
~-rınki 
0blantı 
s.~ 

lf•ni konuşmak için yarın -.... ~y~t olan uluslar caokısının 
~ au}ı işi i~in Yugoslavya 

' oı:L. ~erilen notayı da konuş
~k h'1~1~li~i vardır. Çok aert 
"' 1•aıİlırıruJi Lir deyim dürü
"'-..~~tkl~n ~>u notanın konuşula
~ll~ hır sona bağlanması; 
• ..._.Gy

0 
gibi kolay olmıyacak 

t ... 
blı "«~ı., 
~lı 'L' notası çok açık ya• 
~ ~e Ci eı. her deyişini de değiş· 
'-ıı lletg .rıye çevrilemıoz belge
~ ~ .. :•ıılenıişıir. Bil yük saVll§· 
•.:'4tttı Yapılmıo bütün aııtlıış· 
~~' hoıulması düşüncesile 
~ itle llın hu ve bunun gibi 
-..._, re hiJerek ve iıtiyerek 

~·' n oldu~unu ortaya çıkaran 
ı llfiıı . . "d' B \:''- l en çetın ışı ır. u 

~Yı \llslar cankıaının bu ko
' lq i§ka günlere atmak is-
'~ e dil§ünüleLilir. 

l~lltl noıamo konuşulması 
."tli •r . \ • kcııt lltaaı ınan ve güvenin 
!"ıı ~ lü Lir bitirime bağlana· 
l "'~ .;ıueun inanç içinde barı
~~ ~ulrnamasma çalış a81 

lllkele . . 'd ' B 'tl lt rın ıeteğı ır. u 
· ~ Onuşınanıo İll'riye atılması 
d Çeloı Gııı.ı e takılınaı.ı da boşuna 
tÜtültce sayılanıaz. 

i Ve cılız Macaristan b.ı 
te tele b • . • ·1 

dcı aoına mı gmşmı~tı. 

~ , §ilntnek bile yanlıştır. Av· 
1~ •va, 
~"ıtıı . l!~nu an•laııoalarının 

... lll"'lLı~ v ıetıyen hölümil el al· 
.,,c Pek çok kez de açıktan 
.. lll"tük). 
•iy •yen Lir uluo vardır. 
~ '•al kanlı ve çirkin ioler

İçitı P•rrnaır:ıoı aramak ve gör· 
lltı'll .ı\.\'rupanın hugfinkü du. 

~' ge~~yll'J kısaca olsun göz 
'tıtıltı Çırrnek yeter. 

l. ~- h 1~•n bozulmamasına ça• 
l,,:f,611 her ulus önderlerinin 
~i rının en ba~ta gelen 
~-•tı O~du~una göre Yugoslav 
~ ttı ~~er.iye atılmaması kendi· 
~ ıater, iıtemez gerekle· 

~~· duran durum §Udur ki R't :~~·• tıın yannki toplan· 
~ ı. i~ ~ Mursilya ici gibi çok 
\ ~ı.,1 Üyfim için olacakıır. 
~'-''llllaa1dan acuna bir yalan 

'>'eljatı 1 
gerçekten dile~e değer. .. 

Bu Ne Rezalet ? 
•••••• 

Bul2ar zulmünden kaçmak istiyen Türk'lere 
Bı,Jgar hükumeti neler isnat ediyor? 

------------------------.... --~---------------------
Kendi n1allarını mı caldılar? 

Ne yolladık ? 
Samsun 2 (AA) - Son bir 

hafta içinde Samsundan Av-

rupaya 48500 kilo nohut, 150 
bin kilo aıpa, 100 bin kilo 

buğday 944 çuval kabuklu 275 

Nalia bakanllğı 

ötlirli kıvancını bildirr.ıişfir. 
Yolun açılmaaiyle Balıkesir, 

Klltahya ve Borsa koıı.uşma· 
ları emniyet altına alanmış ol
duğundan bunların bir kaç 
glln içerisinde ahaliye açılma· 
ıı mukarrerdir. Diğer taraftan 
telefon konuımalarının Isparta, 
Burdur, Antalya, Adana ve 
Mersinle de yapılabimesi için 
çalııılmaktadır. 

Söz derlemesi 
Samsun 2 (A.A) - Söz 

Nafıa Bakanı Alı Afyon derlemek için köylere giden 

Ankara 2 ( A.A ) _ Nafia 260 kiıilik bir heyet Beypınarı 
bakanlığı memleketin bir çok llyeı, Çob~nlı, Balaç köylerin· 
merk~zlerini telefonla hikii· de derlemele: yapmıştır. 

~~1 11~HMET ve ASIM bUyUk elbise f abrik·ası 
~ıtpazarı numara 15-17 Telefon nuınarası 2042 yerli malı her çeşit çu1akiden çift provalı, temiz 

1 ıle, masrafı ile, dilr1~i ile hirlikte on iki liradan on sekiz liraya kadar ısmarlama elbise yapılır. 
masraf; mükemmel dikiş. 

p. 891 



YOZ 2 f ZMtR POSTAISI 

sehir e 

• 
ımar Plinı ........ 

lzmir kendinin su işleri ve vaziyeti ne halde? 
Şohirlerin can alacak nok· ve oraya tulumba diye vazo· bu ınyu bize bir güu pek 

talarından birisi de sulardır. lunan bir nevi pisletme ma· tehlikeli bir hale sokacağı 

Şehirler sularım ya toprağın kineıdnin bir Uirlü 11la1r edile- mahimdnr. Oradan kopan her 
altından çıkarırlar yahut ken· meyi•i arteziyen ıuyunu da te .. hangi bir damla doğrudan 

dl kendine toprağın yüzüne miz olmaktan çok uzakla,tır• doğruya ta menbaya kadar 
çıkan sulardan ve yahut top· dığı görtllmektedir. sürüklenmesi ve menbaı kir
lama sulardan tedarik ederler. Toprağın altınd&n 91karı .. letmeai olmıyacak bir,ey değil 
lzmirde birinciye misal burgu lan bn 8nları bir tuafa bıra· hilakis olması gayet kabil bir 
ınları ile Karşıyaka arteziyeni kıraak İ.ı4mirin eeaılı •uların- haldir. ti 

diğerine miaaJ,f Halkapınar, dan b: riıi olan ve Belediye Bir taraftan bunlar böyle Amerı·ka'da haydutla .d f 1. t - ı·ı· A 'k b t k' lı ydntl•f1 ı~• . . . r yem en aa ıye e geç ı er; merı a za ı ası es ı a 1 il" 
Vezir, Osmanağa bir de Ya· tarafından iclare edilen Vezi.r olduğu gıb1 dı~er ~araftan ne mizlemek için pek büyük mesai sarfetmişti. Resimde sabık haydutlardan Marvin Barro 
manlar isimli belediye ımlan ve Oamanağa anları vardır kı, bu suyun ne de dığer suyun ne suretle tevkif edildiği görülmektedir. ~ 
~op ff çünoüye mis~ yoktur. B~~i7e~n himm~ile ~duk· depo hmizlenme~ boru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Şehirler nekadar medeı.t 9a ıılah olonmuş ve bu gün faaliyeti gibi an ameliyat- Bozdog" an'da Saıı·hıı· H b rl• 
iseler o kadar fazla su ıarfe· f~nni bir hale eokulmak ka .. !arından hiç bir zaman a e 
derler. Bugün büyük 'ehir- biliyetini ahzetmiş, kısmen belediye sıbhiyeai haberdar l~~tiuıai faaliyetler 
lerde vasati olarak ikiyüz, yolları, deposu temizlenmiA, deıtildir, durup dururken ım- - •• •• R s fi 

-. "' Bozdoğan - Yeni Reledi· BUYUK BiR SU P 
hatta. bazı Amerikan şehirle fennue,miş ve lzmirin birçok yun kesildiği, sonra gazlı. b~ ye Reisimiz Tafat'ın ön ayak D,; 
rinde beşyüz litreye kadar kııımlarını idare etmekte bn· lanık ve pis aktığı vakıdır. ,cılması ile Bozdoğau berber Başta, Kaymakam, bay İşittiğime g<ire ~o ,'-.. 
y~vmi sarfiyat görülmektrdir. lunmuttur. Yalnuı bu ınynn ~albnki şehir halkının sıbha- kahveci, marangoz ve yap; Kamil, Manisa ziraat müdürü günü Adala nahiyesı .. 0

8t' 
~~zde. resmen kabul olunan uaa membalarından . bazısı tıne çok yakından temas eden ustaları birer cemiyet vücuda bay Ali, ve Salihli ziraat larında gene böyle b~J-' 
yuz. lı~r~ oldn~una n.az~ran, ~aalesef hAJA tamamıle BBrİ bu şeylerle n~raşılırken ~u· getirmişlerdir. Bu birlikler memuru bay Ekrem, olduğu tlV yapılacakmış, ark ıe~• 
tehrımızın yevmi sn ıhtıyacı hır hKle sokulmamıştır. Ka· hakkak bel~dıye ve beledıye Halk Fırkasının yüksek hi- halde, Salihli avcılar kulii· mızdan iyi sonlar ~ 
d~ oldukça bii~üktür: Fak~t nunan bize. ~mr.,ttiği him~ye ınhhat memu~larının ~a~rdar mayeai İRltında çalışacaklardır. büne yazılı 75-80 a'Vcı Tatar ... • • 
tükür olonurkı lzmır sn cı- mıntakası ışı tamamen hıta· olmaıı, şehrın aıLhatının bu H. Jk . . "k köyü ormaıılarında büyük bir Pamuk 
h ·ı · k h' 1 · ti a· d' · 'b' h d t b k d d · k t 1 al 8 avının spor, muzı • etı e bırço şe ır ere nıape e rna er ırme ığı gı ı, n u " ım an aıma on ro • k'" .. 1 .. k .

1 
h 

1 
. domuz avı yapmışlardır Ka· 

k )'hl' b' h' d. Ş h k'l . d b' . d"' 1 t d t t l JA d b oycu u ve temeı eyet erı • V ço ta ı ı ır şe ır ır. t'I çe ı meıı e ıraz ın ı o muş- ın a n u ması nzım ır, n d f d 
1 

. . sabah avcılara Tatar köyiin· e SU , 
· f d t k it t T..'lh b h k 'h l ··ı.. · h t" b. e ay 8 ı ve ıyı surette ça-rın her tara rn a opra a ı ıır. .vı a&&a u sa a ço ı ma go urmıyen aya ı ır 

1 
k 

1 
den de on kadar avcı katı>ımış "] / ı 

~-.. . 1 , 1 . ışma tadır ar. " S •k" [Rueosı t r ıuları bol ve çoktur. Vöel ıu tabakA]arını havı o • mea e edır. ve 90-92 avcının sardığı araJ oy .. , 1111ıı r 
Şehrin burgu auları, şeh- doğandan yapılr.n hudut ayar· Karşıyaka Yamanlar suyuna geniş bir ormanlıkta. çok tatlı sene ~~r~ykoy de P s•ııf 

rin düz k.ısımlarında . ek.a~ri· ları d.erin bir tetkikt~n çık· g.elince,_ herne.kadar bunun te: Tahvİ) ve eğlenct}li bir av sonunda ko~tesı ıyı olmuştur. ,o ~ 
yetle yirmı metr~ derınlığın- mak ıcap eder. Şebır.de. bu aıaatı bıtmemış ve hal~~ te~zt Edirne Evkaf başkatibi dokuz domuz öldüriihnüştür. l~rı_ ~e yolunda oer::b"ııı 
de bulunup demır borular- auyun kontrol ve tev111 ttler olunmamış olmak ıtıbarıle Sabri ile Tavatı Hususi Mu- Bn iRt.en gerek avcı~ar ku- gı ıçın pamuk mut aot• 
la alını~, bu anlar evveJA ~&I& an!u~ . layık oldoğ~ ;e bjr,ey söylent-~ezse .de şurHı hasebe memuru becayiş edil lübü ge~çleri ve gerek Tatar ziyetten ~ok me~n°110 ,J. çok temız sulardı ıonralan ıcıp ettırdığı tauda değıldır. m~hakkaktır kı, şehır... dahi1i mişlerdir. köyü avcıları ve halkı <;ok Sarayki>y'de bır. ~ 

0
,) ..J 

•elıirde Higım teşkiH\tı mnııta- Bunlardan başka,. Halka· teaısatı tamamen sılıht olmı- sevinmişlerdir. Yuııi kavma- ratifi yücnda getırıle ,..
1

.:. 
"am olmayışı ve bir çok yer· pınar soyu vardır k.i çok ?"~ah yan. ve memb~l~rın~n sal.ıası itizar kamımız, hay Kamilin bt; gibi bu teşekkül say~si~a~e 
lerde kfir kuyuların bulunma· olan bu meoba teaıaatı ıtıba- genış olması ıtıbarıle fazla İRlere füıdor olması ~aıı·ıılı" dres sularından ıstıfıl 

Yazı çokluğu aebebile -. ·~ 
11 neticeai bn sular pislenmiş, riyle hakikaten fenni ve asri bakıma ve himaye mıntaka- PJevne tefrikamız bngün gençliği iizeriııde iyi izler lecektir. .. ·il 
bu gün hemen pekazı temiz denilebilir iae de~ bakım ve ıına ihtiyaç gösteren bir sn girememiştir. İtizar ederiz. bırakmakta vo yeni çalışına Sarayki>y Sıknıa kO) 1 
bir halde kalabilmiştir. Bir tutum noktuındao pek 11iyade olduğu gibi, ayni zamanda . ; . çığırlarllı beklemektedirler. cileri Mendre~ sulllrıııd~' 
9okları daima. mülevvea bir tenkite muhtaç kııımları halihazırda deposunda yapı· Jugu kadar tew1zlıklenne de

1 """""'""""'"'"'"'""""'"'"""""'"'"'v·v·v''"'''"' büyük istifadelor teıll; 
halde olup belediye sıhhiyeıi· vardır. lan teşkilat çok iptidai ve bek· itimadımız olsun. o• kk t ş k r T kk .. ı ede /. 
nin bit.mez tükenmez bir işi Kenbadan yukarJ veriş cinin taksim yerinde yiyip, Halbuki bugün bundan 1 a e ay&D ~e tel 

1 ~:f. ~şe. t~~11det1i~ 
kalini almıştır. Bilha88& bun- tarzındaki vaziyet daima kri· içip, yalıp kalkması. bekçi uzagız, bunu temin güç bir iş eı·r Ha" dı·se ooperak

1 
.. 

1
1 ~ ıs de tef . ~aray ·oy erıno 

)ardan yeni açılanlar hakkın· tike edilebilir bir haldedir. için ayrı hır yer yapılmamaıı değildir, eskiden olduğu gibi . . , .. . tasavvur etmektedir. 
da belediyenin hiç bir kontro· Menbaın hemen yanında ka· depo hava menfezlerinin esaslı belediye fen i,lerile birlikte :.. A) <~ııı ~en::r) 0 _1n, u~erınde ~eif' 
iti olmayışı yani nasıl bir ev bilinüfos bir yolun varlığı olmamaaı, depon on üzerine belediye aıhhat i'leri birleşerek ~amlı ıle <:ıonc.•lı .. ıstaSJ onla.~ı Dadya Belediye B1~ yapılırken Blhlıi ruhsat veri himaye mıntakasının iyi hu- çıkılabilmeıi bu anyon numa- beraberce bir su bürosu teşkil a.rasıncll\ gc>~en gun raylar 11 • D d, M keZ JJ' 

· · · b ·· ·· k t 1 k a ) 8 
.l er tı4 liyorsa, bır sn tesıa olunurken dntlandırılmadıgını gösterdiği raıını kıran sebeplerden ad· ve tesisile kabil olabilir. Zira ıerıııe uyu aş ar onmuş . . . ~ 

fen kaidelerine uygun olması gibi arkası.oda yükıeleo kaya dolunur. 'ehrimizde hakikaten sn çok ve tren gece karanlığı ile bu l~~ı~lı~ınc avukat ~ 
elmadıgı takdirde islahı bele· tık ve yarıklı bir tepenin ü- Bunlardl!n başka şehirde az şehre nasip olan bir bol taşlar iizeriııtlen geçerken yol· .N ıynzı seçilmiştir. ~ 
iiyemizin elinde iken iyi tat- zerinde kimsenin haberi ol· bulunan ufak sular vardır ki lnga maliktir ve memleketimiz cular arasında lıoytıcan uyan· 
bik edilemediği için bu giln madan (beled\ye azasından bay bunlar Üzerlerinde işlenmeğe yazın ırnak meınleketlerclen mıştır. llancıy a 
bunlardan yeni açılanların da möhendia Azizin söylediği ayrı ayrı değen şehir mesele· olmak itibarile bi?.ıim suya Bu lıalliH:> iizerine trcııı 
hemen kirlendiği görülüyor. gibi) on onbeş evin yapılması Jeridir. fazla ihtiyacımız vardır. Bi· durmuş ve yarım saat ka<lar Dikkat j 

Kars.ıyaka arteziyen suya ve bunların lağım ve çirkef Gönül isterdi ki bu mühim naen;}leyh işi çok canlı ve 1 M bıJlt•?, 
hat üzerindeki taşların kaldı- !ancı Hafızı e. • 

is~ nazariye icabı en temiz ıularını lağıma almayıp yer şehir itine belediyemiz layık eaaslı fakat miihmel bir mes- t ·-' 
bir su olmak lA.zım gelirken üıtünde yük&elen çukurlara olduğu ehemmiyeti versin ve ele hRlinde karşımızda. dur· rılmasiyle uğraşılmıştır. gazetemizle hiç bı '';/er 

k d Hadiseden Denizli zabıtası ycık~ur. K rn iisine g_. bugün su taşıyanların sıhhi yani ortalığa dökmeleri ve anlarımızı i9~r V6ya kullanır· ma ta ır, çeşmeler temiz ak· 
mürakabaya tabi olmamaaı, evlerin inşa olundukları yerin ken bu su belediyemizin kon· malıdır. haberdar edilmiş ve tahkikata namına ilan ve par' 
kapların kontrol edilmemesi gayri kabili nüfuz olmayışı trolü altındadır diyerek bol• D. M. başlanını~tır. mc8iui rica ederiz. 

Belgrat Cinayeti 
Sırp Krah] Alak .. ndr Ve Krallp•ı Dr•11• 

Na•ll ÖldUrUldUler , • 
Nakıli: F. ŞBMSBTTIN 

. b•l 
dikkat et, gözünü aç. Hayat meb'us adetlerinin arttırılmaRı boşuna sarfediyorırnnuz.. fiö· Kral alınmış b~r ·~J-1 
ve iatii:balinle oynama.. mevzuubahis idi riiyorsunnz ki lıon henü~ gen· - < Tam hir ıet1

8,, ~J 
Genç zabitin bu nBBihat· Kral, uzun ve YE>Şil <>rtülü cim, sıhlıatun yorin<leılir. Kra· dediniz değil mi ' · ~'-' 

ları pek yerinde idi ; fakat masaya dayanmış, hayattan !içe hazretlerinin de gflnçligi !isin- istikH'iliyetine. ııtıOJ 
Draga, hakikati görmiyecek bıkmış bir hal arzetmekto ve ve sılılıatı hakkında söylene- ederim, fakat ve1t~'A 
kadar 'ımarmış, zafer aarhoşu müzakere me'Vzna ile hatta cek bir siiz yoktur .. ])odi. y~tta bulnndu~.a f'JJJ 
idi; o yalnız bil' şey görü- al&kadar bile olmamakta idi. Başvekil : bızzat J~ralın ~o~te~gil 

·••· yordu : Aleksandr esirliği ! . Kralı.ı bu menftırane va· - Malfım, asalttnıaap ! . tlogrn ,.e ~a.ntıkı d 
-. Al~kBB:drın beni ~e~k 8101~ • ı· . . . d . Bundan ilerisini düşünmiyordn ziyeti evvela başvekil Marko· Dedi. Hu mad<lonin tezek· Başvekıl :ı ·ıd )lir tO 

etmeııne ı.mk n yoktur .. A 6 
.... aıy~ ı1nız 

118
' ıız~ aım~ bile.. viç'iu, rnnra bütün nazırların kiirü zatı haşmotınaaphuile ::.-. - . Hu .~ekı 0

111 
et~ 

1andr benı o kadar ıevıyor kı, yalan eoy erler. Hakıkatlerı D Al k d b d.kk t lb tt• l"k d d ,.. 1d. 1 ;jkopçınanın ka.h ..,J . . . raga, e san rın n va .. nazarı ı a ını ce e t. a a. a ar e~ı 1r, ıer zaman . _ 1 v f 
cıhanın en gfizel . kadınını sizden daıma aklarlar. Va- . t' . k .. 1 takd' t Adı· . 1 ...... 1 . l"'- ,.. ğınden korkarım·" b • 

zıye ını "·O gn2e ır e · ıye nazırı: ıçın < nı:ıunu meRı ıızıın umumı 1... 1 b kt·ı·ııı ti' k k · be · · f b .. tü ki lh ·1 .. ,. Y "' ua aşve JI 
oynana oysan yıne nı aıye ı u n açı 1e• ı e 0 e· mişti. Çünkü, Draganın zabit - Simdi en mühim mad· ve tabii bir mos'oledir. Hiitün .... · d ' b"" t··n ıı•ııt ~ 

tercih eder. rendiıtiniz zaman da bağaj· . . . soznn en, n u b"' 
e ' kardeaile mahut mülAkatından deye gelıyoruz. Farzedelım kı Sırbistan sizin va kın bir za· b"" 1 b" dde,·ı· ~· 

H ] · l t 1 k' " . · oy e ır ma • - aya perversın.. arınızı op amağa Y• va ıt birkaç gün ıonra, Alekaandrın kral vehaht bırakmadan öl· manda memlekete bir veliaht raftarı olmadıklMJ01 ' 

- Sen de korkakıın ! • bulur, ya da bulamauınız ve bu köleJiıti bir vükel& mec- müştür. Bu ihtimalin de ka bahş buyura<'ağınıza emin ve B ı ı t' t kraiıJl ~ 
·· J d i · b' t·· k 'b' .. Jdtl e n mu ıa 0 " Fakat evvelden boy e e- R zı ırer ope gı ı 0 r .. liıinde de bütün çıplaklığile nunu 81Ujde bir esaaa rapte· muntazırdır. Fakat biz bir taı:urdı ve : 

fildin, çok cesur davranırdıo. düklerini görürüz. Draga, sen görülmüştü. dilmiş olması lazımdır dedi. cihetten de kıuıuni "aziyeti ' - Efendiler. dif' ~-i 
- Merak etme, ben her 90k kaderli bir kadınsın. Bu vükela meclbi, kralın Vakıa, adliye nazırı mes- tespite mecburuz.. milleti için mevcudife o 

zaman cesurum, fakat · aklıma Qiinkö bir kardeşin var ki riyaaeti altında toplanmı' ve eleyi umumiyet noktai naza- Adliye ııazırı <la. ilave etti: retmiş bir krala yiıı: 'iJ 
gelen bu şeyler mantıkidir, açık gözdür, çok i' bilir, Bel .. Sırp kanunu eeaıiainin bazı rından düşünüyor g<>rünüyor - Bğer kral, veliaht hı· letin ınanafii naııııJJ ~·'' 
ıeni ikazı bir vazife bilirim. gradın h• yerine girer çıkar, maddelerinin tadili müzakere idi. Fakat mes'ele biraz da rakmadan Cilüıseı, bu ıniizakere liaht göstermeıti h•k 

Siz kral ve kraliçeler, da· ve ıo.uin meııfa&tiıı ve iatik· ohınuyordo. l.ral Aleksandrı daldığı reha- edilecek madde mncihince hü· çok giirıiyorsnnoz f. ~ 
ima bakayıktan uzak yaşar· halin için her h&diaeyi gör· Mes'ele mühimdi, intihap vetten kurtardı ve : yük Skopçina mecfüıi, Sır· Başvekil biirınet ~ 
11nız, hAdiseleri icap ettili mek*9 ve tetkik etm~tetlir. uaa.llerinin. dalla medeni ve - Bunu dü~ünmek, m~~a: ~istan~ yeıı~. kralı ta~n hir i.s- cicldiyetle: edr' 
tekilde görmez ve duymu- ltte eua tekrar edıyor•m, m8'ruU hır tekle konmaaı, kere etmekle cıdden vaktımzı tıkHH ıle gnstorec·oktır .. <leclı. --Devanı 
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Hususi T ıgrat haberleri üçler komitesi 

Sar mes'elesi 
'0nıa 'da ki 
-. nıesaisini ikmal etti Mateşal Fevzi 

~, ,~ 2 ( A A) - Su itle- murrhhularının iştiraki olmak- - - -

• 
BULGARLARIN ZULMü 

' İfl'•~ın üçler komiteıi sızın kararlaıtınlan noktalarla Çak1nak Soy Adını Aldı 
~ bttrıni bitirecek ve ko- Fransı:ı ve Alman mütehassıs- - o··ıdu··ru··ıen Zavallı Tu··rklerı·n Cesetlerı· Tanın-
~'" ikanı baron Aloizi larının üzerinde anlaştıkları 

...... -...... 
lıl ~,:~e ~idecekur. nokt.1.,, ve biç bir neticeye mıyacak Kadar Delik Deşik Edildi 
"il tt ~nıa uluslar kurumu varmıyan hususat ayrı ayrı _ ______ __........ _ _ 

l adıgı raporda Alman g6ıterilmişlir. 'Hadise An karada Nefretle 
rl ,, t'ıiyet Yumurta Karcılandı 

111101
··• llllgrafı ihracatı 

98 
ç Ankara 3 ( Telgraf ) - Bulgar - Yuaanlkadar uğraştı. Bulgar; Yunan zabitleri hu· 

t.. ~'ka lıudut hadisrlsi burada nefretlt . karşılandı. duttaki tabkikat'erini bitirmişlerdir. 
~~- '• 2 (A.A) - Reisi Sımsop 2 (A .A) -- Yu- Dün gece geç vakte kadar toplanan Bakan· Zavalh Türkler Bulgar zulmünden koyun· 
~ ~aJ ~tatürk ile Arnavut murta nizamnamesinin tatbiki- lı.r heyeti badise7i görüştü. Ciddi teşebbüs · larile birlikte kaçarak Yunan arazisine girr 

~iri ' •şağıdaki telgrafları ae başlandığı 22 :son Teşric- lere girişilmesi kararlaştırıldı. lerken evvelden pusu kurmuş olan Bulgarlar 
'trine göndermiılerdir. den beri 510 sandık Alman- Bu toplantıdan sonra iç bakanı Şükrü tarafından öldürüldüler Cesetlerin tanınmıya 

" 'b~~Qtluk kıralı H Ma· yaya, 265 sandık lspanyayr, Kaya; dış bakanlığına giderek s,?eç vakte cak kadar delik detik edildiği anlaşılmıştır. 
, 

111 Cİ Zogo l 00 sandık Yunanistana yu- .. G9i!DlllEl':B'J&";JG:iillll.'!llD!.·k~-11,-----k--.·,-a--------------· 
o ~ lıt, .. Tiran murta göaderilmiİtir. Alman· en ç 1 e Q 1 tı Vakıf icar 

ot• ~r ~hıl~dıgınız çok acı yaı yaya gönderilenler işlenmiı Y 
··ya 'I ~ e en ıamfmi taziyele- yüksek soydandır. Piyasa iyi --- -e-04!!1• Mukataaları 
,,d~ .•. OQatımaaıaı rica ede- ve umutlu tesirler yapan bu Mareşal Fevzi Çakmak f zmir' stanbul, Zoneuldakta Ankara 3 ( Telgraf ) -
ıerı• l' . nizamnameye göre yapılan _ Ank~ra 3 (T~lgraf).-:- Bil· 339 mali senesi sonuna kadar 

llrkıye reisicumhuru kontrollar küzeyinde yumurta yuk erkanı harbıye reııı Ma- Teşkili a Başlanacak efrat arasında tahakkuk eden 
,_lGr~· K. Atatürk farımız dış piyasada aranmaya reşal Fevzi Çı. kmak soy adı- lstanbul ~ (Telgraf) - Pek yakında lzmir, Istanbul ve vakıf icar mukataalarının ka-
~ltıa •ye reişicumhuru ıon baılaamııtır. Yumurta işlerin· nı almıştır. Zongu1dakta gençlik tcşkilihna başlanacaktır. Teşkilata yıllarının terkin edilmesi hak-

, 
1 

kemal Atattirk de alınan vergileri gözöoünde • • • 18 - 20 yaşındaki gençler alsnacaktır. Bu teşkilatın faıist· kında hazırlanan liyıba Büyük 

] "'1 taL~)6k Ankara tutan Ticaret odası fasulya ve Bakan)arımı- fiğe benzer yeri yoktur. lçtimui bünyemize uygundur. Ulus Kurultayına verilmiştir. 
ıı) ~-lld Yesime lütfen itti· arpanın da kontrol altında 

~-"'' ~~ .... dolayı fevkalide tutulması için bir tcklıfte bu· zın soyadları K 
1
• sve Kanunu 1 \"'~'-n.1111 olarak en ıamimi lunacakhr. 

1ıı ~ ll11rl · Ankara 3 (Telg,af) - Ma-
.afll" .... trınıin kablllnü ricı T-k-.-•Hd•~·-~-· -b" "' - liye bakanı Fuat Ağral, Güm-
ııt• ~~logo e lr 8~1 rük bakanı Rana iarhan ve • • •• . ~. •• • • 

: -~ g Öçken iskelesi Cumhur:: reisliği Genel yaz- Ruhani Kisveler yalnız Mabetlerde Giyilecek 
eoeJI ~ ganı Riza :soyak ıoyıdlarını •• .,.,,;, ""dac)ar Tekirda.ğ 2 

(A.A) - Te- almışlardır Müftulerle Başuaoaslar Müstesnadır 
~e l,k·" y kird.ğıada yapılacak iskele v~ ___ · --~---

ıa t ,~dığı 2 (A.A) - Mu· rıhtımıa proje ve keıifnameai K' t J K Alk ı 1 K b 1 Ed •ıd • 
~,t ••u de••m etmektedir. mntehass•s bir ht!yet tarafın· on ro suz . an Ull JŞ ar a a U J 1 
•rt • Yeniden gelen 2000 dan bu.ulanmı thr. Alman mü y JJ k 

. ~ l,~k Türk muhaciri be- heodislerinden Her Zaidel ıa- 0 8D8C8 Ankarıı 3 ( Telgraf ) - Büyük ulus ku- :en kanuna göre ruhani kisveler yalnız mı-
ıJI~ I ~ıa mıntalnlarına yer· bilin huitasını almıştır. Yeni lttanbul 3 ( r elgraf)- ihraç raltayında bugün ruhani kisveler kanunu betlerde giyilecektir. 
ev / lb ~ttir. Romanyadan ge- iıkelenin ve 5000 metre mu· edeceğimiz balıklar Gümrük· müzakere edilmiştir. iç bakanı Şükrü Kaya Müftlllerle cemaatin başpapası bundan 
ııi' ~-~~tirler hayvanlarla ve rabbaındaki rıhttmın 150.000 ten kontrolıuz olarak sevke'- kanun hakkında izahat vermiştir. Kanun al- iıtiına edilmiılir. Yabancı memleketlere ait 
t~11 't ltatıle gelmetedirler. Vi· liraya kadar yapılabileceği dilecektir. kışlarla kabul edilmiştir. Saylavlardan Hak· . işaret ve kisve alimetlerile Türkiyede ge-

n "b•c:irlerin iılerile ge- oranlanmaktadıri Şimdiki is· kı Kılınç hükumete teşekkür ettikten sonra zilmiyccektir. Kanun altı ayda tatbik edi· 
~d&ı1n uğraşmakta ve kelenin tamirine başlanmıştır. Türk • Yunan müftülerden de tatbikini istedi. Kabul edi· lecektir. 

htta,''e hiçbir yardımı .. • • II d M 
~~ıt::~~~d~:.lerleri· Trakya'da A~:~;:r~t ~ 11~:;::t\- Başbak~n. Edir na ınların eb'usluğu 
( •• • Y o) faaliyeti Yunan ticaret anlaşması bu Deye gıdı yor -· 
h,'nıan Tekirdeğı 2 (A.A) - Te ·~.10 on beşinde. tatbik me~- Ankara 3 (Telgraf) - Baş Teşkiliti Esasiye Kanununun 
qlt k' d • -h· -k knne geçecektır. Buna daır bakan General i smet inenü İ 1 • M dd • D v • • •ı k 

Yıldız ı~k•gtDllD ebol mu ım o ?00
•• Ôkonomi bakanlığınca hazır- nüo Edirneye gitmek üzere ncı a esı egıştırı ece 

mı yo u u unan ve şıma I 1. . ç " .. ) h 
T k M b • 1 an ta ımatname Tıcaret oda- arşamba gunu (yarın are Ankara 3 (Telgraf)- C.H.F loöaünün başkanlığında top-

ra yasını armar aya ag ı · 1 t bl · - d"l · t' k t t · h ld" d' b - B k 1 t 
T k. d • H b 1 arına e ıg e ı mıı ır. e e mesı mu teme ır. ıvan1 ugun Bfba ın ıme landı Bu toplantıda kadınları-yan e ır ag- ayre o u ara· · 

11adaki şosa yepımı ilerile· VEN~ZELOS o·voR K. mızın da meb'usluğa seçme· 
mektedir. Bu yolda üç silin· ı ı ı l~ri ve aeç~lmeleri için 1 eş-
dir tarafından silindiraj yapıl· kılih Eusıye kanununun il 
maktadır. Bundan özke Saray· •• ıt •• • ••-ctı linci maddeainin değiştirilme · 
Çerkezköy yolundaki silindiraj Uluslar Derneği Yunan Azlığının HakJannı Tanımadığı ·~ ~e. 30. bin , yerine !>? bin 
işine devam edilmektedir. Hu T kd. d K M .. E 1 Ol M h d 1 kııının bır meb us seçm'esı esa-

1tl' yol pek yakında Çerkeıkayfi• a )f e uvvete Ufacaata enge an ua e e er• Sl!lln kabulü ve bundan başka 
ı-1 .. e varacaktır. den Geri Dönmek Yunanistana Bir Vazifedir meb'us seçmesine ıs yerine 

~.~ Çarşaf-Peçe ç 
1 
d D • ft 22 1ya~~a~~kilerin (rbey üve)retbil · 

p a ar s e ıyor -, me erı ışıcınyann ug n op-
~l ,~'!la· M •• d J • • !anacak olan fırka gurubu-

"~ld::i g6rd6ğümllz ıine· K U~~ (:A)eSJÇ f Atina 3 (A.A) Eıki bapekll M. Venize- müracaata engel olan bütün muahedelerden na arzına k~r:_ verilmiştir. 
\ ~ )'~ 

1
l<ler Trevor; Holi- ayserı k · 

1 
arşa oı gazetelsre ıuolar1 söylemiştir: geri dönmek Yunanistaa için bir vezife olur· 

• h."' .. ı •11 bi b k ve paçcye arşı açı aa ıa\faş UI 1 d v. A 1 kt k" y B .. . k d' . n t d 
,ti~bilt r mOıa a a- gittikçe hızlanmaktadır. Vali us ar ernegı rnavut u a ı uoan unun uzerıne en ısrne muracaa e en 
\ı.."'~, : •evimlilik ve cin· ve belediye baıkanı Nazmi azlığının mektep bsklanaı tanımadığı tak- gazetecilere başvekil M. Çeldariı, Yunan;ı-

Gazetelere 
Sansör ~ ).~~~=tlerinden .. Y~l- ftyeletiene bir çay vermittir. dird~ Cenev.r~ derneğinden çekilme~ ve ha~- tanın Uluslar derneğinden memDun olma· 

, · ı " olarak aeçıl· Çaya kurultay üveyeleıi bayan ta ıımal Epırı?de Yuna.o balkı~•. ınkar edı- ması için şimdiye kadar hiçbir ıebep ol. Iıtanbul 3 (Tetgraf) - Ital-
~-1,ı ~ larile geldiler. len haklara rıeyet attırmek ıçın kuvvete mamıştır demiştir. yada askeri haberlerin gaze-

olJ ,,_. "' telcre geçmesi yasak edilmiş-
~) ~hd•d~niz s?~~~']f~ K(:.~g)rele~~ H. Şimendifer ~lalzeınesi Pooi vapuru tir. Yalnız bu iı için sanıör 
,. b. ~ 1 konmuıtur. 

~ 'ı~ tlru.yor Oc~~ kongreleri Samsun vila- Kayalara çarpara { ---------· __ _ 
1"' \' ti4d~ (~·A) - Dü d yetının her yönünde devam Krup Fabrı·kasından 22 Mı·Jyon parçalandı p 
... i \.'\L l ttlı' b' f D ~ln etmektedir. rotesto 
" ,,. ~ .. ,1. ır ırtına ı e G • •• b htao bul 3 (Telgraf) - A-

' t•t, •ilde baıhyan yağ- ayrı mu a- Marklık Malzeme Alacag"' iZ tinadadan bildirildiğ.ine göre Toplantısı 
"~'' tcloluya çevirmiıtir . d• il h t • \' b d 1 P ar fı 1 er ey eti lstanbul 3 (Telgraf) - Krup fabrikasile yaptıg·ıınız an- unan an ıra 1 opı vapuru Sofya 3 (A.A) - Nouı·ı'ly 

"~' "' a ıular içinde ı "\ft,k~ler taımııtır. Ge· lstanbul 3 (Telgraf) laşmaya göre fabrikadan 22 milyon marklık şimendifer mal- Kefalonya açıklarında kaya· muahedesinin yıldönümü mü· 
· 'r,' datlara kar yağ· Gayri mübadiler hey'eti te· zemesi alınacaktır. lara çarparak parçalanmıt ve naaebetile bir protesto top-
4-- iıı ve denizdeki ıebbliılerde dulunmak Ozere Bu it için Almanyadan fabrikanın iki mühendisi şehrimi· 250 yolcusundan 20 kiti bo lantııı yapılmııtır. Hidise ol· 

' 111 ediyor. Aakaraya gitmiıtir. ze gelmiıtir. Miihendisler Ankaraya gideceklertir. ğulmuştur. m~mııtır. 
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SEHIR o .. 
Ziraat liakanlıjı tetkikat yapıyor 

üzUm mahsulUnUn stan-

TASI 
'Jtf ahketnelerde 

Ev yakanlar 

KOçOk 
Haberler 

--.-........~~ ti•' PamukFia 
Yükselci!-

ıki gilndenberl P 
atlan 50 kuruıa kıd•' 
ıelmittir. Yükıelit ::..•1' 

dardize yolu araŞflrlhyor Aiırce~a mahkemesi kararile ::kj~;:~;.;:hf~.ı." ~.d 
t • kt J • pamuk ihracatındaD • .. . . .. • emıze çı 1 ar miştir. Yükıseliş geçeD dıt· 

Ege mıntakasında üzüm mahsulünün sigorta ıhtiııs. maddesinden •.uçıu aeıerinden. b~rinde huk~k~ den yüzde seksen f•''• 
Torbala ıcra memuru Ferıdun amme ıabıtlerı maznun çıpı· Ç ki 

edilmesi için tertibat alınacaktır ağarceıada bet sene altı ay DOZ Ahmetle Oıman kaptanın e er ~ 
U.. .. ı · · · d d' d"l · b · b.pıe mahkünı edilmiıti. Nak· motörlln baş tarafında sakla- Zevtinyag"·ı .A)aC 

zum erımu.ın atan ar ı:ıe e ı meaı, •· Her cinıin iıtihaal ve tekisüf ettiği kazalar dü d [ d b k T l ki d ·' ' ko• 
zırlanması, cİn•lere ayrılması itile Ziraat hakkında malfimat verilecektir Bağlar ba- kıen n evadm ~dde~ muka· dnara ' kuzkal açı ar~nl a ~ley- Çekoslovakya dO O 
b ı- 1 .. k d 1 1 k d B • • • · eme eanaıın a ı ıa ma a · ana çı tı arını ıoy emıı er· d"' T" k f' aıil r d 

a"'an ıgı ya ın an meşgu o ma ta ır. • kım ıtıbarile her hır cinsin muayyen tiple· d f . d'l d' un ur 0 15 t • 
k 1 k G b .. A d l b .. 1 k t'tO ü d • mı. ıon e a tayın e ı en eh· ır. E il b b · iyare anı ar ı na o u agcı ı eaa ı ı n en r1nin yeknaaakhğını temin etmek mllmkün li k f d f B k b"d' . d mru a eyı z · d•' 
baıı sorgulara cevap bazırJanmaıını iıte· ndo vu u raporuna göre, e ter u no ta a ı.enın ay ın- Çekoılovalıyaya lıaıır 
miştir m 

4 
r. E k d . lerde ihtiliaa delalet eder bir lanmaıı için ehemmiyetli gö tinyağı ihracı iıini gar 

H~r kaza ayrı gösterilerek valilik için· ldı- re mınta2 aıın a üzümler 9 cınbı'e ıey olmadığıuı gözönllnde tu rünüyordu . . Mahkeme, bu to tür Yakında ihracat y 
. .. , ayra ğıaa 4 ve 1 numara araaında u t k 1 k 'l"' h · d b' .. J • J dekı baglar Ar olarak yaıılacaktir. Bu baı· d • 'kl'k d'... .. ara ıuç onun ceza &DUDU· nı ato acmın e ır motor e caktır .:.•J" 

.. . • . • 'k .. etitı ı gCSıter ıgıne gore bunlar ne SU· 202 · · dd · · b k d 'k' k' • · k · seJ"" ların mulkıyetındekı en fazla genıılı , bag 1 1 
k d .. nun ıncı ma r.sı mucı· aş ıımın • ı ı •tının sa · Almanyadan da ,.tt1 

. . . .. .. . . ret e ayrı ma ta ar. Mesela 12 numarayı b' ( d' · ) · ı ki .. t oı•r sabıplermın koylu ve ya şehırh olduklara da ('d 1 K b ıoce a ı zımmet teczıye· anıp il aoamıyacagında e· üzerine ıi ari•ler ılıll 
. . taııyan ı ea ara urun sultanası) üzümle· · · · · · K b k ddüt · · H k d P " ayrılacaktır. Bağcılar arasında ııbhıal ye . . f d' 1 • • .. tını ıstemıştır. atar aş a re etmıştır. er ne a ar T •• •• 

, . , , , • , rlDID evsa ı De ar, tane erı aynı büyüklukte .. '} kt' • t "dü J .... Ü " d' utun 
kredı kooperatıflerın.n ınkışaf derecelerı ld' d' . I . 'k h' gun verı ece ır. emnıye mu r ug nun ver ı· 
gözden geçirilP.rek şu suallere cevap verile· ~ ır, ıter ~~nı er nasıl b11 tekın da ı· •* • ği cevapta kaptan ve maki· R k it •ı 
cektir: linde d6zelebıhr. . . . l\ıfeneıııeıı hadisesi· nistten batk• bir kimıenin e o es 

1 - Mıotaka dahilinde iatilıaali koruma 5 - Muayyen nznm kahtclerıaıa vuıf· . . . . bulunmasın.. imkin olmadığı •• • 
tedbirleri' zirai sigortaların Aa:adolu bağla · lar~ sabit değilse, her ıene rekoltesinin te- ~enemenın. Emıri~e.m na~ı: bildirilmiıse de bu nokta la Tukendl ~ 
rında tatbik edilip edilmedim, tatbik edil airı altında kabomamak ve ittihaz edilect k yuınde bekçı lsmaıltn e9ını tan bul dani.ı ticaret müdürlü· 93 S . t"tliD oı•.,.j 

e· ' • f i b' 1 · 'k · · k kt 1 E · 'l ·.. d 1 k B d ' 4 enesı u , .. , miyorsa sebepleri nelerdir.? zaraı ve enn ted ır e ıstı rar temını müm· ya ma an ıuç u mıne ı e gun en ıoru eca tır. un an d.. k k dar t• ' 
2 - Mühim istihsal merkezl~rinde bir klla müdür. oğlu Hasanın muhakemeleri baıka bir şahidin de ifadesi un a şama : .1 elistd• 

k l 6 - Garbi anadolu üınmlerı'nd• taını'f dün ag· arcezada sona ermi•tir. istinabe ıuretile alınmak i,.in sa.tılmış ; müıta 1

1
1 ıtı~· k•.(o üıfimün maliyet fiyatı aaııl teı i et u ~ " .,. k d ı k ı " 

M ih" 'k' hk t l"k d'I . t' mı tar a ma a Ol mektedir? · iıtibHI eıa11ncla mı, yokıa ticarette mi a "emece ı ı maznunun suç· m" eme a ı e ı mış ır. 

3 - Mıntakanızda kaç cinı tııüm iatih- baılar. ları maddi delillere istinaden Zimmet: · Menemell 
u) ediliyor? Bu auall.,re derhal cevap verilecektir. sabit olmadığı .için temiıe Zimmet ve ihtilastan suçlu 

• • • • • • çıkmalarına karar verilmiıtir. Menemen ıuvari tahsildarı Belediye 
.A.l)I t·yrnnT.i" Motor ( J" inayeti: Giritli h~ıeyioio m~hakeme· 

J J'.J .J.:.J Ya d •• en d - M ı· · r im gor D" • ' hk ıine ün Ağızcezada devam eC iSi • h A. k • ı . un .o gırcez.a ma eme· edilmiştir. Bu celsede suçlu· h' 

eni a im ar V t d 1 sıode 931 seneaınde itlenen . . .. Menemen şe ır a an aş ar · .. . . , nun vekılı nudafalSIDI yap- koDUfUlacak işler çO , 
. . . . Hudaverdı motörü cınayetı mıı: zimmet sure tile gösteri . . .. .. w pıilı'' ,o 

1 Ikıccı kanua 934 tarıhın· davasına devam edilmiıtir. 1 1700 1., ld dü ... ıçuı dun valıhge o~d 
d 3 ık . . . 

4 
. en ı. anın yo a ıu d. t k .. .. e 111 fi 

O b• Y • ff Ak• N d• • en O ıncı te.şrın 93 tan· Bu hadisede Bergamalı iki rülmüş olduğunu ve maznun ı ere goıuşm idi' n ır eni a iM amze IDID hine kadar Hililiahmer cemi· tüccarla motörün kaptanı pa· hasta iken de irsaliyelerin tah bir h.af~a daha uı tt ~ 

T A • E • G ld.. yeti lzmir şubesi muhtaç ve ralanna tam'ao öldürülerek si! memuru tarafından tahrif tenmıştır. o··~-
.. . ayın mr~ .e ı aciz oıanıara yemek parası ve cesetleri çuvallar iç.inde deni edildiğini ve suçun mazuund• Kublay il 

Hakımler kanununun be· ve Zıya. memleketlerine gitmek üzre ze atılmıştı. olm1tdıiını söyliyerek teaıyize . . si• ~ 
tinci maddesine göre, bundan Hikimler kanununun tat· memleketlerine gitmek üzre Bu mahkemenin geçen ccl· çıkarılmaaıoı dilemiştir. lbo~ıl~p şedbıdı 8

is'fe• 
H k k '-t b' . b•t• b'k' d . 1 t ı· t yın uyuk • ına e• sonra u u mea e ını ı ı ı ıne aır o an a ıma name Navlon puaıı olarak 605 ki· . . .. .. cü g 

1 · · "dd l • 'ki ''b' · dx t ( .. ) k · ayın yır mı uçun ren erın ıhJ mu et erı ı mucı ıace ılaJlD on ur ayı fİye 5653 lira yardım etmiatir OllOllll d •.,.. y_ 11 
• • w • • y • oeaıen e merası.... ti~· 

senedar, Adlıye bakanlıgı 1 cı Hukuk ve Tıcard mahkeme• Ayraca 660 kiıiye bayramda tır. ugüo için C. · f 
Ka~undan m~teber olmak Dz~e )erile icra daireain~e, on a.y elbise ve ayakkabı ıatın alı· h ı • th ı ..A iç ı idare heyeti b•ş"',,J 
lımırde 25 lıra maaşla .. o~b~r da C~:ı~ mah~e~eaı, Mü~deı· nara~ 38~ lira ıarfed~lmif, 108 a 1 1 a a 1 ar 1 bi.r proğr~m haıırf~,_,-ı 
zata mahkeme namzet kalıplı· umumılık v• ııtıntak daırele· çocuga kıtap ve elbııe alına- mırden bır heyet /. 

ğt kllbuı etmiş; ~unı~rın a~- rinde geçecektir. rak 385 lira .. ,fedu1miştir. 1 Toplantıda Türk halısı ithal gidece~tir: .. cbİtı;.( 
larını telgrafla Muddeıumumı· Bunların banri mahkeme· ıakat vatandaşa sun i ayalı, • • •• • Ogun ıokılap t .111 ~ 
Jiğe bil~irmiştir. . . terde it ıöreceklerini en yük· koraa ve kol yaptırılarak 695 edeceklerını soy ledıler mına ~i~ilea ab~t~::. ~ 

lımır mabkemeaınde ıtaJ k bk • 1 • 1 lira masraf edilmittir aıeruımı )•pılac 1 
görecek olan Hukuk mektebi •e.. ma e.~e ret• erı. 0 an , •• , , · Berlioden şehrimizdeki ali I tir. Y alaız Almanya ya 929 ıt • menliler de merasilll 
mezunlarının adları: Agırc~za reli eri mllnallp ga- Ne kadar kadarlara geltn malumata gö· nesiodeki şuk halısı ithalatı lanmaktadır. 

Naime, Makbule, Mehmet recektır. re Alman halı ithalatçıları 603 ton iken bu mıktar 933 J h• 
Naki, Muhittin, Ahmet Nev- Bunlar icabında ıorıu hi· Et yedik? Berlin Türk Ticaret odasında yılında 372 tona inmiştir ki n ısar .t 
det, Muhtar, Muhsin, Hazım, kimliği ve icra memurlanna da bir toplantı yapmışlardı. Dün aradaki fark yüzde 38 dir. u•• •• )J1"' 
Mehmet Nuri, Esat Nurittia vekilet edebileceklerdir. ikinci teırin ayında lımir bu huıusta alakadarlara ıu F•kat Türkiyeden Almanyaye ZUM 8 . ,,-f l 

mezbahaıında kesilen hayvan· malumat gelmiştir. ithalat nisbetioin gerilemeıi inhisar idaresi p•;,,_ "J 
:: t~~kıada ıu malllmat alın· Türklüğün en eıki bir ıan• yüzde doksana varmaktadır. karak 800 çuval i\, Y Bek Piyi yaraladılar Is~: Karaman, 4168 Dağlıç atd~ledri Joklan bahklarımız i~~i· Yeni ökonomi ıartlanna U· adı~,ııtırk .• Mübay•• .JI~; 

V 328 k • 1155 k 1504 • ıa ı arı tan ço zarar gor yarak Türk-Alman ökoııomi e ı ece hr. ıllP' 
eçJ, uzu, il .. h 1 'h u" • ,ç 

• -• ju 45 domuz olmak üzre muş; a' ı ' acatımız yandan müoaıebetleriade iyi bir iaki- züm pıyasası it ~d o H y y . d e· 7923 hayvan kesilmiştir. bile daba fazla azalmııtır. Bu şaf görüldüğüne göre halıla · ıihten itibaren a~ls5") 
Ç lrSIZ &n2'1D erlD e lf Yapılan beaaba göre bir arada Alaı~_oyaya halı sat.ışı· rımızın aatış ve ihracına daha kad~r .borsamızd:rof ,;ı 

Bekçl•yı• Yaraladı ayda lzmirde nufur; baıına mıı da tabıı olarak gerıle· fazla bir ehemmiyet vermek val uzum 5-25 k fJı 
• • • 1,324 kilo et [isabet etmek· mittir. Jizımdır. sat&Jwıştır. u taıib1 

Evvelki gece Alaancakta Felemenk kıhaaıı araııadaln tedir. Hah ihracatının gerileme· 8erlio Türk ticaret odasın· Geçen sene b ı ,. 
Hacı Bekir sokağında 30 nu· yangın yerleria«len geçerkea • • •.:- • ıindeki sebepler sadece genel d.t yapılan toplantıya en tanın yalo~z. 228427 ç .. W~0cit. 
maralı evden bir çift çizme lııoJtuğunda bir çift ılyah çiz· Bır Muhendıs darlıkta aranmamaktadır. Bu mıı Alınan ithalatçıları iştirak Yıoe bldor~ada 'btelt ~ 

L--.ı LL. L d k h 11 b~ -k b llDlD aç ıgı tarı '~:d 
çalınmış ve derhal ·aranmağa •e uu unaa DW ıaa11 ıörmlı y 1 d itte baıka noksanların mev· e ere • 1 arımıza uyu ır dil k kad•' 561" 
başlanmıştı. kendiıini tutarak karakora &ra an 1 cudiyeti ıüphesizdir. Gilmr6k alaka göltermiılerdir. Bir çok k- D a şam.a da ı . b 1.. 1 . . ti uruş arasın ~ 

Gece vekti aaat 23 ıula· getirmek istemlttir. Bekçi bu Din Kartıyakada Yaman· mes'elesioin bilhassa Alman· ıt .a atk ~v ~rı membnu1 nı~eh \:
1
' val incir sattlaııştıt· ,;' ' · . ı 'd • d b' hid' .. • w memle e~ımızden a ı ıt a b t•. 

randa ı numaralı bekçi Hü- adamıkarakola ıettnrken hn ar ıuyu ı areıın e ır ıse yaya 1atııım1ı uzerıue yaphgı d b'J ki . . .. 1 • 1 G~çeo sene u ·~e•' 
· A • E k k l' · ·ı viyeti meçhul iki kiti arkadaa olmut Ye Mllhendia Jozef tesirler mühimdir. Ayhi za· e. e 1 ece erıoı aoy emıı er dar 137263 çuval 

1 

ıeyın vnı r e ıaesı 1 e Ruıley tabanca kurıunile ya· d h ı · · · · ı dır· t 
hOcum ederek bekçi Hnst!yia ralanmııtır. man a a ı tıcaretımııın aıa . Toplantıda Berlin büyük mış ı. -

Bu Avniyi ~!aclaa " r&kıDn· Yaralıyan Sıtlu iıminde bi- maıında propag~nda. ve alıcı · elçimiz Hamdi reislik yapmıı Sım ar ~1 
gece den aiır ıurette taı parçala· ridir ve Oç gOn eve) iıinden la~la mtioasebe~ ışlerıne ebem· ye bilyük bir aamimiytt ha- N DertlB 'l:'J 

Açık olan eczaneler rHe yanlamıflardır. çıkmııtır. Sıtkı dDn Karııyaka mıyet .ver~e~ış olmamı~ da va11 içinde görüıülmüştür. !! . etJJ;ı' /Jı 
K 1 d 

'h K Ba ...L......:: ba..i ti ıu idare.ine giderek heaabınn ehemmıyeth bırer aebephr. Dun ıdatehao t 
emera bn a lttı at a· Duma aoara u• ye an- • . A b' ı::. 1 k ı · ra1 . .A 
. d Ah E f' K 1 1 L d 1 k bakılmasını ııtemıt; carıh bun· yrıca ır ÇOK mem e et er Terfı• Sıaıaarlar mür•y fll'P ı 

rantına a met şre , e· aıı amıyaa •• a am ar aç· d • 'f d l' 'tb ı·t k .. l"k s· k ı· · ·ıı ••Ji~ 
• w • • an ıstı a e ederrk hbanca· yer 1 ı ı a ına arşı guç u ımsar e. ımeıını 

merde Hayrethn, Eırefpa~ada maıa ba1lam11lar,.bekçı arka· ıını çıkararak bir el ateş et- göstermek heveaindcdirler. Ağırce%a mahkeme•İ 1abıt kabilini istediler·. i' 
Eşrefpzşa, Alsancakta Ahmet &arından beı el at.. etmi.fth. mittir. Bütün bu zorluklara rağ · katiplerinden Rauf'un maaıı Türkçesi; (Helekecı) ~ 
Lütfi eczaneleri bu gece açık· Suçlulardan Etem ojla O.man Carıh kaçarkea Turan yo· men şark halıları tutunduğu on dört liradan 17 ,5 liraya sularımız badeoı• 
tarlar. yakalanmııhr. lunda zabıtaca yakalanmı!hr. yeri tamRmen kaybetmemiş· çıkarılmııtır. Tebrik ederiz. kullanabilirler. 
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fZMfB POSTASI 
4 KANUNUEVVEL 1934 

Renklerin Dili SOY AD 1 
Hangi renkten elbise yapmalı? Alan 

ilk s&zü şu oldu: buııların öz TUrkçeleri yok 
Yurttaşlarımızın , İsim-

- Şiirimdeki (ferahfeza) mu?. 

kafiye'i gazetede (milrtaza) - Yok olurmu?.. Aranı· Emniyet mtid&rii Feyzi Ak- Posta ve telgrafta : 
çıkmıı!. lırsa bulunur. Bunun için Ter- Ömer, Vifiyet encilmen Aza- lzmir posta ve telgraf mü-

)erini Yazıyoruz ••• 

Hissi, a'k romanı 
Gazetecilik taribin;n mil- ziler cemiyetinin uğraşması ıın~an Sırrı Akbulut, Doktor diir muavini Saffet Yalçıntan, 

rettip hatalarına ay1rdığı •a· lazım. Rumca sözlerın Türk- F erıdun Şevket Evrensel, IJk Urla telgraf mu ha ':>ere memu· 
hifeler (Nasrettin hoca) nuı çelerini bulup TerzilerP. da· ~ ~ ru Kemal akın . 

kapıyı açtım, odaya girdim. gülünç hikiyelerini gölgede ğıtılmalırlır. Inhisarlarda: 
Annemin ellerini tutmak iste- bırakacak kadar çoktur. Bir - Cemiyetiniz, ne yapı· Baı mü:ıüriy"t imalit me-
dim. Oolar sanki demirden mürettibin minimini bir yan yor' çalışıyor mu?.. Esnafa murlarından Kenan Yalçın 
birer kalkan gibi ıoguktular. lıılığının uyandırdığı k.,bka· faydalı olo~or mu?.. . , Kaya, Emin Songurkan, Sabri 
Annemin gözleri kaya parça- bayı (Şarlo) yaratamaz. .-. .Cemıyet kendı çercı Erten, Hüseyin Avni A kgüu, 
farı gibi hi11iztti· O s11ada Burna va ıairin• fU cevı bı vesı ıçınde çohşıyor; karınca tütün mı1bafaza memuru Nuri 

ı babamla göz göze geldik. verdim: . ka~~~ın.ca. Cemiyetten ~ek· Erdem adlarını almışlardır. 
Annemia sağlığında beni dai-, - Kafıye bozulmamıı ya ... ledıgımız daha pekçok ışler *** Güzel lzmir piskuvit 
ma &zen vtı sıkan bu adam Sen ona bak. (Milrteza) denil· v~r. Bunlar . ~ükfımetin yardı· fabrika11 sahibi lsmail Ôztürk 
ilk defa elini uzattı. Elimi meıeydi de (aarı çizmeli Meh· mıle yapılabılır . S. Emin ve kardeşi S. Talat 
tuttu. met ağa) denilseydi tiirinizin Terzilik ince bir san'attır . Ertürk soyadı almışlardır. 

Oıiua koluna dayanarak kafiyesi yine bozulmuı ol· Şoförlerden ebliybet i~ten.ibldiği Akbiaarda avukat Uoşaki 
odada11 çı°llarken büyü~ öf il- mazdı. • b .. aJ?e terziler ir ımh akna fsmail Hakkı ve mahdumu 
alla ıon vasiyetini hatuladım. Bay Abdullah Nacı, ma· tabı tutulmıyor. Avrupada 8 a· Asım Aydın aoyadını beğen· 

_ Açık yeıil gözlere düı kasla kumaı iiıtüne kafiye demiden diploma al~ıyanlar miılerdir. 
man olacaksın!.. d6zen bir ıair, kalem ile ki t~rzilik .yapamaz)~~· ~ızd~ de *** Manifaturacı Nusret, 

- 9 - ğıt Ozerine model çizen bir bır terzı akademısı uru aıa• eskidenberi ıoyadi olan Ak-
Üzerinden seneler seneler terzidir. Onu kalemden, ma- lıdır. lb" Emni)'et Miiclürü: Feyzi Akömer man adını reıman kabul et-

goçti. KGçUk yıldız İ.ı•• bir ku ve iğneye çekmek için: - ~~~na . iyi bir e ile tedriHt mGfettiıi Ferit Oguz mittir. 
· · d b b - Bir Alman doktoru kaça dıkıhr. 

zamaa ıçın e a asının san- ' . . . . . b" Bayır adlarını ıoy adı olarak .... Bayraklı fabrikası sa· 
dıöıadan dah• rabuk Sr!tpildi de~im. (Genç kalbiniz) adın· - Temız bır ış, ıyı 11 • • d" bı"bı" ku" ru-k Talit Moıııkara, 

• ~ y • • • • Jb" · · k h ·ı ı Jb" · · 20 ıeçmıııer u. .,. .,. 
ve Kayanın kızı olduğunu dakı kıtabında e ısenızı açı arç ı e yapı an e ıse ıçın ••• Karşıyaka Kemal paıa cad-
ispat etti renklerden seçiniz!.. Koyu Hrakdadn aşağdı ~i~lidş' parası al- Maarifte : desinde Hamdi Coşkun. 

Babamla çiftlikteki evi renkler ruhunuzu gecenin ka- ma oğru egı ır. . . · . Gilmrük muhafaza alay 
· . · 1 ki · • ır. er Ge ı · d b · d il Sıcd memuru Sabrı Kemal Ö . miıde yaln:ı ıkımız baş, başa ran ı arı ıçıae gum ··· nç - zmır e angı mo e er Ö . • kitipleriuden Alı Riza zçerı, 

i t d k B b kalmak için somurtkan renk· sürülüyor? ıertem, lnzıbat komısyonu 
verm f o uruyor u • am · · k'" 'b' M h 

1
. O Vakıf hoca hanı müsteçiri t k h · · d K leri Dzerinizdea atınız gülen - Avrupamn her tarafın· ati ı e met A ı Jgen, ar ı ıe re ınmıyor u. asa- ' Cemil Aynur. 

ba bile bizim yolumuza uzaktı renkler sizi asla ihtiyarlatmaz. dan model gelir. lzmirde en Adliyede : Mazhar Nurullah katibi 
orada mandrada tamamen Lliyor. Siz ne dersiniz profe· çok beğenilen Paris ve Lond- ihtisas mahk~mesi kitibi Ali Akor, park karıııında Ay 
ıakin ve belki de küskün bir sörün •özlerine!.. ra modalarıdır. Kamil Çağma, ihtisas mahke· yıldız berber salonu sahibi 
hayat geçiriyorduk. Babam, - Ruhiyat noktai .n•zar .. ın- Bay Abtullnh Naci'ye sor- mesi kitibi Kemal Çekikaı, M. Sait Parlar ıoy •dluını 
annemin ölümilnden sonra ba- dan bu mfttalea belkı dogıu dum: Müddeiumumilik kitibi Şece- ıeçmiılerdir. 
na tamamen tUlitfikti. Çok olabilir, Eakat ahenk ve 6s· - Terziler mDşterilerine . M dd . 1 * • • 
l·yı· muamele ediyordu. Anne- IOp bakımından sarışınlar neden ıöz verdikleri günde al'tkhnk'"t<:;b~ncMer, h 6A eıumum • 

k h ı a ı ı az ar raı Soyadı istiye ·ıler : mia ekıikliğiai duyurmak is· licivert, nefti, açık • •e elbi•eyi teslim etmezler? mnı- ' E f I' b · 
temiyea babam gece ve gün- rengi kumaıtan elbise yaptı- teri ye pazar denildiği halde Ma1iyede: ıreAphaıa ma Kıy~ şu esı me-

l 1 d rırlarsa ıık görünürler Kum muru met : u manasına 
dliz benimle meıgu o uyor u. • ki • · ko Pazartesiye, scnra Salıya, son- Mahmudiye ıubea; veznedarı gelen Kamug" mevhibe mana· A k b ·k· · • ralfar daıma ren erın yu- ? Z'h • K b ı t h ') ' 

rb en ve o ı ı samımı 1 k b . . ra Çarşambaya atarlar . Bu ı nı •1'• u ut, aeyyar a ıı llDa Songun muhkem manası-
k d t k Sekiz senemi ça· arını seçmb mec urıyehn- - • · · • l d" · lh O 1 h 'I ki ' 

ar a aı ı · d d" I . k k h . muıterıyı sınır en ırıyor. memuru aab ra , ta 11 na Biiriik, isimlerini seçebilir. 
lan bu iyi adam sabahları ke ır er: ?b~u Ea vel rengı: - Bunun bir çok sebepleri tibi Ali Rıza Göçtürk tahsil G&ztepede Süleyman: yeni k d . 1.1 t .. d .. 1 · oyu grı gı ı.. smer ere ge Ô 

en ı e ı e ya ıgım a goz erı· 1• b 1 k k. lb'se var. Bazan müşteri gününde katibi Halit zkaya, tahıil manasına Kayta. mücevher · k J nun ınce un ar ço açı e ı . . ... .. . 
mı. açıyor, .• !am ~rı ~ giyerlerse bir kat daba esmer provaya gelmez, terzı elıne llitibi Ahmet Gcnçer. tebhg manıına Munçug, nışter ma-daıma şefkatlı ıozlcrıle gozle- . . .. b 

1 
. • . K • ' · al bilir 

• görünürler. Esmer bır adam başka ış almr.ga mec ur o ur. memuru Necatı Dınçer, tahaıl QHına onuı 11mını a · rım kapanıyordu. k k ·ı k k B b' .. t . h t bl".. T f"k k ~ . Ç k , h ço oyu J e ço aç• ara · azaa ır muş en seya a • te ıg memuru ev ı , ar~eşı 
O mesuttum, er ÇOCU · , , • • • Ô • a•k t 

.. d t• bö 1 bı' eD ıında orta bır renk elbıs., gidiyorum der, elbı•esını ça Refik zsoy , Kıuataı tabııl 1 me gua saa e ıne y e r - • 

ginlik ve olgunluk dilerim. yaptırmalıdır. b' buk ister, elimizdeki işi bıra - memuru Aptullah Alptelnn, Jce bac)ıyor 
Yaıım on iki olmuştu. Bir -:-- D~mek, ben açık ır kıp onun elbisesini hazırla- kazanç memuru Oıman Ôzsoy, y. ~ .. _ _ .. 

il b. b h - ü baba ellnse gıysem, üıtü kalaydan _ b 1 B bina kitibi Muammer Ôzkan Manııa maarıf mudurlugline g 11, ır son a ar gun - k • 1 maga mec ur o ufuz.. azan • . . . 

1 d ._ d a yapra la ıarılmıt çıko ataya d . . 'L. b' t . tayin edilen Ahmet Naılı ı e mı maa raaın .-ıpHın a y - b . .. . a sızın gıQı ır gaıe ecı ge- Doktorl,r .. 
1 

. "f .. dU 
1 
.... - t k 1 d Y ki t enzıyecegım. u• zm1r maarı mu r ugune a-a • ım. ana arımı uza • E . b" lir, saatlar sc atı bizi oyalar. . . . . -

t b . ö 1 • d .. t" vet , manasına gelen ır 1 .. • • 1 .. Memleket hastabanesı ront yın edılen maarıf umum mu-ım, eaı g z uım en op u. b k . şte bu yuzden sıparış er gu- . . . H"k .
1 

.. 
Ga 1 . . ö t• kt k a ııtan sonra . .. . . . ken mütahasıısı H. Fahrettıa fettıılerınden ı mete vı a-
h zl erımı d p urAme ken b pbe - - Siyah elbiseler resmidir. nunde ) etıştuıle aıez . l•ık di• tabibi Muzaffer Ôz· yetçe dnn yeni vazifeleri teb-oı anıyor um. nca • a . • , . . .,. .,. . 

Ö 1 • d - s· b Dedı, meraıımde derısının KUl LU AY kan ıoyadını almııhr liğ edilmiştir. !Bay Hıkmet mın g z erım en opme ı e-, . k • · 
. . . h başlı ba•ına rengı ne olursa olıu~ her es bugü:1 yeni vazifesine baıhya-nım ıçın emen .,. , h . k 1 d d" K d'l . d . ı· b• 1 'd"yordu lyı· ııya gıyme zaruret n e ır. caktır. en ı erın en verım ı ır mana o up gı ı · .. . k' · 

b b .. d l' ld - - Bana oyle gehyor ı Telefon: 3151 T t:I fon: 3151 iıler beklerız. 8 acıgım ilşünce 1 ~ ugu renklerin ııcağı, soğu da olu T s • ---------
zamanlarda beni gözlerımd~~ yor. Meseli ben siyah elbi- a yyare ıneması ız•ın 
6perdi. Babamın batını ıkı seli bir adamın karııııada ıo· 
elimle ıardım. Ona dedim ki : banın karıısındaymııım gibi 

- Baba ... Sana bir ıey ha- 11ındığımı, ıarı giyinmişlerin 
tırlatmak iı eaem glicenir misin karııaında da dondurma ku· 

- Neden güceneyi"", Yıldız, tosunun kar1111nda bulunuyor
bilikiı onu ,öylemezsen gece- muşum gibi &ıüdOğilmfi du-
nirhn. yarım .. 

- Baba, dün gece rüyam· Biliyor musunuz Aptullab 
da görd&m. Anneciğimin, 61ü Naci bey.. lzmirde yerli ku
Kayacığımın bir isteği var... maşları mı daha çok ıOrillil· 

Babam ciddileımişti. Bütiln yor, Avrupa kumatları mı? 
dikkatini dudaklarımdan çıka· - Yerli :.kumaşlar1.. Yerli 
cak ı6zlere vermiıti. Ben de· mallar, Avrupa mallarını arat
vam ettim: mıyacak dereceye varmııtar, 

- Annem, senin Celile ha- renkleri, deaenleri, dayanık· 
aımla evlenmeni istiyor. lıkları itibariyle çok a-üzel 

- Bu ne demek Yıldız? kumaşlarımız 'çıkıyor. YDzde 
- Halırlıyonun baba ..• " An· doksan yerli mallardan ıipa· 

neciğim &lürken sana yalvar· riı ahyoruz. 
mııtı. Onunla evlen ve mesut - Desen dediniz de batı· 
ol demiıti .• Neden böyle yap- rıma geldi. Terzilikte kullana· 
mıyoraua? lan bir çok ııhlablar zanne-

-D~vam edecek- derim Rumcadan abamııtır, 

r
vakın tarihin mühim bir ficıa11, atneain en bOylik filmi 

YARIN 

Rasputin 
.... ve Çariça 

JOHN, ETEL, UONEL BARR l'MORE 
kardeşler tarufından barikulide bir surette canlan-
dınlmııtır. ' 

AYRICA P.921 
F O X ])iinva lıavadis1eri (en son) ... 

Prensesin Çılgınlıkları 
Fransızca sözlü M A RIE BELK - AL BERT PREJENT 

AR!lr1AND BERHARD gibi Fransız sinema yıldıı.larınıa 
sil ettiği baki i şaheser bugün son defa g6sterilecektir 

Seans saatleri: Hergün 15 - 17 - 19 • 21,15. Perıem· 
jbe 13 - 15 - 17 T'tlllebe seansı. Cuma 13 ilive aeanıı .. 

iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• .. iiiiiiiiiiiiiiii 

Maarif mildürlüğii batkitibi 
Necatiye, ııhbi vaziyeti gözö· 

nünde tutularak üçay mezuni-
yet verilmiıtir. 

Tec übelidir 
Çamat1rlarınızın çok temiz 

ve çok dayanıklı olmasını, 

ıa~larınızıa ipek gibi yumu· 
tak ve baıtaki kepeklerin 
izalesini ve her girdiğiniz yer· 
de çamıırlara senin latif ko· 
kuıile herkesin nazarı dikka
tini celbetmeılni ve havanın 
sertliği y6zünden elde basıl 
olan çatlakhğı gidermek için 
yegiae çare Abdi zade Ah
met Saffet kokulu kartal mar
kaıile inci markalı tabualars
oı kullanmak kifidir. 



YOZ 6 l!MIR POSTASI 

Aydın -
Umumi Harbın tarihi ••• 

4 

T 11111"". 
ikiçef an . t• 
melik sınema, 1 ----- -- - --- -Şimendifer 

.llnılllllllaiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii&lllilllU-. No 35 lllUllllllllllllfllUll ~ •• .-. 11111111• ldaresı•nden Muhterem mndavimlerimizia takdir ve alkıılar 1d•t; 
• _ daracaklara muhteıem filimlerle karıılacaklar 1 • 

Enver oaşa. hayalınde tasarladı21 buyuk za- s· R. 1 - Beyaz perdenin en ateıli ve çapkıa ~ kılldil .. 
lr IC& FRAN SIZKA GAAL tarafından temıil e 

feri bizzat kazanmak için çalışırken Sarıka- Denizli ve civarı halkından lllllı.. Veronı·ka '''11111 
ta bir kolordu esir bir kolordu de• ve Deni~liye gi~ip g~lenler-

mtŞ • den aldıgımız muteaddıt mek- Sazın, Şarkılı Şaheser 
reCeSİDde de tehit mecruh Verdi toplarda Denizliden her glln 2 - CLAUDE FARRERE'ia ölmez eserlerinde• 

...... , .. • 6,IOda hareket ederek lzmire 4 HAR p " 
6 AğustGsta DHovice. ".e blUlln d11rmllf deilldi. Mare· !ılara imza ~t!i~miı olan Çar- gene 6, 10 da varan treni .. r, 11111"' ''111111 

Kavno müıtabkem , mevkılerı- ıal Hiadeabarı Riıayı kara· ~U: hliku~etınını Anadolun~n Denizliye: hemen her glin saat 
ne Alman taarruzu baıladı. daa ve cl-..laclea tazyik eder .. ıat;liıı içı: b~ ~~161 tedb~~· sekiz veya daha ıonra gel-

3 
_ MIKI BOKS ŞAMPiYONU 

Ayni z~manda. Riga körfezine kea ayai ~maada • Vilaa ve ler e açı ~ra tın mıt ar mekte olduklarından ıikiyet Bunların hepsini [ TAN ] da görecek ve eğleııceli 
de denızden bır taarruz yapıl- Ovinat ~nae bır taarruz kapısı demektı. edilmektedir ti k p gOI 
dı, bu suretle Alman kuvvet· yaptı ve 3 •Jlllcle bqlıyan Çarlar htikiıındi evveli Kaf B bh."' ü ]) • 

1
. • . saaa ar yaııyaca llnız · 

1 k h . .d k 1 u tee ur n enı.z ı ıçın . P b H 13 17 21 V ·k J5 )erinin ileri hareketi kolaylat· bu hareket 18 Eyltlcle Vilna· as cep esıne gı ece yo ve k d 
6 

Uikl b .Pazartesı, erıem e: arp - - oronı a 
5 1 tmldı. Ceneral Fok Eichroa aıa ıuk11tua mucip oldu. Fa· fİmeadifer inşasını Oamanlı neld ~ ar .g bç heret sektep Cuma, Cumartesi: Harp 9 13·17·21Voronika11·1 · 

• K h k . k t . t• A o ugunu ıza a ace yo ur. S Ç b H 17 21 V 'k 19 17-18 Ağustos gecesı avno k•t E7l6l aona, ılla,.ata baı- i ümetane ya11 e mıı ı . s· D . 
1
. k .1 i . t 1 Pazar, ah, artam a ar - eronı a 

• r- • k • ı · k enız ı arı er mız ren e· _ yu hücumla, fakat fazla ıayı- lıyu b&ylk ,Almaa taarruzu- kerı sev ıyatı gllç ~ştırme . 'k' d k'k 
ti t tt. _ıL- ti .. ___ ,-&.! irin bu usulü kabul et İren ran her durakta 1 ı a ı a a e np e ı . DPD m-J• llMlllla&U• r f • d D • I' 
Rusların mukavemetleri, Almaa1ama bemu blitlla Çarhğın Kafkas cephesinde taıarru u sayesın e enız ı~e 

mevzii olarak devam ediyor· Almaayaya maacltl bir arazi. muntazam ve mükemmel mü- 6, ~O d~. v~11,1 o.lma~ının temın 
du. Fakat hemen hiçbir ta• yl iltillsını macfp olan bu dafaa teş1dlitı veya askeri edılecegıaı ılerı ıurmekte ve 
rafta da bu mukavemetten taarruz, cidden mOhimdi. Ruı teaiıat vücuda getirilmesine Aydın demiryoJlan mlidürl&
bir netice elde edilmiyordu. orduları it göremiyecek bir mlaaade eder mi idi? ğiiaden bu tedbirin ittihazını 
18 ağustos Bug miiciafaa bat· •eziyete gelmiı, Ruı ıimendi· Bundan başka Çarlık Ruı- rica etmektedirler. 
tını Ruslar terkettiler. Maa· ferleri lıHyemlyecek bir halde yaıı bir taraftan lngiliz En- Bu ricanın nazarı itibara 
mafib Bresthtovak Alman ta- kalmışh . Ruslann verditi esir, telJicenı eerviı teıkilitı Kaf· alınacağını kuvvetle Umit et-
arruzuna mukabele ve mtida· bar.ıktağı top ve levazım had kaıya cepheıine yakın olan kt . 
faa ediyordu. Almanların Ri- dinden aıın idi. viliyetlerdeki Ermenileri Os- me eyız. • • .. 
w• körfezinden bir bat tıarp, Raıy.aDJD •• iyi k11ımları- mulı ordusu aleyhine heı ha
iki kruvazör ve 8 torpitoları aı11 b6yJece ;ittifak clevletled rekete hazır ve aatih bir hale C. H. F. 
battı veya ağır surette rahne· eline ceçmeai Avuturyama getirmiıti. Hatti Kürtleri de ]~ola.phkuyn koı1gı·esi 
dar oldu. çok btiyDk bir tehlike•e• kur· Ruıya htikfımeti akıllara b& y-

Rusyaaın istill11 mayia ipti· tulmaıı ltillf devletlerinde ret verecek bir ·surette ~ide C H.C. Dolaplıkuyu Natii-
daaıadauberi ve vasati aBIWle çok m&him bir teıi~ huıale etmiıti. yeıi yılhk kongresini evvelki 
4 - 5 Kilometre olmak llıe- ıeHrdi. Enver p111a ya bunlara biç akıam saat 20 de Fırka reisi 
re devam ediyordu. Almanlar Cenup laıımlannda durur bilmiyor, ya da kıhncı çekince A . D ğ . 

1 
.... · it d 

d b · b. · t'li b kli ·Lı I . . h k ti i k b vnı o anın reıı ıgı a ın a a a ıen ar ıs ı e yoı·· 11111 o aa 11tıll are e , ı · (ya lSettarl) diyere ütiln ld ld b . . · 
lardı, fakat karıılarında fakir .maide devam etmekte idi. Kafkaıyanın istili11aın milm- yapı kı. arek _ey'eftıknlıa rkapbor·

1 · 'b · ı b't k tük k 1915 1-.. • udal d k 1 1. • b 1 ları o unara ıttı • a a a ıh arıy e ı me eame ..... iP" arıa • &a o aca5ıaa ınanmıı u u- d'ld 
bilmiyen bir Çar orduıu vardı. Ruıyada yeaiclen bir harp aayordu. e 1 1: • • • • 

Beyaz perdenin şen , ve ,akrak yıldızı 
MARtE GLORY'ain ibdaı 

F ranaızca ı6zlii ve ıarkıh büyilk ıaheeer 

Çarevic . 
Gönlilleri bily&leyici bir zevkle kendini seve ıe•• 

seyrettirecek kıymetli filim 

Tllrkiyemizin en kıymetli artistlerinden roilteşekkil 
Raşit Riza Tiyatrosu 

4 Birinci Kinun Sah akşamı saat 8,30 da 

Bu Hesapta Yoktu . 
Vodvil : 3 perde Nakleden : Yusuf S&rurr• 

Fiatlar: Balkon 40, Birinci 60, Numarala yerler 100 
T elefoo: 3343 ,ı 

Perıembe, Cuma 13-15 - 17 Pazar 15-17-1~ 
Bu sırada Brest Lltovak, ve mlldafaa ıevki uyandı. Bütlln bu vaziyetlere rai- Dılekl~r _teıbıt edıldıkten 

Grodno ve 011ovice birbiri Yeniden ıayretler ıarfedildi. men, umumi harbın ilinile sonra vena ıdare 1\~~~~~~~!ii~~~~~~~~~~~~~ 
arkasına ıukut ettiler. Bu iki Şimeaclifer lıleri yoluna koa• Oımaah hOkCimetinin harb• muıabbaaların seçimine gtıçil· 1 
kelime ile ifade edilen ıuku- da ve Duma meclill ile Rua girmesi araıındaki mliddet di. neticede Kemal, doktor 

Pazartesi, Sah 19 - 21 p. 

tun bakikt manaıını anlata- milleti ve h&k6meti berri• ıarhada Kafkas cepheaine o~maa, Şehir meclisi i.zaıın 
bilmek için Almanlana yalaıs birbirine daha yaklatır birb.al klfi derecede asker sevke- dan Muzaffer, Ali Galip, Ir-
Osaoviec müıtabkem mevkiiai vaki oldu. dilmit olsaydı, belki de neti - fen , idare heyetine seçildiler. 
almak için iki milyon mermi 25 Eylllde Şampanyada celer daha baıka olurdc. Murahhaslığa: Kemal Mu-
sarfettiklerini ıöylemek kifa- Franıız taarruzu devam edi- Enver paıa, hayalen tasar· ff d kt O s' b · 

d k R d 1 d .. h · b. b . t' zı er, o or ımaa, a 11, yet e er. yor ea ualann a maaızam a ıgı ve aagı eta a ıs ıoa . . 
Aiuıtoı sonunda Ruslar rlic'atı durmuttu. Ve Te•rini· den muhakkak addettiği za- Ala Gahp, doktor, Hasan 

Galiçyadan, Lehiıtandaa Kur- evvelde ıan gayretin bir ne- ferin bütün ıereflerioi de ka· K~mal,. Mehmet Rasim seçil· 
Janddan ve Litvanyadaıi ta- ticesi olarak Rm ordaıa ma· zanmak için Sarıkamııta, on mıılerdı.r, 
mamen def ve tardedilmiıler, kabil taarruzlara da kalkııtı. binlerce Türk yavrusunu, bin Yenı arkadı~ar~n muvaf 
Almanların eline 12 m&stah· Driaor nehri de bir tllrlli bi ii kilit .. d k 1 fak olmalarını dılerız. r m ı ıçın e ar ar 
kem mevki barakmıılardı. Almanlar tarafından geçile· ara1ıada ileri ıllrdli, 3 ve 4 

Almanların aldıkları ealr, mlyordu. Kinunusanide mllthiı bir he- komİSyODCDlar 
yarı aç olan Almanyanın ba- -3- zimete uğradı onbinlerce 
ıına beli olacak derecede Kafkas cephesinde ve Tnrk yavruıunu~ kanı Saraka birJiii 
yani bir milyona yakındı. Ça.nakkale harekatı mııta hlli Enver paıaya li G k k . . 

Ç k 'd · · · k d llmr6 omııyoocular bır arla 1 are11 vaııyetın va- . Rua1ama ~libiyeti, acil, net okuma ta ır. ı· w. il k t 1 t 1 lk. 
hametini tımamiyle idrak et· ıararları cld•ea lb&yllktii. Fa- Sarıkamııta Enveria bu ıu- ıgnı ybı. 'ı·k 0b~ an 1 darıoı evvel 1 
. d b'ld -b' t . llt b k t• k f . 1 g n ır ı ınaıın a yaptı ar. tı, a ı e mu ımma ıma - kat Kafkaı cepheıiad' vui- ureuz · are e ı ço ecı o • .. 

h 1 · - d t' ') .. t l Lı ·dı muıtar ve 011maah ordusuDua Toplantı başkanhgına ko-ane en vucu a ie 111 mege ye eaane ı . • i M hl' ki · l'k 
başlandı. Ayni zamanda Ja- Enver CP•t•· kendisini bir kolordu!'u bemea tama• m syoocu ~ 11 ve tıpı • 
pon mühimmat ve ıilll:a fab· bir Napoleon aynaııada men esir dOımBıtür. Enver l~re. de S~dı ve ~azanfer se. 
rikaları Ruıyaya yarclama 16rea ltir b.a1alperutti. Uma paı•nın zayiatı esirlerden baı · çaldıler. ?~u~~n ı~arek beyeh 
başladı. mi harbe çok b&yllk emeller ka maktlil, mecruh bir kolor· raporuku ba , 1 ~ ~una •ıad•n 

Ordu yeniden tanıim edildi besliyerek si,.. le•ver pata da k.clardır. ıonra • ut.edıldı. . . 
ve Eylülün beıinci gllnü Ç•r bu emellula t•hakkaka ya· Halbuki, Rw orclaları da Bu~daa. ı~nra ~eo~ ıdar.e ' 
ikinci Nikola ordunun baıına aına hiçbir teclbir ittihaz et- bu sıralarda Kafkas ta fazla heyetı .seçımıne ge~ıldı. Ne~ı
bizzat geçti ve barbı ancak memiftl. Eaver, pata, ukeri ka"•tli deiiJcliler. cede. ıdare . heyetın~ Tabı~, 
zaferle nihayetlendiımete az· kabiliy•t itibarile yllbek de- -Devam edecek- Mublıı, B Be~ar, . S~mı, Avnı, 
mettiğini ilin etti! tildi; o ~Hu ki Uma.mi P,p- • Haaan . asrı s~çıldıler. . _ 

... te laakkile yiikaeJmif, aıkeıi o d d :~•ı .be!etan hayulı ıı gor-
Cenuptan, Galiçyadaki Rua kabiliyeti yllkaeklijini 16ster- a ya a meııaı dılerız. 

orduları rical ede ede Zlota- mit Tlrk ceaeralleriDİ de ""'"~ 
Lipa hattına kadar gelmiılerdl. ıerek k..U.g\W, ,.k maili· • • • • 

1 t•• l•rla kendi aaldetmek mecbu· 
Çarın bu hareketi, Ruı or- mat aokıaabjı ,1zıaclea ya Palamut ve u· riyetindedir. Bu hal tiUiia 

duıunda biraz tesir göateroıiı· it g6reWleceldelİ ... kilerclea •• • • sataıını yükaeltmektedir. Bu 
ti. Meseli Rus cenerall Yova• ya da bhbDtllD it bHıodan tun V8ZJVetl aeae muhtelif piy.1alara sevk 
nof Trembovlada Almanlardan uıaklafbrauıta. Dadya, (Ha111si) - kaza· edilen tlitün miktarı bin kllıuı 
17bin esir, 33 top ve bir mik· U~mt ; laarbe perken mızı t .. kil eclea Dadya yanm balyayı bulmuıtur. 
tar mitra)yöı aldıiJ gibi diier Oamula cle•letial H O fasla adasında çok nefis tütün iı· Palamut mahsulü bu ıene 
bir yerde de 3000 esir ve 30 dDfhdtlrecek cedhe ılphe tihul olunmaktadır. Falcat asdır. Yalnız geçen glln Şa 
top a ldılar. 7oktur ki Kafkaı ceplaesi idi. nakliye vasıtalarının azlığı do· biageri motorile 2500 keDtal 

Bununla berabtr Alman or- Kafku •lııUll, liiıbs liaJiaile tltiha ma.tabaiU mah· lcadar palamut iliraç edil· 
dusuaun Ruıyıyı iıtlll11 bla• ıallblyet maabedeal Oımaa· ıul6al ci•ar. piyanlara kayık- mlıtir. 

EL HAMRA 
·İdaresinde « .MİLLİ KÜTÜPH.L\NE » Sioed'' 

Perıembe güoU zengin bir pı o gram takdim ed;yor: 

-1-

Siberya mabkômlat! 
Rus edibi TOLSTOl'un BASÜBADELMEVT iıi'j-'1 

ölmez eserinden •hnmıştır. Fransızca ıözlü. Oynı1• 
~LUPE VELEZ ve JOHN BOLES 

2-

Canlı Getir .,ı 
Hindistan ormanlarından alınmış ilim ve hakikat fid'' 
Vahşi hayvanlar ilimi FRANCK BUCK tarafıo 

- 3-
PATHE JURNAL No. 8 , ______ _ 

Bugün 15-17- 19 ve 21 ,15 Seanslarında 
ZENCİLER KIRALI 1 inci BUBUL y.9 
MILTON'un çok g~ç~ 

Karşıyaka (EGE) Sine111"' 
29 ikinci teşrin Çarşambadan itibaren 2 büyük fililll bi 

1- Arthur 
Gllzel kadınlar massörü Fransızca sözlü büyük :~o 
Yıldızlar: BOUCOT, R. P ARTHEZ. 1 ıFY ZEV r-

M. DUCOURET ·f 
Fransız inceliği,· güzel şarkılar, Rivierada zç~~Jı~ 

lenceler, Pijema moda müHbakaları Artbur 
kul6b8 müessisi. 

.................................. , 
2- Mor~ sokaiı cinaye~ 
Oynıyanlar: BELA LUGOSI - SIDNEY f0 

Seanılar: Cuma 13 · 15 · 17 - - 1 :1 
Pazar 15 ., ,, 

Diğer günler 19 ve 21. 
~~~~~~~---
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kırnak, köle, 
kön, odalık, 
tutsak IEsma 
-olmak et-

. ' 
mek: Bulna-

EŞK 

rayağız. pa
ran 
ara, aralık, 

uçıu 

o - da: o ara 
ınak, ölcelo- lık, o sırada 
mek, tatsuk- Esnaf kılcı 

mak Esrar ~~eşirik, giz. 
-olmak: e- ~izli isler, 

.., . ' 
kitlenmek , yaş1ak 

k<;n bulmak. -ı deriın: ırk 
' . 

tutsukmak , Esvap GeJsi, giyc-
-i firaş:ser- cek, okrağ 
gin,- yatak E~'arı massa - emici 
tutsağı, ya- kı11ar, saçak 
talak :Eşas [Echasse J -Ayak-
i lıarp: dil. ,_~ak, ayakhk 
ağırlık Eşedd Katığrak, 
eskiler, gi- katırak, pek 
dikler, ön- ağır, en güç, 
cekil er pek sert 
baran, huğ- Eşkıya Ayak~iI, ba-
day benizli, sıncı, çokay, 
kaı·aşım, ka- haylaz, ge· 
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]eri , dipli , 
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Halka ttesap yardım listesi 
~iınayeietfaİ-C;miyeti Kaç Hayırsever Tüccarlarımız Bü-

ıı. l etimin Gözyaşını Sildi yüklük Gösterdiler 
t'l'lf11~'ra 2 (A.A) - Hima- genel merkeıin banyolarln· C.H.F. idare heyeti baı miştir. Molla zade Mehmet ----
~af ~ cemiyeti genel mer- dan iıtifa etmiıtir. S&t dam· kanı Bay Avni Doğanın te· Hilseyin ve Derviş 125 lira 
--- 93 Sonteşrinden ı ilk ki- lası kıımında da 145 çocuğa ıebbnsn nıerine çihıan yar• vermiştir. y 1 D b k 
h)• 4 de kadar 1898 çocu• yekun olarak 1020 kilo be· dım komiteıine tDccarlarımız 100 ZER LiRA VERENLER U!!OS av iŞ a anı 

Q._•ciıaı etmiştir. da ~a stıt daiıtcıııtır, yeniden yardıoılarda bulun· Eınaf ve Ahali bankası, V 
"1t, •dardan 296 balta ço· Fakir talebeler için açılan muılardar. Yardım eden ha· lımirli Oıman Nuri, Kavalah ·- • --
._litek ~adın genel merkez aıhaneden her güu 187 çocu- yıraeverlerinadlarıaı yazıyoruz: Şükrü ve Hasan, Cevdet, Ak y evtiç; Parise Giderek Prens 
"4,t. 111lderinde muayene ve ğa ııcak 6ğle yemeği veril · 300 ER LiRA VERENLER Osman zade izzet ve ıeriki, p l'I G•• •• •• 
htıt,~ e.~i_Jaıiştir. Ayrıca Dıı I miıtir. Yardım için baıvuran Filibeli Rahmi, Kavalalı Sipahi biraderler, Şalom bi 0 e OrUŞtU 
~ d~ıgınde de 488 çocu· 24 fakir çocuğa fanili, çama· Se)it Yusuf, Herman Siprer .• raderler.. Paris 3 (Radyo) - Cenevreye vasıl olan Yugoslavya Dıı· 
'dilııı· 1~leri bakılmış ve iyi : ıır, mektep dilzeai ve para 200 ER LiRA VERENKER 50 ŞER LiRA bakanı Yevtiç Parise gelerek hükumet naibi prens Pol 

•ıtır. 958 çocuk ve anne yardımı yapılmııtır. Roma bank&11, Komerçiyal Ömer Muharrem, Şerbetçi ile görüş ınüş ve bu akşam tekrar Cenevreye dönmüıtür. Si· 
t\ bank, Doyçe bank, Emlak zade H. Galip ve şllrekisı, yasa mahafilde Yevtiç'in bu görüşmesine ehemmiyet veril· 

Ueniz Borsa bankası, Merkez bankaıı, Uya Betikçi zade M. Sıtkı. Abdul- mP.ktedir . 
~ Celirdin,! Kuıadalı Sadullah, lab Ömer. Nebi zade Rağıp, 

( Oplantısı Hareketleri ,, bankası, Ziraat bankası Akşehir bankası, Akseki ban Afyon ekimi 
:&Q,IQ ikinci defa 150 Ura daha ver- kHı ... 

~faiJ· ,.,ıfı linci sayfada •• •• Yas k dı.ldı• Paris 3 ( Radyo ) - Fran· 

.._~~!.~;i:~0';;;:~:::.~:.v;i:, çu •• ı 11,~0~.s. _K.s 6 bin kicti yurlSUZ Parİ• 3 CRadyoJ - ç ;.d :~ Y:ı;::·~:;:j~~·u;:,j ·~~~;~ 
~ ıı..oııdr 

2 
( - ~ fazla miktard afyon ekimi hastal anmıştır. Heryoyu mua· 

"h.. .a A.A) - Amiral 385 Alyoti bi. 12 13 .... • -• ._ '. .. bırk d · d.k. . v~k 
20 

• • yapan ,, Yunan
11 şehrinde bu yene eden bir profesörle iki 

""'t , .. 1 aç ay 11 şım 1 1 290 M. ınbisar ida. 6 10 25 1 torya eyaletı•nde klŞI · k d l d k "--. .. 
1 

zerrayat yasa e i miştir. o lorun verdiği raporda 
.~l L aşmasının uzalı m~sı 180 S. Süleymano. 10 25 15 50 h 
·~t111 tS:azançlar~mu:ı .. elde.n 119 M.J. Taranto 10 25 12 75 o··ıdu··, 17 kı· cı· kayboldu Büyük ?>eniz astahğm k~r~~Jacak de~ecede 
~ •k olur dıye soylenıp 

92 
Ş R b 

1 
f ._, ohnadıgı bıldırılmektedır. 

,, ·~tadır. Amerika gibi 89 1. ;~ a e . 12 50 13 50 Melburn 3 (A.A) - Yarra hali bütün geçe suların içinde Tayy resi Amerika Ta -
' Qeıı başka birçok ıiyasa 

51 
51

• E •.it 11 75 13 50 ıuyu ıimdiye kadar hiç görül- yüzen yılanları uzaklaştırmak- p .. 3 R d G . Y 
~l~l,tı da Vao.ingtonda keı· 47 T. Dmbınb 92 12 75 medik bir surette taşmııtır. la uğraşmışlardır. Hastahane: 1 adrıs !. a·ıyod) - b e · yare Yanıyor 
ı_--.;ıı Y • e aı 1 75 16 B' k k' I • l .. "k 1 çen er e ı.ıprsı ya an are· 
~'ti~,f~mi sayıları ancak 45 Kooperatif it. 13 75 14 25 

1 
ar~or ~rDke~ı 1~" t'';:1?k · yi d: su b~smı\. Vf\ ;a~~at ar ketle cenubi Amerika posta Paris 3 (Radyo) - Ama-

'tJdiyor 1 arın işine fyaramış· 45 Ş. Remıi 12 50 12 62 ~~1~ ı~ 3~ a ar a he' ~ e dkam al açıland ar e 
1 

en seferioi yapmakta olan büyük rika hükuıneti dünyanın ea 

1 
· . 44 Vitel 10 25 12 a lıtal a "t·. ulverap h ~~ .

11 0 urtarı mış ar ır. k deuiz tayyaresi Marsilyaya büyük ve kuvvetli deniz tay· 

it 
11.~lar Arası 27 J. Kobea 12 25 13 ıa ı' :ış ıren werk a • ~I yarı Melburn .3 .< A.A ) - Vi dönmek üzere havalanmıştır. yaresini yapmak kararını ver-

25 E. Kriıpin l I 75 11 75 çıp a ve sogu tan onmuş torya eyaletını kasıp kavuran R•bb miştir . 
11kuk 16 M. Niyazi 11 12 75 bir halde ahp .başka .yerle~e yaman fırtınalar ve su bas· 1 entrop 45 • 1( I6 f. Raıib 9 9 taıımıştır. lçlerınden bar çogu kınları yüzünden 6000 kişi Paris 3 (Radyo) - iki gün 0 mılyar 

~ ?nfer ansı 12 Hüsnü kaptan 7 8 ııraıklamdır. Parçalara kıyıya yurtsuz kalmıı 20 ki~i ölmüş evel Berline hareket eden F k 
~~&'tıs 3 ( A.A) - Telman 10 1 Galemidi 14 50 14 50 düıen Karam~~ . vapurundan ve 77 kiti de ortadan kaybol Hitlerin hususi memuru Rib r~D 
~~ ı'1 bnkuk k · ·1 7 iıtiklil ıirketi 13 25 13 50 yok olan 17 kııının ne olduk- muctur. Yazık bir milyon Is benrop Hitlcrio emrile derhal Parıs 3 (Radyo) - Ame· 
ı.••r omısyonu ıe 1 b'I' • H 1 ., 'k b"kA .. ~t-f arasında hukuk birli·i 3 B S. Alızraki 12 25 12 50 arı ı ınmıyc.r. arap 0 ın terlio olarak keıtiriliyor. Fe· Parise dönmüş ve Frar s ız dış rı a u umetının dahili istik· 
~t ~~dan tertip edilen ulu~- 1503 dünkil utışın yek6nu yerle•den ~üyler iirpertici h•· deral hükumet yersiz kalan- b~kRDJ Laval ile tek rar gö raz ~orc~. 450 milya~ frank 
~~ P'1 •sı hukuk • konferansı J • berler gehyo~. Ku~erepada lara yardım olsun için 100000 ruşmüştür. ~~~ 
~-d ttr Omğincinin başkan- ncır damların üzerınde ııgınao a- Jira bağışlamışhr. Ka b. ola 1 b b k 
~ 'ttd' açılmıştır. Sar avukat· 6 elleme A.R. Barki 11 • . m IY ran aş 8 &Dı 
~'-~~~:0t:ı •• ~d~ğıhk.~~ .. ~: Fasulya Mülhış tayfun da r:;~z3li~~:.dy;~,23, B~:~:; Smırda 
~ltıt~~~l~r.ine. karşı himaye 50 Cevahirci zade 8 • • ••. •• • 8 15, 17 1 4 franktır. ı Tahra n 3 (A.A) _ Başve• 
\~'bYag1 n 1 bı~dirmi! ve s.ar p Çekı·rde~ı· 18 Kışı oldu, 70 Kışı Kayıp 15 ''a""-""-"-v """"ı""'""'"'"'"""'"'" " kil ile hariciye bakan• ıran -
' llltnııY• b.:agJandıgı takdır- • • ~ e· K. • A k K ld L4 Afğaoistan sınır meselesi bak· 
it... bita s'ketı bırekıcak olan 300 Ç. Yahya Kenm 2 35 ın ışı çı ta a 1 H • kında ki hakem görüşmelerini 
~ıııt •rlınm ne olacağını 2oo " Meaemenli ffıfrı 2 30 Manilla 3 (A.A) - iki ayda altı kezdir Filipin adaları- &raket etti kolaylaştırmak ve çaboklaı· 
~ - dg~~· M. Kompioci Tel Palamut D!l debelleımiı olan tayfun timdi de Suzanın cenup eyalet- Paris 3 (A.A) - Hariciye tırmak için sınıra gitmişlerdir. 
~ •111,t•ı h kkındaki rapo K lerini tehdit tdiyor. Nisayan adalarını 29· l l de harap eden bakanı M Lava l 5 12 t arihin· 8000 K• • 
~ dl· .. a'hk· .daviqıo genel ental . • beıinci tayfun yüıünden 18 kiıi ölmüş 70 kişi ortadan yok de açılacak olan uluslar d er- iŞi 
l't\ il iııs alını alma~ı~ı ve 66 muradıye kaba Fescı zade olmuıtur. 15000 ki i d a ıkta kalmıştır. neği oknseyinc işti r ak için K d 
~ 't b 'ı bh kuvvetlerının se· 273 ş ., ç b - c •t . t ' ongre e _,.n· !l e .. 

1 
• • • ugun enevreye gı mış ır. 

it, getırı mesını dale- 175Akhiaar kabft Kobea bira- Baltık. Kon~eransı . Bakan dün M. Ribentropu Melburn 30 (A.A) - Sen 
derler 253 11 kabul e:tmiştir . Bu mülakat partik kilisesinde toplanan 

ı• I 131 Çivril tırnak Gillmez ıade • ••• • Alman büyük elçisi tar&fından 800~ ~işi dün okuiatik kon· 
~ lGtk ID28 395 A • • k istenmiştir. gresrnın açılmasında bulun 
~-"cık laDonim şirketinia Pamuk Uç devlet ıçın müştere muşlardır. 
,lttaı ~'- t~sis eylediği son temsı·ı tesı·s edı·ıecek Avusturya --------~ ~ f,b~a~ınelerle müceh· 18 prese lıtiklil 49 Torbalı tapusundan: 

~qttd./ 1kıılarında fenni şe- 10 kaba Balcı zade 48 Tallin 3 ( A.A ) _ Baltık ahedeıi ile teıiı edilmiş olan Maliye Bakanı k dç kıdr beyli ~öyilndek~.1•dca 
1 ~~. bazırl d w k ı · Kırk ıekiz kuruıtan olan b w ı k 1 d' ·ı · · · a ın am yerı mev un e ~,~ " J>' a ıgı par e erı konferansı neticesinde neıre· ag arın uvvet en m mesı ışı· Roma 3 (A.A)-Avnsturye k F 1 b 
L. 'lld 1Yasalarında ~0··hr .. t satıı eskidir . d . . k . şar en atma tar ası gar en 
.lt ığ Y "" • dalen bir tebliğte başka dev· ne evam edılmesıne arar mahye bakanı dün IPnristen b ) . l I b 

l.~'-djı. •nı memnuniy~tle 8 v d . . UI 1 d w. .ı_ ce e şıma en yo cenu en 
~~·di il(, Hem sıhhi hem U2 ay letler)erle mutabık olarak B~I· vermııtır. UI ar ernegınll"C buraya gelmişti r. Bakanın Lon- Abdurra ' man ağa v"reseai 
ı,, b~l~lan bu döşeme usu- 80 Denizli Ziraat" k 4 50 tık memleketlerinin bulundugu ve uluslar arası konferanslar- dra ve Pariste prafe ettiği 4ulasıle mahdut tahminen 18 
ıı. ı '•b~n lllübendis ve in- 80 Ü 't f ba~kaıı 4 50 

mıntakada ıulhun ve emuiye· da üç devlet için müşterek Avusturya borcunun t hvitı lbektar miktarındaki tarla da· 
't IJ>I • '' mı • rı aıı · k' · ·ı · 1 t ·ı t · d'l k b · b h' · S erıne tavsiye ede · 98 Uıak Gtılmez zade 4 20 tin pe ııtırı mesıne ça ıı•~ emsı est!I e ı ece ve u üç işı mevzuu a ıshr. v cı Hüseyin kızı Fatmanın 40 
in ~tı1 68 4 25 konferansın bütün genel s.ı memleket faaliyetinin telifi A t t t t senedeube ri bili senet ta1ar-
~,~ Yeri· H 'IAI K " " 1 1 . 'l B 1 k • b n en e u u ••ı T · ı a ereste 21 ,, 4 50 yasa meae e erı ı e a tı sı· içın ariçteki diplonıatik mü- rufund :.ı olup namına tescilini 

elefon: 3V.6 
936 

A " yasetini. tatbik ettiği bildiril · mesaiUere mliıterek talimat H f (a iste'llekt edir. 13 12 934 tari-
rpa mektedır. verilecektir. Gelecek konfe· a Si hiod .! berayı tahkikat mahali . 

"~ llnıı'r o'Ov"lıası 95 u,~k AL-ıll!bir banka .3 37 5 Konferans, Letonya, Litvan· ranı nisan veya mayısta Kau - Ant~p 3 (a.a) - Ulusal ö \ı I n l ., E t 1 l d koao aı ı kurumu bugün Halk 0 ~ gi dileceğ inden bu yerel• 
~.ı 50 y w d 3 25 ya ve ı onya u us ar erne nasta toplanacaktır. ~~lilt Ö · ' agcı .za e · 1 b b. evinde valinin başkanhg·ıoda a faka veilişigi olan vana IO 

l 
konoıni, Syasal 21 Gülmez ıade 3 25 ıd· ınhe 0 a~d. agbw lılığkın ır • • • • 

,,
1 

gazete 
18 3 37 5 

a a teyı ı ve u urumun Girof U öld Üren toplandı. Biriktirme baftuı gün içinde belgesile birlikte 
' Çık 37 2 35 çalıımalarına hararetli bir ıu· için dolgun bir proğram yaptı Torbalı t Jtpu dairesine m6ra· 
~il~it trflcıa buyurgatıı 28 Yağcı 'ıade 3 25 rette iıtirake karar vermiştir. Kimmiş? S b caat eylemeleri. 5236 P. 979 
it · Yılmaz 

30 3 25 
Üç Baltık memleketi karşılıklı Moskova 3 ( A.A ) Da · er est 

~,.'Gazi Bulvarı 60 ' Gülme; zade 3 50 yardım antlaımasına m&sait biliye komiserliği bifdiyor: Bırakı dı Acele satılık ev 
y tlefon: 395t 

27 3 37 5 
bulunmakta ve bu antlaımayı lık tabkikatalgöre M Girofu . Eşrefpaş ada Katip oğlu tar· 

f\llJığı 
12 

Lira mühim bir mesele olarak te- öldilren Nikolayef Vasilyeviç Mad!ıt 3 (A.A) - Fra.n· f.1sındıı Muht r Nuri sokaiın· 
\tj İl:lı aylığı 

7 
« Susam likki etmektedir. Ko1ıferanı isminde biridir. 1904 doğumlu saya sıgınmış olan so•yahst daki 10 numaralı ev 375 lira · 

ı<'t tr~ Yıllığı 20 , 26 Hayjm Kori 10 25 Baltık ıiyasaıı çerçevesi için· olan Nikolayef Leningrat ame· lideri tadeleviç Prieslonun ağ· ya ace:e · satılıktır Istiyenlerib 
lıt ·~ B de üç memleket arasında 12· le ve köylü müfettişliğinde lu Luis Prieto serbest bıra · içer idekilere müracaatları . 

. h ıcaret BasaAında UrÇ&k 6 1934 tarihinde imza edilmiı memurdur. Tahkikat devam kılmıştır. Lni ihtilal hadise· P. 978 
aıılını~tır 

.............. ___ ıl26 Galmeı zade: 4 87 olan aolaıma ve iş birliği mu· ediyor. leıi iizerine t~vkif edilmişti. 

----------------.---------------------------.. Son Dakika: 
• 

RADYO 

Hervo hasta 



vnz ıo 

Hanım~- Rey bu kadarftıık ıapkayı aereden "' .. bul-' 
dunuz? 

Bey - Ya .• Hali haberiniz yok mu? Herkesin bil· 
dlti t•pkacı Abbas Hilmi Genceden .. Ayni zamanda 
o gördüğünüz yeni değil, eaki şapkamdır. 
Hanım - Ya.. Demek memleketimizde bu kadar 

bir usta ve fabrikamız var ha?. 
Bey: - Size diyebilirim ki bilumum şapkalar1n ye· 

nisini yapıyor ve eskileri de işte b•şımdaki gibi ye-

TZMlB POSTASI 

Doktor Memduh Laboratuvarı 
Beyler Sokak No. 27 

Telefon: '2691 Telegn LABOMEMDUH 

ticari 

Gıdai 

HER 

c•ns 

Sınai 

nisinden farksız; çünki makine ve aletleri son sistem 
olup Viyanadan getirdiği gibi ustası da meıhur Ma- T 1 b b i 

SEFERiHiSAR 
Şarap 're Konyakları Oeposn 

Asmahmescit N. 173 
Hasan Tahsin ve Şsı. 

Tür ki yede nefasetile meşhur halis yaş nzaıde• d• 
mamul Seferihisar Şarap ve Konyaklarını bu deP

0 

bulacaksınız Halis ve nefis sirkelcrde vardır. ~ 
p. ?! 1 

· Sıhbahnı düşünen zevkini bilen güzelliği sevenler 

bilec k ak sı 11• 
Neş'e ve şetaret kaynağı olarak tavsif ederler 

BiLECiK Rakısı 
Üzüntüleri kaçıran fikre cila, ruha itila 

üzümden mamul eo birinci ve leziz rakıdır. 

b•Ji• veren, 

BiLECiK Rakısı ıtJ" 
Sevgililer mabudunun, semalar ilahesinin, yıldıılır 
like1inin iradelerine teb'an yaratılmıştır. 

BİLECİK Rakısı 
car "lemle Freas" dir. Teıviki sanayi kanuanndan 
istifade ederek mevaddı iptidaiye olarak bilumu TahJilat Hakikat ehlinin biricik rakısıdır. ,.,ı 
ıapkaların kumaşını doğrudan doğruya Avrupadan Ne der güzelliği tasıir eder~en Eflatun « G 
celbettiği için bu kadar ucuz ve ayni zamanda mDş· hPkikatın enmüzeçi Jetafetidir> 
terilerin zevkini okşayacak renk ve model her neşe- Bu Söz Hakikat]arın Hakikatıdıl'··· 
kil olursa olsun pek kısa bir müddet zarfında temi· H. 300 1 P. 

912 
~ T. f, 

nath olarak y ıpmaktadır. 

1 

Merkez: Balcılar No. 191 9 Eylül bah t 1 karıısındadır. p ara çı ar mıııııııııııııııııııınıınııınıııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııınııııını& 

---- ;;==·=94=3 =='':..:::================:=;· M O z " 
~~~.~!!!ad~~~~ 4 7 DERECE bar ı -

rtik sokağında (6) numarala 

1 

: 

depo ıatıhktır. 5 d 
11ıi kattan ibaret otup bi- 4 DERECE ma ran 

rinci katı gayet genit ve ikin· 
ci katı ise depo olarak kul 
lanılmağa elverişU büyük bir 
ıalon ve iki büroyu muhtevi· 

dlr. Talipleı in ikinci Kordon· 
da Kardiçalı Hiiaeyin bey ha· 
nanda Umum gazeteler bayii 

Rakıları~ üzün1 rakısıdırlar., Nefisdir. S1hhidir. 

ikinci Sıımadaıı Yapılan 43 Derece Sakız Rakısı 
Ucuzluğu İtibarile Şayanı Tavsivedir .. 

Hamdi Bekir beye müracaat
lan. Mür<ıcaat Mahalli: Nazilli Madran Rakı 

Müdürlüğü 

Fabrikası 

Satılık ev 
Karııyakada istasyon batın· 

da yedi odalı iki katlı ve Hamam, hamamcıınlı 
bahçeai~mevcut 9 numaralı ev tecrtibeli ve iktidaru 
aatıhktır. ohnasi1e daima ya~ar 

J ~ ' 
ıtiyenleri vilayet evrak mü· ve kendisini memnun 

dlrti Ahmet beye müracaat· eder. 
ları. P -- 54 

Keçecilerde 
Kadı hamamı 

Sıhbata hizmet, yalnız ye
mek ve içmekle değil aynı 
zamanda temiz yıkanmakla 
da kaimdir. 

Lüks 9e her türlü tertiba
tı haiz olan biryer mükem· 
meliyetini kazanmış oldu-

lzmirin en temiz ve en ğundan 

kibar hamamlarındandar. Çok KEÇECiLERDE 

tecrndeli bir hamamcı olan Tevfik Pasa 
yeni 1116steciri tarafından mü-

kemmel bir baıe getirilen ve Hamamı Da 

P. sn1 

1 
SARDA Elbise Boyahanesi 
lzmirin en iyi boyahanesidir 

42 senelik tecrübe ve ameliyat ile nihayet Avrupanın 
en büyük boyahanelerinde sekiz sene tahsil görOp şaha 

detnameler almış olan boyahanemiı mutabassısı mubte· 

rem müıterilerimiz için teminattır. 
Bilftmum tesisatımız asri ve mihanikidir 
Temizlenmiş, boyaomıı ve üt6lenmit elbiseler, derin 

bir ihtisaıla ve son sistem makinelerle fenni tekilde 
yapılmaktadır. 

Muhterem müıterilerimizi istifade ettirmek maksadite 
kıt için ayrıca teazilit y•p•cağımızıda bildiririz. 
ADl{ıfiJS: Sarda boyahanesi Saman iskelesi. 
TeJefon ~irketi karşısında N o. 21 P.H4fi 

m&ıterilerinin ııhbatlarını dü-
aynı tekimülü göstermit ve .. '" 

ııaertk ona göre tertibat ve· memleketin en temiz ve •ıh· Mektepler mu··bayaa komı·s
ren bu hamamda yikanan v6 hi bir hamamı olmuştur. 
catca daistifade görür. Fiatlar Diğer hamamlardan ucuz· yonundan: 
25·50 kuruıtur· dur. 

Kadınlar tarafı da ıabab- Bir defa tecrüEe ediniz. Kız muallim mektebi leyli talebesi için 2(){' tekım tayyor 
terziliği aleni münakaıaaıaa ihalesi mukarrer 27· l l ·934 

tan akıama kadar açıktır. c M~~t!~İri Alı~ Rl~A P. 898 t.rihinde talip zuhur edilmediğinden bu tarihten itibaren 
P. 903 alarak ayni ı•manda üzerine bir ay zarfında p1Zarhkla ihale edılecektir. Talipler bir 

S 
1 

hl" bir bap hane iaıa ile tahtı ay içinde Salı günleri saat üçte Erkek l!ıcsinde toplana-
• i ı tapu memurluğun· temellükünde iken mezbure- cak mübayaa komisyonuna müracaatları. 5219 P. 976 

daa~alibliaia Milat ·paıa ma- den de 326 oeaeaiade 35 lira Aydın demirYoludan: - -· 
halleıinin llhamiye •.sokag-ında bedel)e bacı Seyit kızı Atiye H .. t •f N 1010 

usuıı arı e o. : 
ıağı Recep oğlu Ramazan ve hanımın satın alarak bu suret· 1 O 1 Q.1934 tarihinden 30.1.1935 tarihine kadar aşağıda 
kardatları ıolu keresteci Meh· le uhdesinde bulunmuş ve 338 yazılı istasyonlardan Aydına taıınacak buğdayın tabi olacağı 
met Arif efendi arkası Allah ıenesitnde harik umumide tarifeler zirde göıterilmittir. 
diyenli ili çavuı veresesi önü mezkür hane yanmıt olduğu 
yol ile mahdut bir od•lı bir cihetle Atiye hanım yeniden 
bap hanenin zemini olan 300 yukarıda hudutları yazılı ha
metre murabbaı araa bili se· neyi yaptırmıı olduğundan bu 

net abaancettia intikalen gel- yolda meıbare namına tescil 
mek ıuretile davasla zade ha edileceğinden alika ve ilişiği 
cı Oıman ~fendinin uhte olanların bir ay zarfında Sa-
ıtnde iken mumaileyhten Jibll tapa dairesine müracaat 
324 ıenesinde haricen Sait eylemeleri ilin olunur. 5243 
ıe•ceıi Seyide hanım ıatın P. 980 

istasyon 
Sarayköy 
Denizli 
Kaklık 
Çardak 
Yazkırı 

Sütliç 
Sundurlu 
ince köy 
Çivril 
Dinar 

istasyon 
Aydın 

c 

" .. 
" 
" 
" 

Beher tonu 
Kuruı. 

475 
600 
700 
750 
775 
817 
850 
850 
850 
850 

---=en 
'l'ı raş bıçaklan 1.,ennin YC sa11at1ll 

soıı e er idi r 

~ Cildinizi bozmamak 
;;;;; için kullmıacagmız regline bıçak MOZAR bıçngıJıl~ 

Traş biçaklarında arananhususiyet bilbaı~• ~ 
cilde en yakın yerinden ve ckmedenkesmektırkıı•·rrı= bıçaklar fenni surette yapılmamış olduklarındsO~ tısf' 

- kısmını dipten, bir kısmını yarıdan keserek. b•' r•-' = mını da kıvırıp geçerler, bu suretle tr~ş bıÇİır " 
_ geçtiği yere bıçağı bastırarak tatbik lazım ge = cilt berbat olur. çtr 
== .._fozar bıçakları cildin iizeriııden gtii" 
== ğ·i yerd0 bir tane bile lnJ bırnknnır,. 
§ genç bir çocuk yiizii gibi ohır. · . 
~ Bir tccriilıe, iddianıızı isbat cdcoe:ktt~JJ 
~ 1 O Tıraş için garantidir. I-1 er yer 
= arayınız. 

= Umumi satış deposu: Sulu ban civarında f'd· f( 
= Sadakat ticare h nesi 
=unnınıınınııınıınııınınıınnnrıınıı11I11ınıınııınıllliıımıııınmıııııınıınııımıınıuııuııııııııııııı11ı 

Hayırll habe~ 
Mübarek bayramımıı: geliyor fakat bayraında bilb• -

kıyafetli, cazip ve şık olmak için elbise ve kund0 '
1 

lcrinizi Hlimağa çarşısında: 

Ruben Katan Kütüpanesirıdef ~ 
Almak herhalde lazımdır. Zira en iyi ve en guse 

ra, Tayur, Manto, tuvalet ve erkek modelleri or•~~it" 
Bayramdan evvel elbiselerini kendileri yap 'Dak !j,,. 

oımlar da şimdiden patron sip~rişl~rini vermeJidırV~/ 
HUBENK.A.T.A.N KUilTP .ANBS1~ 

Her türlü ve her lisanda gazete, mecmua, kit•P• 
ve inşaat albümleri vardır. •ıd't 

Her h:raftan her türlü sipariş kabul edilir ve ,U~f 
derilir. Satıcılera ayrıca tenzilat y~pılır. Telefon: 26 

w ecen ~ 

Türkiye Ziraat bankası ıı 
şubesinden: ,._~1 
Kilo Cinsi Bulunduğu ~f '41'·! 
106000 Pamuk kozası . Nazilli kooperatl -
50000 " ,, Kuyucak .. ' 
10000 ,, ,, Horsunlo " -
60000 " " ÇıfJik " 
25000 " " Isa beyli " 
12000 Çekirdekli pamuk çifJik " 
8000 ,, c Naz.illi " ~ 
Yukarıda yazıh mallar pazarlık aureti ile 6 12 -" 

şembe günü saat on beşte Nazilli Z'rat barık•'';ıı 
lacaktır. Arzu edenlerin yüzde on depoıito aliçe• 
caatları ilin olunur. dl,) 

Sabş işi toptan olacağı gibi partilere ayır ııtt' 
yirmişer bin kiloya parçalamak teklinde de oıac• t• 
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Doktor · 1 Doktor Ali Riza ~ . Fah~ft0İşık 
Zek3.İ lbrabinı 1 Doğam ve oerrahı Kadın Hastaiıklarıl~ 1 

~S~ERI HASTAHANESİ DAHiLiYE MUTEHASSISI ~ Müteh~sısı 'relefon 2987 ~. ~ lımir Memleket Hastanesi Rontken M6teb&1sısı 
•k,b · B - - ~ Rontken ii d cı eyler sokak numara 45 Beyler hamamı karşıın· § . . . .. § § Her nevi muayeneleri a 
' öğleden sonra 3-6 ya kadar hastalarını kabul eder. § Kestellı 0.addesınde 62 numarada herguu § ~ ultra - Viole ve Elektrik tedavileri yilrüyemiyen ve:;: 

P. 899 Telefon 3806 1 j saat 3 den sonra hastalarını kabul eder. § =bilhassa Raşitik çocuklara tatbiki ve rontken ile= 

tıı ~ııııımııımıııııınıınm 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111wnıuıııt11111ı1 iiilııı1111111ıııııııııııı1111111111111111ııııımımııımııınııınnıınıııımıııııııııııı ıı ı 1111111111111ps64'.: 1 :;;; K e ı t• da viı eri 1• P''". ~. 
863 

ııOPeratör BİRİNCi SiNi}, MUTAHASSIS 

~~· C(jvdet Mustafa 
~,erı lllerkez hastanesi 
~et '•USrü. 

Doktor Operatör 

Tahsin bey hastanesi ~il ~lin öğleden sonra 
ti Beyler So. No. 78 1 ,. 

~-----· 
Göı Tabibi 

İzmirin en lüks ve sıhhi ve emsalsiz hususi hastanesi olup 
bilhassa kibar ailelerin Amellyal için yegane tercih 

eyledikleri hastanedir 

TAHSiN BEY t~ lsnıan Selahettin 
~~"bın Bordo bp fa
~l '•i g8z aeririyabndan 
rg

1 
~il askeri hastanesi 

Bizzat aıneliyatını yaptığı hastalarından yevmi yatak ücretlerini bfr 

~ lıtıtahkları mütebaı
tij, llıuayenebane: 

liraya, keza ameliyat ücretlerinde de fevkalade tenzilat yapıuıştır. 

Adreı: lzmir Çivici hamamı civarında Miiftil ıokağında Yemişçi Beylerin 

ti beyler s. No. 81 1 

r~iilil"'======·=--------· Doktor 
Ekrem A . • 

ı. 

~, NöroloHst ve Pisihiyatr 
'-d tll.lei asabiye hastalıklarına mllpte1l olan hastalarını 
it~~· Ve ibtimamlariy]e meşguldnr. 
~tt 1~ Gündoğdu operatör Esat bey 

Run bulunur. 
apartımanınj 

P. 926 

~~JDE MÜJDE MÜJDE 
b,tlrtıır güzellerine taravet dağıtan Pariı y ilkaek ber
~1'1 llıekteplerinin Ati na ve Bükreş ıubel.:ri rı den dip
~tJ 'lı llıioik kadın berberi SITKI BEY hanım tuva
~llhl'İtıe ait bir çok yeniliklerle beraber en son ıistem 
~ti ~r Ve elektrikle işliyen altı aylık OadOle makine
~ l~N ittirdi. Yeni sistem makinelerimiz FEN ve SAN· 
~ttık Hanımlara bahşettiği harikt\lide bir eserdir. 
~Qtk .lllh aylık Ondüle yaptırmaktan korkanlar bu 
l~~~•rında haklı değildirler. ÇOnkll BU MAKINE
~A.~ GEREK SAÇLARA ve GEREK SIHHAT A 
)'~• l\aı YOKTUR. Bilhasiia başka hiç bir iletin 
~., i!atdığı OKSIJENLl ve BOY ALI zaif, kırık, uzun 
s~~Çltrı kıvırcık veya lüle haline ıetirir. 

~~z -..LA RI YAKMAZ, RENGiNi BOZMAZ, KIR 
~ ld, ••rartmaz ashndau daha gllzel ve istenilen ıe· 

SQ Yapar. Bütün Ondüle yarım ıaat sllrer. 
~~il~ Uzun aeyabatımdaki ST AJIMLA artak TEC
'tl'1, • lerimden bütün lzmir Hanımlarının istifade 
'f 11 llıenfeatları iktizasındandır. 

~1ı i ı · ı · · ı i · · r.N • ıua nue erHnız sa onumuzu zmırın 
r l• b 
~ı: ir güzellik ve~aıı'at yuvası yapımıştır. 

l\eçecilerde 122 numarala üç katla binada B. Sıtkı 
P. 896 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

,r:ı~.,~·a·r·k-a·a-aş arasında 
' lilbıaeyi yeni mi aldnıız? 

N ayır eski elbisemi yeni yaptırdım . 
t' ~1•sıl olur, eskiden yenf"olur mu? 
dtıı l.l bette olur, fennin terakkiıi ve o fenni tatbik 

) ' Q 't•lar olduktan sonra!. · 
Qlıab ravo!, Demekki sen, bu ıekilde hem kazancın 
, ' l bb~~dun ve hem de eskiciliğe p•ydoa ettin ••• 
~ . . ' ıı bakınız size anlatayım: Geçen ay bızım 
~~l:Q • • Bey arkadaşım gazetede 
lıt,iıtraıtıııda İstanbul İstim Boyahanesinin 
·~l~ t ı.. . .. .. b' lb' ·ı b' k ~t~11taıatı gormuş ve oraya ır e ıse ı e ır ıap a 
~ 'diti ş .. P,•zarhğa ne hacet Boyahane mndtırllnlln 
t, '~~i k~u~ ı paraya hayret etmiı. Uç glln sonra da 
~ "-ıtı,, 1'~' elbise ve şaplraıını mllkemmel boyanmıı 
~ ' t,~ ltııı olarak almıı v• memnuniyetinden evdeki 
'i, R~r.nl,rını, muşambaları, perdeleri bile yenilet
' Q ttirmnş. 
~ li 11 ?-1Uvaffakıyeti nasd elde etti acaba! 
'"~ti, •tıı onu da söyliyeyim, makineleri ıon ıiatem 
ı.ı~~••ı ~ilteharrik, Avrupa görmüı bir boya m&te· 
h\~· t ç•laımaktadır. Boyaları gayet ıabit, ipek ve 

t,, :Pları istenilen renge boyamakta mahirdir . 
"'-nı tavsiye bir yerdir. P. - 031 

muazzam binaıında P. 920 

Gençliiin VE Güzelliiin 
Muhafazası 

Neş'eli- VFJ Sıhhatlı Olınanııı 
Sırrı Arcak 

Ki na Lutfi 
Kuvvet ilacını· içmekle' kabildir. . - .. 

Her:Eczaııede Bulunur. P. 907 

=-=ıııııııııııı•nınını11111ıını•mıııuııııııııınuıııuııınıııııııuııuııoıııııınnııınııııııııııııııııııııuııııınıııı~ 

= Akşehir bankası 
2 

Sermayesi: 1,000,000 Türk Lirası 53 

IZMIR ŞUBESİ : 
!kinci kordonda Bor1a Civarında Kendi Binasında ~ 

Telefon: 2363 ~ 
Her türlü Banka Muamelatı ve Emtea ~ 

Komüsyonculuğu.. . § 

Müsait şeraitle mevduat kabul edilir~ 
;I Hububat,l Oznm, incir, Pamuk, Yapak, Zeytinyağı 
~ Afyon ve sair emtia ... komftıyonculuğu yapılır. Malların ~ 
~ vllrudunda sahiplerine en müsait ıeraitle avans ~
~ verilir · P. 914 ~ 
i'UllllllllllllllllUl•lllllllllllllllllllllllll llll llll l lll l l l l 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 llll il l il il il l l l l l I 

Halis Çeıme anasonundan yapılan, Bilgi mahsulü 

Babacan Rakısı 
Mideyi yormadan, rubu yükseltir, yorulan dimağlara 

dinlendirir, iştiba açar .. 

BABACAN Rakısı 
Giren yerde keder yoktur; zevk ueş'e vardır. 
BABACAN rakııı: Temizliği seven, ııhhatrnı düşü· 

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

Olivier ve şürekası Limitet 
VAPURACENTESI 

Cendeli ban Birinci Kordon Tel. 2443 
Tbe Ellerman Lines 

Tahmil için beklene" vapurlar 
ALGERIAN 26 il ci Teırinde Londra ve A nversten ge· 

lip tahliyede bulunacak ve ayni zamanda Loodra ve Hull 
çi n yük alacaktır. 

GOURKO vapuru 5 1 ci Kanunda Hull Londra ve An
versten. 

EGYPSINN vapuru 10 1 nci Kanunda Liverpol ve Svvan
seadan. 

Deutscbe Levante Linie 
ARTA vapuru 2 1 nci Kanunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten. 

Not: Vapurların tilrut tarihleri ve isimleri üzerine değişik-
liklerden meı'uliyet kabul edilmez. P.869 

- ikinci Beyler sokak fırın karşısı No. 25 Telefon 2542 
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-

Göz Tabibi 
Lütfi Kırdar 

L 

Memleket hastanesi Göz hastalıkları mütehassısı: 
Ikincibeyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 P. 884 
··-iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiil ____ __ 

Dalya 
Kimsenin yapamadığı fakat her kesin bir ağizdan 

takdir etttiği hakiki şaheserdir. 

DALYA çok kuvvetli 

Çok sabit 
Alkoli de o niıbette 

yüksektir. 

Hulasa 

Emsalsiz Bir 

Kokudur. 

Benzerini yapmıya yel· 

tenenler oluyor. 

Her itibarla pek aıağı 
olan bu gibilerioi retle 
FERiT isim ve etiketine 
dikkat ediniz. J>. 932 

Eczanesidir. 1 M. Depo ]j,erit ~Şifa ________ ....... ____ , ____ . 
-kış Geldi 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

büyük Fırsat 
Touan Halis Zon2uldak 
Sobalar için eo dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite mala lzmirde yalnız Franıuva_ Parpin· 

yani ·1 icarethaneısinde bulacaksınız. 
SİLiNDiR iÇiN: Spesiral Zonguldak kalitesi deO 

gelmiştir. 
1 NG1L1Z ANTRASİT: Ve kok köm6rü ilitiyacınızı 

da bu müesseseden temin edebihrtiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzi· 

fit vardır. SAllŞ MAHALLİ:Keıtane"'pazarnıda No.10 
P. 900 Telefon 3937 

Zingal 
Türk Anonim Şirketi 

~yancık fabrikasının son sistem fenni vasıtalarla hazır

ladığı kaynatılmış ve bubarlaamış gürgenlerini sanai 

ve möble işlerinde tercih ediniz. 

Çatlamaz, çekmez kurtlanmaz ve budaksızdır her 
.. 

çeşit ölçüde olduğundan zayiat vermez iktisathdır. 

1 Taşra marangozlarını tavı
0

iye ederiz .. 
S•tıı Yeri : 

Hilal ereste Fabrikası 
Keresteciler Telefon : 3776 P. 935 

-- .. 

1 
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oh·ı e 
Mağazası 

lımir: Şekerciler· 

de No. 26 

Fırınlı :kerestelerle imal edilmiş koltuk~ t kımları, 
sandaliyelerimiz've sureti mahsusad getirtilmiş Pirinç 
ve Nikel karyolalarımız:mağaz mızda satılmaktadır. 

Müracaat edec~~ 'müşterilerimiz memnun kalacaktır.

1 BUSEYIN SAJ)ll\: 
P. 961 

"' magazası 

çu za e H E 
lzmir Yolbedesteni No 19 

Etamin. keten, fıle perdelerin env ı, perdelik file, tül 
cibinlik, ve karyola tülleri. Krem, yeşil, ostor ~ ve hasır 
perdeler, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve 
f~ntazi kumaşlar. Perde saçakları ve bağları, masa örtü 
leri ve sofra takımları, karyol örtüleri, pamuk ve yün 
b ttaniyeJer 

T ban, k nape, sofr muşamb larının envaı. Bronz 
ve ceviz kornizler vargel v stor ğaçları, yolJuklar ve 
p spasl rın muhtelif boyları. Şezlong sandaliye bezleri, 
kanepeciliğe ait malzeme ve mefruşata müteQllik eşya 
rekabet k bul etmez fi tlarla mağ zamızda satılm k-
tadar. P. 820 

• • u asıo ış 

a o 
Usul defteri planço yap

mağa bilir, bir muhasip daimi 

veya günde nirknç saat için 

iş ahr. Başturak Hamidiye 

(Oğurlu han] da {Sebri) adre-• 
ine mür ca t. 

1034 nuınaralı Taze 
meyva tarifesi 

() - 11 - 9a4 tarihin
den is'arı ahire kadar 

' 
muteber olmak iizre Üde-

ıııisten lzmire tasınacak 
' ' 

( yaş ih~iim nıüstesııa ) 

A A n a 

om is Y o vi 21111111111111111111111111111111 ınınııınııınınımumıınnnınııııııııuııııııııımıııııınııımmmııııııııınııııı~ 
) - Tütün üzüm incir zeyli yağı ıade yağı Y•pağı ba- = •• k 

dem ve bunlar gibi toprak meyvelerini, rzmir lstanbul ve = ur 
Avrupa piyasalerine iyi fiatlarla satmak. 2 - Emlak orazi- = 
}erini deger fi tJa satmak veya icara vermek veya temİDat _ 
mukabilinde para alup vermek ve matlup devir ve temlik = 
etmek. 3 - Yugoslavya ve Yunanııtanda emlakları ve di- -
ğer işleri olupta takip ettirmek ve zayi olmuş tapularının = 
suretlerini çık rmak. 4 · Ankara ve lat•nhulda olan diger = 
işlerini t kip ve intaç ettirmek iıtiyenler ;çin iyi namuslu = 
müesseselerle avukat ve tüccarlar ve fabrikatörleı le anlaş- -
mamız olduğundan bu işler hakkında yazıhanemize müra- = 1 

azarı 

' Mahdumu 
lBRAI-IlM 
a ın 

eaat vukuunda memnun kalacağını iları ederim. -
Halimeğ çarşısında 3üncü noter karşısında 9 numarada z ıdİ k ti e 

komisyoncu Ilyua Arditi Telefon 3668 P. 959 · • e _ Mevsim dolay1siyle Istan 
_ bnl Beyoğhınun yiiksek 

~ 
==- terzilerine diktirmiA en son ~ 

"( ~ 

İkinci Beyler Sokağında 

fa Gazi osu 
Muhterem müşterilerimizden görmDş olduğumuz rağ · 

bet ve teveccühten cesaret alarak bu kere lstanbuldan 
pek büyük fedakarlıkla celbine muvaffak olduğumuz 
lstanbul muhitinin pek sevdiği ve mütemadi alkışlarına 
mnzbarolan BEYOGLU YILDIZI namiyle müştebir AY , 
TENbanım birkaç gündür sahnemizde ahzımevki etmiştir 

AYTEN hanım pek muhrik ~e kıymetli sesiyle yeni 
son bestelenen şarkıları okumakla muhterem lzmir bal 
kıoc pek büyük bir muhabbet kazanmakta ve her ge· 
ce sürc:ı kli alkışlara mazhar olmaktadır. Her akşam ' 
kendine· has olan şarkıları piyano baııada bjzzat çala 
rak okumaktadır. 
· Sahibinin sesi ve Kolombiya plakları muganniyele· 

rinden olan SEViM. MÜZEYYEN, BEDiA ve NEZiH 
hanımlar da pek bOyük rağbet kazanmaktadırlar. 
SAZ HEYET lMlZ: Kem ni KÜÇÜK CEMAL ve Konuni 
şehir bestekar muallim FETHi beylerle muganniye ha-

nımlarımızd n müteşekkil on üç kişilik bir saz heyeti 
her akşam nadide ve yeni şarkılarla icrayi ahenk edi· 
yorlar. Teşrif buyuracak ze11atıkiram pek memnun kal 
mnkla beraber boşç vakitlerini geçireceklerini temiıı 
ederiz. P. 944 

c a 
' 

a kömür·· 

evi ve e 

moda iizerine manto par- ~ 
~ 

fesn ve roplarımız gelıniştir ~ 
~ 

· leraklı ve :menfaatini is- ~ 
5 tiyen hanımların kuma~ 1 
= almadan ve terziye uğra- ~ 

ınadan evvel bir defa ma- ~ 
'J ğazaıuıza uğramaları kafidir • ~ 

.A.dres: Odun pazarında ~ 
= k:latçı Nafiz Mustafa ya- ~ 
~- nında No. 3 ~ 
= Hacı Süleyman mahdumnfbrabiın 51 ~ 

Telefon: 3276 P. 9 ~ 
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i3ol ışık az sarfipat uzun ömiir 
işte (Metalliiııı) Jaınba1arıın tercih 

ettiren il<i evsaf de 
Deposu: MEHMET TEVFiK elektrik malzerıı;1 g 

posu. Peştemafcılar. Telefon 3332 p. 

a "h era arına .. jd~ 
diğer bilnmuın taze ıney
valarııı beher tonundan 

İkinci kordon No. 88 'rlCAHET OD.ASI KAHŞlSINDA Telefo11;3306 

700 kuruş ücreti nakliye Edvar Conson Hal fi 

Kütüphanemizde her nevi e!erJer, bilhass tarl~fe~ 
kitapların hemen her yerde buluomıyan en ebe~01ır11 1 

ileri ve sair edebi, ilmi, felsefi kitapl rla ro111
0 

b'1 
i 

ciltli ve ciltsizleri tamamen mevcvttur. Bunlardıı 

ahnacakt1r. 

En on SİS 
nado unu 

m 
e 

filatbaas 
• 
lzmiP 

rbl yeıefon : 3952 -ı 
idi

• r elgraf: Ticaret Matbaası 
iz mir 

~~~ 

Her floyda yevmı Gazete, Mecmua, Kitap basıl·ır ı ADRES: 
~""'""'"""""'"" .,:Z,:! Bulvar No. 82-84-86 

Ren ı· ver Her türlii hiss~ senetleri, etiket, ticari evrak çek, poliçe, fiş mak
IZ buz emsalsiz bir şekilde yapılır. 

e t•c A 

smı A defterler 
Ucuzluk, nef set .. sür'at, İn· 
tizam mfie sesenin şi rıdır. Ucuz, sağlaın ve güzel kasaı, defteri ·kebir yevnıiye, 

Her talebe hemen 
cevap verüir 

her türlü Belediye Köy defterleri basılır. 

• 1 tec übe • 1 
-

!arının esamisini aşağıya yazıyorum: 
Şehbal mecmuası (birden yüze , kadar), 
Hammerin Ü!manlı tarihi (birden onn kader), 
Müneccim başı tarihi (birden üçe k dar). , 
Türk tarihi (birden dörde kadar), M. Şeaısettı~) 
Hayrullah efendi tarihi (birden on sekize kııd• 
Türk seceresi, tbir cilt), 
Tacüttevarih (bir ile iki), 
iktisadi mezhepler tarihi .. 
Ank ra .a rif vekaleti ncşri)at&ndau kıt beler· 

Ank ra 2. Kastamoni bir cilt. 
Lozon sulh muahedenamesi, 
Küçük Asya (üç cilt) 
Umumi t rih {alta cilt) .. 
lduhtelif divanlar ve daha pek çok 

rimiz vardır 
. Kütüphanemiz her nevi kitap ahr ve satar· 
dünya haritaları satılır. 
Uınuınl satıs veri: İzmir Hisaröniinclf,~f 
J~GlU KÜTUPHANESİ HÜSEYİN" ~ a39 f. ~ 

ıt 
, J'l 

5 - 10 - 1934: Tarihindoıı itibaren iş 9 c91· 
kadar Aydın deıniryo]u şirketinin .A]s:tl~ı ~~, 
polarından yine ~İJ'ketin iskeledeki de11\1. 11 
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