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Mektep talebesi 
Japon Hariciye Bakanı ........ 
Son Irat. Ettii~ Sıyaİı Bir Nutukta Çok 

Mülayim Bir Dil Kullandı 

~us-Japon MüôiiSebetleri iyileşiyor 
Hariciye nazarı Hirota ise: 
- Japonya hiçbir cibett~n 

müfrit değildir ; fakat müdafaa 
noktaıından hassas davranmak 
zaruretindedir, Londrada iste· 

Cener.al 
Veygan 

Fransız ordusunu ttftıı-ı . ' 
ediyor 

htanbal 5 (Huıuı i) - Sar 
meaeleai üzerinde bir aılaıma 
buıule gelmiş omaıına rağmen 

gerek Franıad• ve gerek Al
manyada aıkeri faaliyetler 
durmuı değildir. 

Bir taraftan Almanya ıilih
lanmakta müaavat istemekte 
ve fiili nilmayiş!ere devam 
etmektedir. Diğer taraftan da 

üniforma giyecek 

Doktor Şahım Nevyorkta 
alınan re~mi 

Franıada ceneral Veygan'ın Normaadiya vapuru .. Bir türlü bitemiyea bu cihanın en btıyük vapuru aalaıılan arbk 
aıkeri teftiıleri aaıan dikkati hitama doğru ıür'atlice yürilyor!. Son gelen Fransız gazeteleri, bu vapurun lokantaları için 
celbedecek bir ıekilde yapbjı 166,000 Porselen tabağın Limoj Porselen fabrikalarına 700,000 frenk mukabilinde ıımar· 
görülmektedir. landıiı yazılıyor. 

~ . AHMET ve ASIM bOyUk elbise fabrikası· 
ltElkı Bitpazarı numara 15-17 Telefon numarası 2042 yerli malı her çeşit çulakiden çift provalı, temiz masraf; mükemmel dikiş. 
ttınaşı ile, masrafı ile, df'1-;Ai ile hirlikte on iki liradan on sekiz liraya kadar ısmarlama elbise yapılır. - P. 891 
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feci bir şekilde öldürdü .. A 

~rı 

Karnında şeytan varmış 
Oihanın her yerinde birladamın gözlerinde korknnçjkikat yapınca, zavallı Madam 

takım deliler vardır ki ser- bir hal olar.: Bir deliye benzer. Bri'nin boğnlmuş ve kaskatı 
beat9e gezerler, bunları ne Kendisini çok ya.kından cesedinin karşısında kalmıştır. 
aileıi, ne belediye, ne de ka tanıyanlar, bu durgun tabiatlı ])eli ve katil oğul: 
llUn timarhaneye koymaz ve adamın ,,gaipten emir ve İl• n·· t 4 d . - un gece, saa ra • 
koyamaz 1 Hatta hır çok nz ham,, aldığını iddia ettiğini . 

d rl · b'I ·1 8• ef adı b.l kt d" l delerınde Oonabılıak bana me· 
gın b e ı erı ı o aı e bı. r er ı me e ır er. lekleri vasıtasile ı;ıeytanı ()}. 
- o• ve manasız ır m - 44 k d Lı · b" " 

..a1nın sahillerinde 

Tampıko'da 'olan ve 

500 ,kişinin kurban .Jl:!J~~~t!.~b 
gitmesini icap etti
ren kasırga, lıenüz 

unutulmamıştır. Bn 

kasırga, son zaman· 

luın en büyük facıası 
mahiyetini de kay- """'---.~tL~ı 

betmemiştir. Yalnız 

J aponya'da buna 

SEFERiHiSAR 
Deposv Konyaklan 

N. 173 
Şarap 

,. . . yaşına. 8 ar ıç ır dürmemi emretti. Allalıın benzer büyük fırtına 
hamet ıle tıılnarhanekden kimseye zararı dokunmıyan emri hiltıfına hareket benim facıaları lema.ktadır. .;;.~ / 
knrtarmağa çalışır ar ve e ee- bu adam geçen hafta birden· . . .. .. . . ----
riyetle de muvaffak olurlar. bire mu~ır ve mHlıJik bir a- ıçın . m~~mk.un değıldır. An· 

. . . . nemın uzerıne atıldım. Boy· Vur Takdı·r ve zam Çocuk 
Beledıyeler ıee, bu gıbı de- dam olmuş ve ne yapmıştır, b" . t kt kt • i 

. . . t 1 b nuna ır ıp a ım, sı ım, Öd . lık . b l..l! T1' • 1. etler 
hlerı takıp e mez er, nnun biliyor musunuzf. Ne yaptı- kt A k t . b" Abalıya emı~ ma emesı aşt..a· ~sırgeme Faa ıy ,.. bri· 

. d 1 b' sı ım... nnem uve sız ır t'b' H F h . .1 . be 
da ıııebebı herşey en evve ır ğını öğrenmek için şn satır- k d d F k t t k 1 ı asan . e mı .ı e _ıcra Adana, 4 (A.A) - .; eıııt 
biit9e, bir de timarhanelerin ları okuyunuz: ka ın tıl: "d" a a şey an ço Fırıncı • katibi 1bralııru vazıfelerınde miz HalkeYi çocuk esı g eO 

h dd. . . b. . , 1 "d' 1 uvve ı ı ı. k gtıÇ 
a ı ıetıa ısı mes e esı ır · M Bri ıtus Ortodoks mez- B . . b 1t k nın biri gösterdikleri m uvaffa ·ıyet vo ve maarif kurumlarının a}ı · • unun ıçın, o"'ar en an- k ç .. 

Kanuna gelince : Kanunen hebindendir. Geçen hafta bir nem beni boğmağa, ısırmağa bağırıyor gayretten dolayı yeni adliye yıl açtığı bakım evi 9° 111e~ 
yeni ha~eye konması lazım Pazar giiııü Kiliseye girmiş çalıştı, Ne ise .. Allahın inayeti - Bizim kadrasunda. zam maaşla tak· ~ıyor. Geçen 33 günde ye ,,. 
gele~ d~lıler, herşe):~en evvel ve uımlen günah çıkarmak üzerimde. idi, bana bir şey Allahım· dir .,dilmişlerdir! v~rilen yoksul 9ocukltıt111 rd'~ 
teblıke!ı oldu~n su.but bul- i9in Papasın karşısına geç· yapamadı .. Arzı bir şeytandan ız beledi· • • • • yısı 17583 tür. Bon1~9ıılll 
mu• kımıelerdır. B~r ~oktor miştir. Papas usulen sormuş: kurtardım !. Demiştir. ye mi 7.. TayİD başka 30 yoksul da · i<iıı' 
raporıı olmayınca, lııç hır fert - Günah mı işledin!. * Söyleyi • "f evindedir. Banlarm dll gt~dıf· 

k 1 b . * * Ödemiş nu us memuru ·ı ek 
timarhaneye ıo n amaz; ır - Hayır ... Yalnız dün ge· t . , . . . t k" niz! .. Ki· . . . ve kumaşları varı ın ,,eo' 
.k., t b" hAd'se de ol . b d şıe focı bır cınaye ı, Saıt Bakı Devlet Demıryol- S .. 1 d lı ·ıniZ JJ' 

•ı nye veya ır ı oe annemı og um. . . . me şikA- 1 . . . on gun er o şe rı rıı 

madıkr.a bir. bir doktor bir _ :r ~ canı, ancak bır tıma.rhaneye t d 
1
. ları zmır muhasebe daıresıne . 

1 
. b ok y• 

1 
r 

.. .. J.: e r. ye e e ım. Diyor. t . d ' l . t" gın erı u yuvaya Ç cı' 
d d r d" 1 h.. sevkedilecektir 1 avın e 1 mış ır b ile• 

•ahıı hakkın & < e ı ır.> n· - .Annemi boğdum, o Pro· , • • ·•• Bu sesin içinde ciğerler- • · ma başladılar. Fn. r ·J;9L1' 

k:iim Te raporunu Termez! tastan idi. Onun içine şey· Umurlu den kopup gelen kan var, bu 600 lira başka iki fa,brldiJtf 
Fakat · · · Bunn rağıne_n tan girmişti, Şeytanı füdür- feryat çok ateşlidir. Bandırma mız da 200 çuval u~r 

"kendi halinde" denilen deh· mek i 9in annemi de 4ildür· Belediye intihabatı Yurttaşın bağrı yanmıştır: Haberlerı• y'' • •' 
Jerin yaptıkları fenalıklar ve düm. Hep dinliyelim Urt fl 

k k t hala tasdik ediınedi ı 9 
cinayetler pek ço ve pe e Babası bu adamın halinde - Bir et kaçakçısını kol· Bandırma ( Hııiusi) Bilgisi konferall S 1~ı~ cidir. Ve bu gibi delilerin kn bı·r delı'lı"k, lıissetmiA fazla bir Umurlu : (Hnıusi) - Be- cular kovalarken karakçı elin Adana 4 (A ') _ Jt•. ,ı· " > Bençip kiiyümle Alişin oğlu a. 
nnn kar.ısında bir mes'aliyeti Ae'r s<>ylememiA fakat hemen lediyemi~ intihabatı yapıl- deki eti fırınıma atıp kaçıyor K d' . . d t t b"l • . . · ae•·gisil11 i~ •1• . "b t b -, " .,, . · a ırın evın e ara~ ırma ya- yur ı g sını ve ... , iÇ 
de yo~tur; ?eh ıgı ~u u ~- zabıtaya haber vermiştir: . mı~ ve fırk.amı"' nH.mzetlerı Arkadan gelenler. dük.ktl~da pılmış ve 200 defter kaçak tırmak ;o perçinloınelt ~ 70 
l~n bır canı, en. nıhayet bı~ Zabıta bu alamı konııserın tamamen kazanmış . ve ~atta. kaçak et tuttuk dıye bır lıra sigara kAğıdı ve bir al: da. ka· halkevimiz i.ki ny jçıııd rl' 
tımarhaneye -ydııı evveldenberı huzuruna g<>türmü11 M Bri kazanan zatların lıetesı de ceza kesiyorlar lki gün sonra k t'•t·· bul A h kk k f t"~' ~· 

k "' · . . . · ç~ u nn unmn", a ın· on erans yapmayı , 
l&yık olduğu yere· onur ve giilerek demiı..tir ki . gazetelerde neşredılmıştı. Fa· belediye memurla.rı ekmekler d t kı'b t ı. lanm Atı t B k I! 0 Jı&t' '(t . ·1 k 1 ı " · . .. . . . . a a a a uaş ı.., r. mış ır. u ·onıeıa ~ 
eınayet oldu~n ı e a ır. _ Melekler bana şeytana kat, kım o~dugu hen.uz ma~u~ hamur dıyorlar, ıkı lıra ceza * rından sonra başhyac• torJO 

**,., cezasını vermek emrini bn· ol~ıya~ ~ır :t.~t~n _şı~ayetı .u: yazıyorlar. Üç gün sonra ek· > • • • ~ bunlar halkın en ço~ 01,rd' 
ltte, bu yarı delilerden bi· ynrdnlar, bunun üzerine.. zerıne ıntıltap ışımızın taedıkı mokler nokıan çıkarılmış diye ~ a_ık caddeemd_e arzılııılcı olduğu kahve ve ga1ııt1 eri'~ 

riıinin yaptığı cinayeti de Pa- - Ne yaptın t. kal.dıkç~ k~lmış ve halen be· beş lira daha ceza koyuyorlar. z_e . .kı?ın ya.~ılıanesıne .. hırsı~ verilecektir. Geçen yıl ~,r ~ 
riı gaıetelerinden naklen ya· - Annemi öldürdüm. ledıyemız ış yapmak kudre- Kaçak et mes'eles\ni bil· gıı mış ve bır ~de: Erıka mo.r konuşma ve konferııııs 
ııyoru~: · _ Anneni mi öldürdün '· tini kaybetmiş bulunmaktadır. meyiz. Hamur, noksan okmek kah yazı makınesı aşırmıştır. ta.ne idi. 

Kliti'de Madam Bri iımin· A tan mı idi '? Bu işin Aydın Vl\lisi ta· çıkaranludan belediyenin ceza *** • _ _____..,. 
nnen ~ey f d k 'h 1 d' ·ı dl ' · ı· d de ulen Ruı ihtiyar . ve - Hayır.. Amma şeytan ra ı? ~n. artı . nı ayet en ırı . almağa hakkı olduğunu da ka .. Ba~~ırma a ıyeıın ad ıye Adana ~ı1t'İ 

tayanı hürmet bir kadın onun yüreğini :ıı:aptetmiş oraya mesını rıca edıyoruz. bul ederiz. Yalnız şunu anlı- m~1fettışı . tarafından teftiş t.l 
ile kırk dört ya,ında ve yerleşmit idi. Şeytanı üldür- yamıyoruz: Madam ki ekmek- edılmektedır. N aını k K eınal g ı:ı~· 
mskiniiıtlik ile iştigal eden mek için başka care yoktu, y aimur ler Jıamurdnr, Uoksandır, USU · • - yapı}Ch p 

)(, Bri isminde oglu ikamet Esasen annem yet~iş sekizlik , . .. ~üne göre ~uamele yamak Açık Görüşme .Adana, 4 ( A.A,.) ; ~~ 
etmektedirler. bir ihtiyardır. Arz üzerinde Ba~dır~~-da b~.r kaç gun· ıcap etmez mı ,, Bu ekmekler . T r • • ) • • • yük yurt Aever 'lS il~ iitılpo, 

h .. t f 1 b' . k' . . k 1 denberı hukum suren soguk neden müsadere edilmemhıtir9 ~ azıllıde Mehıuet Hıhııı. malin ölümü yıldoll .1 06 
Madamın şayanı urme az a ır zev ı ve ışı a ma- . " ·· . ~~tl" 

olduğunu yukarıda söyledik; mıştı. Bir şeytanı öldürmek ve :ırtına~·ı mebzul yağm~rlar Niçın zabıt varakası tutulma· c Hacı > c Hoca > vo saire rastlıyan 2 birinci ıallıl' 
oglu da lıi9bir kimseye zararı için 78 yaşında bir insanı öl- ta~ı1~ atmış ve havalar duzel- mıştır '· gibi eski unvanlar artık kul· şelırimizin ayni adli\ ıer ~ 
olmıyan bir adamdır. Yalnız dürmekte zarar yoktur de- mı~tır. .. Bunlar yapılmadıkça geli~i lanıla~&z, . y~lnız "lürlı o~l~., ilk mektebinde tale~: ,0;1 
bu adam hemen hemen biç gil mi~. Bu y~~mu~la~, _B~ndır~a gazel ceza almanın manası çok guzel hır so):~dı. o!abılır. toplantı ynpınışlar .gıl'r1 

ıörüşmez, daima dü,üni.ir, ela· Zabıta da. bu adamın deli v? lı~v~lısı, çıfçılerını sevın- şu olmaz mı : Bunu kabul edebılırsınız: sever biiyiiğiimüzo si\) 

ma dalar, fakat bazı da bu olduğunu anlamış, fakat talı· dırmı~tır. Vur Abahya 1 -Yazı işleri mlldürlüğü- acıklanmışlardır. ~ı 
• • • JtJr gı~ 

Belgrat Cinayeti 
Sırp Krah Aleksandr Ve K rallçası Draga 

Nasd ÖldUrUldUler ?. 
Nakıli: F. ŞEMSETT1N 

tıkları iizerine yüzü koynn güzel olacıaktı. zünü çekecek bir kıyafette, mektı. Bunun ıçın ~ğ 1''r~0 
attı ve ağlamağa, çırpınmağa Bittabi alayı da en yakı bir süvari alayı başında gez· - Fakat... Det11

• ç İ\1 

başladı. şıklı, 'genç ve dinç efrattan mesini humedemiy~cek pek yok, param yok. 13or •(1 

Kral budalası da koltuguo ve ııabitandao mürekkep ola· çok kimseler vardı. Sırbi~tanda deyim. J3İr ~ tf 
yanında diz çöktü ve : caktı. o zaman hatta dağ kısımla- - Adanı sende... 11t~ 

- Draga .. Dragam! .• diye Bu alay, Belgrat'ın veya rında yaşmaklı kadın besliyen ne vakit olsa, ııored00 1,ıı'' 
inlemoğe başladı. Sırbietan'ın herhangi bir şeb· bir memleketti! i., ıçın Hizım gclell 

-ae- .b. b. h k t tt" Draga, en mahir bir aktris rinden geçerken, bittabi bü· Fakat Draga hazretleri bulabilir. 
olmuş gı ı ır are e e ı ve k d l" .. ff k tl t" S l d'kk · · b 1 l b·ı kt k "" Jl . 

1 
a ar ro unu muva a ıye e un ırp arın nazarı ı atını un arı an ıya ı mo en ço * ~ıı - Ne fakatı .• 

- Miiş\dlG.tla karşılaştım. şıddet e : . oynıyordu. Kral bu vaziyet celbedecek ve başında güzel uzaktı. Aleksandrı kanuır· Kral, sabık ort& ıı 01~. 
- Bir kral, 1steme.ı, tekl.if .. - Do~o] . şur~dan ! Senı karşısında düştükçe düşüyor Draga olan bu alayı gfüen de, maktan ba~ka birşey dü~ün ve lınlon Sırbistan ~;•9,~o~ 

etmez, irade cd~r, h~ ~radenın gormek bıle ıst~mıyornm, sen- idi. Nihayet Dragaya sarıldı bittabi Draga.'ya can ve gö· miyordu. Q(izlori Kralın güz bu kadının bn aollY11 · ~' 
ancak kabul edılmesını bekler. den nefret edıyorum,. çabuk ve: nülden bhğlanacaktı. !erinden, adeta ağtr, ağır gibi nu da yerine ~etirııı"~1 ~ 

- Belki Avrupa sollarında defol karşımdan !. Dıye hay- D b · ftıet dedı" Draoa bu d" .. d""kl · · bir halde : t' de kaldı ... ,.~' . . . .. . . kırdı - raga.. enı a ı , • 11 , uşun u erını zarure ın ·. ete .' 1 
b~r .padışalı s?nın. ~o!ledıgın •· . . . Draga, hemen şu andan hararet ve belAgatla bu- - Alı .. tlodi.. Bu üniför· Dragn'yıl on zıY~.0 ıı' ~ 
ııbı kesmek ıstedığını keser, Koca oğlan, mıslnn bır itibaren kendisini sırmah MÜ· dala. krala anlattı. Kral, ma ile o kadar giizel olaca lık gösteren Har1:''·ıı .'j~· 
au.cagını asar! Fakat ~:~u tavırla : vari zabiti ceketini, hele bir bu sözleri cidden büyük bir gım ki ... Beni giiren artık hiç bu alayın tesisi tÇ• bJr ç 1 

pad& bir veya iki meolı~u ıle - Draga !. diye yalvardı. kadına pek ziyade yakışacak azap ve ıstırapla dinledi. bir arzuma muhalefet edeıniye- gelen para lıususundllrbiet' tıJ 
idare olunan devletlerin kral- - Hayır.. hayır.. bu ka· olan, iyi bir Paris terzisi elin· Evvela böyle bir alayın teşkil ceğiz.. layhk ta buldu : Sı ııieb' 
ları senin düşündüğün gibi dar ahmak bir adamı kar· den çıkmış külot pantalonu ve teçhizi, o ~amanki çok Kral, hiç bir şey söyliye· seyrisefer üzerinden ~ ı 
hareket edeme~. şımda görmeğe tahammülüm ve parlak çizmeleri, süslü zaif bütçeli Sırbistanı mali oek vaziyette değildi; Dragn, para alındı. g.rtl

1
/ 

- Fa~at sen, lıen~z tec- kalmadı artık ! mahmuzları giymiş farzedi· cihetten adam akıllı sarsa· lıayat~nı da istese \~erec~kti, . Draganı~. arzus~erille ~l 
ri.ibesiz hır çocuktıun!. Anla- Kral, yılışık bir tavırla yordu. caktı. en nıhayet bu kendı elınde bır zaman ıçınde Y 

80
0 , J1 

mak.. kraliçenin ellerinden tuttu, Aman yarabbi, bu elbise Sonra... Sırbietamla bir idi. Fakat... bu istediği şey r.ekti. Kralın bil Jıtl"ıı~1 

Dr•i~ sözlerine devam et- fakat Draga elini şiddetle geri üniforma ile zaten çok güzel kraliçenin başı kıçı meydanda para işi idi. Para işi ise, ni- lltbiycti, ])raga'nın de'e~ 
mtdi, aöyliyeceklerine pişman çekti kendini kanapenin yas- olan Draga ne kadar daha biitiin erkeklerin ~ehvet gö· hayet para movcndiyeti lle- -DevalII e 

' 
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~eclis, intihabı yenllemeğe karar verdi 
Askeri Hizmet Siyasal Bilgiler r_reşkilatı esasiye Yunanistanda 
-----·. - Okulası hoşnutsuzluk 

Çekoslovakyada iki sene - lstanbul 5 (Telgraf)-Ata- Encümen 258 imzalı takriri lstanbul 5 (Telgraf) - Son 
tiirk; Mülkiye mektebine; ıi kabul edilen ruhani kıyafet 

ye Çlk&rtf dı • • yasal bilgiler O kulası adını M Üzakere etti kanunu, Atinada boşnutıuz-
~aabul 5 (Huıuıi) - Çe- yecek 24 ayı bitirinciye kadar vermiştir. .... Ankara 5 (Telgraf) - Teşkilitı esasiye enciimeni bugnn luk uyandarmııtır. Yunan ga· 
' •lı!a hilkümeti 2 sene hizmet görecektir. B b k ( dila ) toplanarak yapılacak değişiklik hakkında 258 imza zeteleri aleyhimize neşriyat 
~· luımet kabul etmiı ad Çekoılovakyanın bu tedbiri aş a an ile verilen takriri miizakere etmiştir. Er.:cOmen; 30 yaıını yapıyorlar, 
~bilir. Neşredilen kanun ittihazına yegane sebebin Al- 8 ki • bitirenlerin meb'uı seçilmek hakkını kabul etmiıhr. İnhisarlar 
~ IBa göre eski kanUD manyada askeri hazırlıklar ol e enıyor A 

-- ince terhis edilmeai la · duğunu Pıag gazeteleri yaz- İs tanbul 5 ( Telgraf ) ~ lnkılau Arif Oruç Ozüm alacak 
itlen efrat terhis edilmi maktadırlar. Başbakan General İsmet 1 no- D I • 

nii yarın (hogiin) hurada bek- ers erı Bulgar oldu lstanbul 5 (Telgraf) - in-ç 1• n Komu .. nı· stlerı· !eniyor. Başbakan lstanbu1da İstanbul 5 ( Tel rat' ) Istanbul 5 ( Tel raf ) - b!ıarl~r idare•~ piyasadan ge-
k 1 • k d n- , Ed. . . . g p · b 1 k gl 'f nıt mıkyasta uztim ıatnı ala-a,mı) a.ra 0eı rnı a ırneye -C nı versıtede verılecek olan arute u unma ta o an Ara 

~'b gidecektir. inkılap der~leri yarın {bugün) Oruç yurtsuzu Sofyaya dön · caktır. lalaisarlar umum mü• 
l,: &yet darm~~&ğlD edilmiş t~ bakan ~~krii Kaya başlıyor. tik dersi fırka g-•n<I °'.?ıtü.r. Bu adam ~·I~a~ ta· d&rü Hüın6 Ankaradan dlln· 

i• --~ •1abul 5 (Hususi) _ U· ıdıler. kendisilo be:a:e:dır. katibı Recef. :e~e.cektir. bnyehene k::ı .. edılmııtır. milttllr • • • • • 

n, hrlıtali gelen bir habere Dağıl•n ordu efradının çe- K Jt 8 J J 
~ •. ç1a milli ordusu, Çin teıer haline geçerek yağma uru ay Yunan u 2ar arın Gandiye 
.. ~·-İ•t ordusunu Diang-ii gerliğe başlamasından korkul- Feshedildi Kabinesi Tarziyesi izin verilmedi 
._..._ •hkırı bir hezimete uğ- maktadır. k 5 (T I f) b ) t b 1 5 (T 1 f) 

' 1111tt K · 1 b. k · An ara, e gra - il· 1 t b 1 5 (T 1 f) Af 
1 

an u e gra - Hu- Dombay 5 (AA) - Genel 'tdt ır. omiinııt er 1r aç Ecnebı devletler tebalarının "k 1 k ita 1 bu n k'" 5 an u e gra - ı- dut bidisesi dolayiıile Bui· 
~ •beri buralarda tiddetli himayesi için bazı tedbirler r:pla:t~~a i::i~ab~tın ye~i~nu nadan bildiriliyor : Nazırlar garların Yunanlılara tarziye vali Gandinin sınırdaki kaıa· 

lbukavemet göstermekte ittihazına bıtlamışlardır. mesi kararını vermittir. mecliıi toplanarak geç vakte vermesi bekleniyor. baların yeniden inıa ve imarı 

1 
• • kadar görOşmüıtür. Toplantı· • ... lehinde bir propaganda tur-

' 
lalya l IUkQmetı• Ali Cenani ~ea~i;0:~~1m!::i~!~:~re bir tey Atatürk kimse n~tıi yka~~ak ~ztere. Piı1a.J"e!• 1 . f' gı me ıçın ıı emıı o ~ugu 

O··ıdu·· Sıyaaal maba ıl, Bulgar tar Alamıyacak . . . t' M b t • ~ k e· D • A 1 . . . iZDi vermemıt lf, • a m q' a ır enız n ac a ııyeıının noksan olmamasını • . . 'k. h -:s:m 5108 1 tanbul 5 (Telgraf) _ Eı- . kt d. Ankara 5 (Telgraf) _ Ata beraberınde Pıtaverh ı ı ta -
• ısteme e ır. 'ki "tü k . t v• d 

G• v T ft ki Ticaret bakanı Ali· Cenani • • türk ıoy•dının hiçbir kimıe rı tçıyı go rme 11 egın e 
? ırmege ~!a armış ölmüttüı. Mıllıyet oerver tarafından alıamamaıll için bü- idi. Genel valinin bu suretle 

'olcyo 5 (A.A) - ltalya sefırı Japon hariciye bakanına Ç k E • I • k yllk uluı kurultayına bir tak· hareket edileceği beklenil· 
1 •ta., demiıtir ki: ocu sıree- erın ararı rir verilecektir. mektedir. 

f"ht.lya, Vatiagton anlatmasını Japonya ile ayui zamanda K • Hombay 5 (A.A) - Hint 
~'el 'lıoeğe hazır olmakla beraber J•ponya ,ayet bunu fes- me urumu milliyetperverleri fırkaın kon· TO rk Heyetı· 
ı.,_;cek oluna ltalya baıka bir deniz anlatmasına girmeğe Ankara 4 (AA) - Ata· greye ,·erilecek ıslahat proje· 

tardır. türk Himayeietfal cemiyetini terini nıiizakere etmeksizin 
çocuk esirgeme kurumu oıa- abarıamarı ve projeye karşı Afyon Mukavelesini Müzakere 
rak adlandırmıı ve cemiyet durmayı kararlaştırmı.tır. 
yeni adını kullaamıga baıla- Milliyetperver fırkanın say- Edecek Heyet Belerada Vardı lort Salisburi 

ı b - • -· mıştır. lavları genel vali toplantı Belgrat 5 (A.A) - Tnrk-,letleri arasında iktisadi hare 

"ltlerkezi ~ekli kabul edersek Tasdik etti denesin.i .a?mak iizer~. kou- ':ugoıı~v ~fyon mukaveıeıi· ketleri t.anzim yolunda uk mi· 
~' Y • greye gırdıgı zaman ıuuzake· nıo tadılinı müzak-.reye me· ıal teıkll eden Tilrk - Yu-

~ lr daha geri dönemeyiz tt dedi Vaaııngton 5 ( A.A ) - re salononclan. çıkmaya Te mur Türk heyeti bu ıabah gosla• afyoa mukavelesinin 
l Rozvelt 1934 • 35 pamuk re· vali gittikten sonra tekrar b 1 · t' H t · çok müb;m olduğunu flÖylemiı 

k,., Olldra 5 (A A) - De· Biz mahall' bta . f k it . i 10 'I b 1 1 • • uraya ge mıt ır. eye ıı· . . ~·11~·1c · 1 mu rıye ın o eaın mı yon aya o a ıneclit4e gelmeğe kal'ar ver . • ve murahhaslara muvaffakıyet 
LO" ' teklifini ileri siirerkea teessüsüne taraftarız. Zira bu rak tahdit eden bankbet ka- . 1 u· taıyooda tıcaret ve ıanayı ba· d'I . t• ,._ ., S 1. . • k . . mış er ır. k M D' •t • .1 d... ı emıt ır. 
"" • ııburı kendı bı ımın· bızahhi çok yeni :bit ıeydir. nuununu taadik etmek suretiy· _ ~nı · ımı rovıç 1 e ıgcr TOrk ve Yugoslav murah· 
~I Çolc gftzel ancak 11rf na Likio 350 milyonluk bir ca• le mecburi biildimet kontro K t • bırçokları tarafından karıılan· buları öğleden sonra ilk top-
~~di bı, kıym~ti lıaiz olan mia mevzuu babsolunca mer· ınonn 1935 rekoltesi nzerinde On en J&n mııhr. M. Dimitroviç misafir· lantılarını yaparak çslıım• 
~le •tan. komi~ea~ kararlarını kezi bir hükumete esas t•la- devamını temin etmiıtir. Uzla 1:ma~I leri selimhyarak Balkan dev- programlarını haztrlamıılardır. 

a tııvıf etmııhr; rak teklif edilen siıtec için· y . 8 d y 
~.k~t' karar deli kömleği ve d k l 'b' .. ü eri UIUD U Varşova 5 (A.A) - Hus t k b 1 1 ~t. b• 1 k • b" en çı arıır gı 1 gor nme· . . opra orç u arı 
""''• 

11 ır ~e e. gıyen ır mektedir. Bir kerre otorite- Hoüolu)u 5 (A.A)- Ulmtn ya 11.0 .Leh~stan aras.ında 1935 
"lit, llluhtarıyetı tazammun . . .. d d'ğ' bi t l i d kendi· yılı ıçın hır konte11Jall uzla,-"'4,: lort }iali~b'!ri arka· ~ızden. vaz gtçıpt~ .. ~u .mer~e: ~i:~n er Ho~olu~une. ~e:ubunda ması yapılmı~tır . . Fzlaşmaya Milli mallardan toprak alanlar '1 şu ıozlerı ılive et· ıı ıekh kabul ettıgımız gıl.ı d . . d'". 'k· t k • g()re LeListan R usyaya ma-

r: b' d b . d" . enıze ın ıgı ve ı ı saa a · b 1 J •ı At ) k 
_______ .,_a_a ... ge·ı·ıy-e onmeyız. dar yünbilec!~i bildirilmitti!. denden yapılmış eş~·a çıkara- orç 11 &'fa tenzı a yapı aca 

St -k• •ı Arattırmak ıçın altı denız cak buna karşılık Husya da Ankara 5 (T6lgraf) - Milli mallardan taksitle alınan 
Qdyoda J 1 mı yon tay~aresi yola çı~mııb~. So~ Lelıis.~ana balık, kimyevi ürün tarla, bağ gibi toprak bor9lalarına Maliyece tenzilat yapı-" t •ı• 1• dakıkada bul~nd1 gu yerıa ket ler kurk, havyar, ~arap pata- lacaktır. Ancak milli emlakten bina alanların hn tenzilat-

b llngın ngı I~ ırası fedildiği bildırilmektedir. tee ve aııtraeit kömüru •ere· t lı . t t 1 h kk d k ıı· b. d 
q • I ( A) T • . an arıç n u ması a ın a nvve ı ır cereyan var ır. 

'(-. 1ltbınk ( Kaliforinya ) Londra 5 (A.A) - Denıı H?ao ulu 5 ':'· - ay cektır. Görüştügiim meb'aslar cereyanın kuvv~tli üldagonu ıöy-
h~~·~) - Pirıt National tatıma tirketlerine iki milyon yarecı Ulmua bır tarafta gö· it• t • .. . 1 
.. ~rta f·ı• • kt• •t V Jogiliz liraıı yardım edilme• rü)dftğü hakkındaki haber te• ıma oameyı UJ or ar. 
,. ~ ı ım ıtr ıne aı ar "t t · r 
"~, •rda,ıarın .t"'dyo•und• •İne lüzum göıteren. kanun eyyu e mem~·~~· verdi Talebeye 
ı-; Yangın yüz binlerce do. 52 ye kartı 231 ıe• ıle avam L• I 
>-.t•ııtı ve 00 beı kişiain kamarasının tasdikinden geç· ıverpO Roma 4 ( A.A ) - TOrki-
''' . t. . . R 1 • . hii \ s T k y k s 1 •111a11nı mucip olmuttur. m•t ır. __ - --· p k F. ti y~nın yenı oma e ç.ııı ıe- aç arama asa ' aç ar 
~ ........__ .... . - K amu ıa arı yın Rağıp buglln Kirınal sara· 
, .. rısı da anaatı Liverpol 4 (Telııaf)-lkin- yı~da k1r•! tarafından .. kabul Tırac Edilecek '( N • • ? cikinun teslimi hazır malların edılerek ıtimatnameıını ver- A k (T 1 f)'.I' T 1 b • 1 .k. llkal d e ımış beher libresi 6 eni 69 ıan· mittir. . ? ara 5 .• e gıa. - a e enın ıaç arı 1 1 numaram&-" an 1 Labur 5 (A.A) _ Yuvarlak . d. P knae ıle keıtırılecektır. Saç taramak fazl• tuvalet yapmak 
->, ~:t11 ıton 5 (A.A) - Ad. maıa kooferanıında murabbsı tım ır. Onaylandı yasak edilmiıtir. Blltlln mektep talebesine iiaiforma kabul 

~' ~, •nlığı haydut çocuk olarak bulunan Sir Tac Beba- Nevyorkta Burokıel 5 (A.A) - Sa • edileceği söyleniyor. 
'-llJL, ,'1 elıonun karııı madam d S k t ır. J . . . . Y ------------'lct" '• 29 lr apuruuun an•• ına gure p kF. t arı lavlar mecb11 eıkı kabıneye D .. mu·· du·· rıu·· k 
"" . • •. ~e yakalanmıı Kongredeki fırkalar yeni ka amu ıa )Veailmit olan fevkalide aelihi· o rt umum 
~ bddmyor. nun eHsinin tatbikine ittirak- Nevyork 4 (Telaıraf)-lkin· yetlenmeyi bnt&nleyen ve bun· 

~... • • .. ten k t çmiyacaklard11. cikiaun teslimi baıır mallar lan bir ay daha uzatan kanun M •ı b k ) v d •d 
~ Yllm aaıe 12 pens 38 senıtir. liyibaıını onaylamııtır. 88f) 8 80 12'10 8 yeni en 
' Onaylannıadı 4 U ••d•• ı••k •hd d•I k , ~ '-lllarasında Londra s < A.A > - Lort Suç Dileriz Marşando • mu ur u ı as e ı ece 

-...."dra 5 (A.A) ) - Avam Salis Burinin değiıiklik teklifi Moskovada Ankara 5 ( Telgrar) - Maarif bakanlığında Güzel san-a.~. Yazımızın çokluğundan ô ~· - 1••da ticaret .bakanı el kaldırma suretile biiyOk bir atla, Beden terbiyesi, Duyurma yayma, zel mekt •pler na 
~ '-ilci k k · f d · Plevne ayıı ·nını çıkarama· Moıkuva 4 (A.A) - Fransa miyle yeniden dört umum mtıd8rlllk ibdaı edilecektir. Bunun ~. '- illan taııma urum e serıyet tara ıa an gerı çev· dık. Okurluımızdan ıuç 
"'ti ,,)•rdımda bulunulmasını rilmiıtir. Bununla beraber bir ticaret bakanı M. Marıando için bir kanu• llyıba11 baıırlanmııbr. 

dileriz. b n. M k '•ıa bitik ıunmuıtur. daha reye konacaktır. ugva oı ovaya ıelmiıti. 
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EHi 
General KAzım 

- Li ........ 

~ Yar,ın·~ Afyon Yolu ile An-
~ k&raya Hareket Ediyor 
(- Valimiz general Klzım Di
rilr, viliyetin mühim itlerini 
a ı tırmak ve iyi net~celer ıl· 
mak Oıere yarın aabah Afyon 
yo1ile Ankaraya gidecek ve 
on glln ıonra dönmOf olacak
tır. 

Valimiz, her yılın bu ayın· 
da Ankaraya gidiıor. Hem 
valiliğin dağınık işlerini bitiri · 
yor ve hem de kendi tabirleri 
gibi; ekumillatörlerini dolduru- 1 

TASI 
Dün Karar Verlldl 

Fırıncllar Bir Kooperatif 
Teşkil Ediyorlar 
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i, Çanlı, kaleli, 
l · rıa yetiıtirme· 
'"'t•a •orguçla boca-
~ •oğuk in12n

klunda biç bir 
~ 0111tıdıj'ı halde 

''•i bir ilemdea ... 
~•b11da, mekte

~111•dıiım ıami
t ~lırımdan biç 

l11tak imkinıaı 
\ _;L Dııarıdan ıa · 

qdış aıamağa 

... a._ ~ı arkadaıımın 
''-~ bir çocukla c,· •8yliyeyim: 
'- lley •. 

'edi . ~~ •uıde glizeJ, 
t .... Uzun boylu 

p ıeaiıti. Çok 
f'lll :aı. olarak göz· 
~ 'iildi. 
~ l•yden babıe
~ .. deralmden, a-

d 
il bahsediyor, ...... 

''•iyle bana da 
'tılayor, •Kaya· 

~"-Yatta kimse· 
, ll dııanlık bir 
L' •lıı.uak için 
10tdu. 

•·'·~ belki de Se· 'ftlllcl' _ ._.__ 1 karşınızda 

~.:Ollııtartkaa çeb
I Yanan zavallı 

~ '' ıiıi lıayrete Q,, dır neı'eli bir 
ile il da kendiıine 
~tele ve neı'e-

lacak arzulara 

~. 
~ ballar çocojuy 

I ~'d Ortaıında bile 
•ıa bahseder 

~it 
"-''~il karar ver-1.1' ıelmez ça· 

t,lc, taze ot· 
tatacak, ayaya -
~ele birbirimize 

._..,_ tı\tık. 
1tı . 

~t ıerçekleıtir-

""' beklemedik. 
~~·'·• reldij'ini 

laadeki tomur-
(t1ıııarile bana 

A11cak içe
• bir llzrn. bir ,, .. . ta. ... . 
lal rtlnl C&aey· 

tttı'1•ımittik. O 
l s'de oturma· 

1 •lıin, aiıbe· 
) 01aaıyaa bir 

\ ~~:a .oturduk. 
k:~tt • ıınamanıa 

'""" 

1 

bir r&ndea \~:•r, kuzular 
~_,,;•rdı, 
~llııit bir vak· 
~,, •rhnizi lıarfi 
~, ....... 
b' 't cll~ordu ki~ 
~ lllwa bana va· 

~· 
ti ' l•lince se 
o Yapacaktık. 

'· Japamazmı· 

IZMIR POST ASI e KANUNUEVViL 1~3 

1"arih Sahifeleri : 

Geçmiş Devirlerin Unut.olmaz Adamları . . ....... . • 

16 Sene Sonra Mezarından Kaldırılan Adam .•• 
Diinyaya öyle iaıanlar re- ve) ortabğa bir eıaret bayatı Ruıo'nun çocukluğu Cenev· kuvvetli olarak göıterilmiıtir. 

Hi11i, Aık Romanı 

lir ki, b&tnn bayatı miidde yaıabyor ve zamanın içtimai re'ııin sokaklarında avarelikle Billıaııa terbiyenin muhtelif 
tince çalııır, çırpınır, tabıil yaıayışıaı tabiiliğinden çıkarı- geçti. Evveli mahkeme kita· meıeleler eısiz bir tarzda 
eder, yenilikler yaralı, mubi· yor~u. Ruıo bu devirde yetiı- betine yerleştrrildi. Memnun anlatılmııtır, Bu kitap mubar· 
tinde ve bazen bllt&n insan- tiği için cumhuriyet ve inkı- kalmadı. Sonra lıakkiklık et· ririn Fransadan da, lniçreden 

- Bilmem ki.. hğa faideıi olur da kıymeti lipçılar1n babası addolunur mek için bir çingoğrafın ya- de kovulmasına sebep olmuştu. 
Sonra .. Semih bey gittik .. takdir edilmez. Eıhi zaman· Dahiler arasında onun gibi nına verildi. Fırsat buldukça O vakıt muzır görülerek reı· 

Baluıtuğumuzun ertesi günll larda da bu böyle idi. Bana bllr diitinene nadir tesadBf tehir civarında gezer, dola· men yakılan bu eser, bugOn 
baharı içmek ve yaıamak en giizel miHI 222 ıene ev- edilir. Tabiatı o kadar garip ıırdı. lki aıır evvel tehirle- b&tiln Avrupanının gözbebeği 
için karlara çıktık.. Giditimiz vei lniçrede doi•• Jan Jak fikirleri o kadar titldetli idi rin büyük kapıları olar ve gibi_ kıymettar bir kitap ol· 
ıaatları aıtı.. Bir koruda 0 • Raıodur. Bu adam gençliğin· ki altmış beı yıllık ömrn baı geceleri kapanırdı. Ruıo hay- muıtur. Memleketimizde de 

t d. 1 k b t de bin macera geçirmif, b&· tan başa bir roman gibi geç · ladıktan iki defa tehir kapısı muhtelif muharrirler :tarafın· 
urup ın enme • ırımıza ·ı· d i . . 8 H . 2 b . . d k ld .. . . t d b'lb 'lk k 1 Jd' yftmOş, ı ım ve me en yete mııtır. 2 azaraa 171 ıene· arıcın e a ırı ıçıa uı aıı· aa ve ı assa ı ısım ar 

ge G~ . • k .. hizmet etmiıtir. Yazdığı bir si Pazar günü Cenevrede dün · nın tekdirine uğradı. Bir da Franıızca muallimi Ali Riza 

b
• neyk ıamıOmı dveb ço ıykı çok eserler ne yazık ki, öl&· yaya gelmiıtir. ha geç kalmayacağına ıöz bey tarafından tercüme edil-
., çocu tu. ra a ana aş ü d kd' ö a A'I · · t b d'"' · h ld k 1 · t' "E ·ı d k' t b' m n en sonra ta ar g rmuf ı est lıvıçre a aıına reç· ver ırı a e rene reç a • mıı ar. mı ,, e ı er ıye 

~·~alları anla~tı.. ilk defa tnr. 156 Sene evvel ölen bu mit aılen Fraoıızdılar. Anne- dığı için o ıehirden kaçmağa nanriyeleri tabiat terbiyesi 
ıJerıden balısedıyorduk. . adam evveli lıviçrede kendi ıinin adı Suzan'dı. Zevallı ka- mecbur olmaıtu. Kaçbj'ı r&n lzeriae karalmuıtur. 

- Demek ıen de ıevmıı- doğduğu Cenevrede defne· dın Jan Jak Ruıoyu doğurur· 16 yaıına girmiıti Elinde Ruıo ansızın öldli\den ıon· 
tin, Yıldız.. dilmiıti. Kemikleri burada 16 ken öJmüıtü iyi bir tahsil ve henüz bir ıan'atı ve reçine· ·a da inıanların yalancılık ve 

- Ş&pbesiz, İ>en de sev· sene iıtir•hat edebildi. Son· terbiye sahibiydi. cek parası yoktu. riyakirhklarile acı acı istihza 
miıtim. Bu benim ilk ve son radaa ·inkılipçı eserleri r a Oğlu büyüdüğil zaman ba- Bu devirde b&tlia Avrupa eden citirafat> adını taııyaa 
aş\ımdı. . Ona çıldırasiye i· yeıinde· takdir edilmit oldu· tından geçenleri anlatbğı bir din rekabetleri içinde muta eseri baıılmııtır. 
tıktım . Onun bakııları, du· ğandaa mezarından çıkarıla· kitapta anasının f bu feci öl6· l a111baae yaııyordu. Bir mez · Velbaııl bu zatın eaerle
ruıları hatti nefes alııları bi rak Pariıe kaldırılmııtır, Bu miiae yanar Jan Jak Ru1110' hepten diğerine adam celbet· riaden intişar eden kuvvetli 
Je boıuma gidiyordu. O kemikler Konvanıiyonel mec nun babası meıhur bir saatçi meği kir ıayarlardı . Böylece ruh, seneden ıeneye artarak 
ilk defa benim ellerimi tutuyor: liıinin kararile yerinden kal- imiı ve btanbulda Hraya ıi· protestan iken katolik dinine Fransız b&ynk inkılabını vii· 

dudaklarının ucu ile par dırılırken hakkında . krallara atci başıhk y-.pmıı; ~uıo, ilk geçmiş bir .kadın (adı: Madam cude retirmiı; daha ıonra din 
-ki .. n. d B .. 6 yapıl•• bDylik meraıım yapıl- çocukluk zamanını oksBz a-e· Dö V arendar) Ruıoyu yanına iıtipdatlanaı ariıtokrasiye ve ma arımı opuyor u. u op t · . k • ' 
1 b . t b f b' ü mııtır. çırmış fakat baba1ı ona ö • aldı. ltalyada Torıno ıelırin· saltanatları ziruzeber ettikten 
er enı u a ar rperme - 1 .. b il' · • ı· d k. • 
.. d b k d O d' _ Pariste b&y&k adamların ıuz 6gtln6 e ı ettırmemıı ar. e ı papazlar mlleıseseııne ıonra (Cllmburiyet) inkılipla· 
:~ın ; •_ra ıyor u. nu 

18 defnedildiği buıaıi bir kab· Anneıinin büt&n iyi bayla· yolladı. Kadın zea(İndi Ru · rının ilk m6jdecisi olmuıtur. 
ıyor ~~d k D 1 • ıistan vardır. lımi Panteon· rıadan ve yaıayıııııdaa ona ıoyu ıeviyordu. Sevriliaini Her eıerinde daima haktan 

- ı ız ıen ço g ze sın. dur. Ruıo'nun kemikleri işte babıetmiıtir. Çocuk bllyidük· himaye ederek huıuıl boca· vaıife kutıiyetinden ve be; 
Bu sözler gururumu okııyor buraya defaedilmit iiıtOae çe pederile birlikte kitap mil· lığa tayin ettirdi. Bir aralık tn.kJ& f •1 tt b h' t , 

d H k'k t b b · · t h ' J 'hl • • u azı e en a ıe mıı ve u. a ı a en a am ıyı a • bllyllk bir makber ve hazin ta aıına roman ve tan eser- haıtalandı. Tedavı ıçin Mon· b d bü iiklü.... öld&k-
mln etmiıti. Herglln biraz b' k't b 1 t . y il lerden ba,lamıı ve daha ıon· ptliye ıehrine gitmitti· Geri t u saye e 1 

1
1 gbui ili d' ar ı a e aıı mıı ar. ,. ı arca , • . . • . . . en ıonra an atı mış r nı ı. 

dalıa allzelleıiyor, gözlerim, ·ı . k ti d d 1 raları timi eserlere geçmııtır, geldıiı vakıt kendıılni lıimaye G • ıoara ı mı ıyme D ea o ayı . • . 
dudaklarım yanaklarım her takd' .. d HenOz daha böyle mes'ut bir eden madam baıkaııle ev· ••---------• ' ır goren ve mezarın an • • . • 
erkeğin hoıuna gidecek ka- kaldırılan ilk adam jan jak devirde iken Ru11o'ua babaıı lenmııtı. Bunun ilıerıne..,me· 
dar olgunlaııyorda. Raıo'dur. Bu adamın· ilk rö korkunç bir bidiıe yüz&aden Y.Ds oldu. Bundan IO~ta Pa Bir tavzih 

V A t k lı't' d •-1· er m&ld&"'& kB &k b' d · evlidından ayrılmak mecbu· rııe kaçtı. Orada muaıki ile· e.. r ı mu ı ım e. • g ç ar a anın ıı· . . . G t • • 3 b' · • Kl 
k k ki da hol. mine k dl d d·ı B riyetinde kalmııtır. Birini ase• mınde bar Jenılik yaratmak aze enızın ırıncı • 

e çocu ar araııa en a ını ver ı er. u . • • • 934 t 'b 4073 
. d il' · k · . bileıip d··rmuı vurduğu herif ıçın yenı bir uıul aetrettı. nan arı ve numa-

gidecek, . dkedıko1 du ~~vzuu ~azı a ı~ın r li e~y~: ıçin· asılzade ıınıfın,danmıı mu bak- Bu uıuıa· kimse beyenmedi ralı n&ılıaıında (Haıtaneden 
olacak bır ız ? avermıştım de g~ç:• ~mı ~ n K u d~a~~- kak mabküm dliıec;ğini an· ve ıiddetli itirazlar yllkıeldi. ıikiyet) baıhiı alhada bir 

Kır ilemlerimiz devam ~n kna ıe e.certız : den 1k11 ~ Jadığı için evlidıoa derdini Raso Zf'!ki ve iıtidadı ve çok mektup intiıar etmiıttr. Bu 
ediyordu Canım Gliney kır · gun mezıye e emo ra11 ı · d 'k' f 

' . . kelimesini ilk talim eden, fel- ihsas edip kaçmağa, huduttan ça ıı~aıı Hyesın e maıı ı, mektubu eıe le okunum. Şi-
larda benı ınce ve baasaı fA f·k· 1 . . • dııarı rıkmag"' a mecbur olmut. edebıyat ve felsefede malii· klyetçl (Cemil Ayvaı) isimin· 

k . k h tti ıe ı ı ır erını n•ıreden bar Y t t K di • d • parma larıle o fıyor, a ki b'b' 'd' l,te bu tarihten aonr.a Ruıo ma ını ar armııtı. en ıı e dekı zabn hastaneye mllracaat 
. b'I 'd' ze 1a ı ı ı ı. En bOyOk · I' b' d d 

bazen daha ilerıye ı e gı ı meziyeti zımaaında bikilm nun felaketi baılar ve birbi- sevım •. ır a am ':. . ettiii ıaa~ta nöbetci tefi ope· 
yordu. ıllren cahilliö-e ve t b' - rıni kovalayarak hayatının ıo· Parılte Hnayı• aefııe)·e ratar Ferıdua Şevketle nöbet-

b k · • aaHup 18 klı k.b k d 1 • dok N • 'd • Bazeu onun ue etıne lerine karıı iıyaa etmesinden auna kadar ı&rer. Çocuk ba- mera ı ar a ın a r.an ıa çı toru arettın mı esı 
mini olmak için bir hareket doğar. O devrin karallarına basından ayrıldıktan ıonra lonlarına davet edilıyordu delinmit bir lıaıtaya mlistacel 

• . d' Bu ıalonlarda zamanın met· bir ameliyat yapmakla meıgul 
yapıyor, soara babamın ıozli· kadar lıer fert taa11up içinde milbendıs olan day111 ken ı b d' k d 

1 
•
1 n6 batırlıyarak ıliküt ediyor· kaynardı. Jan Jak Raıo'nun tini luzkardeıiain yanında iki ur ~e. e 'P • ıa "." 1 e .ta buluauyarl~rmıı. Bny~e bir 

d B b 
")il d d k' netrettiği eıerlerdtki keıkin ıene tutar ve bir rahibin ter· Dıtabıhyoıdu. Llkıa tabaat, aade amehyat yapu bar dok· 

um. a amın o o aıın a ı k. d .. . • . t I' t b k lı t 
ıöı.lerini ıiz de batırlarsu ız: fi.kirb.amleleri milletler araıında biyesine bırakır. Çocuk b!r •.mıeye uyma

1 
•rı. ıçın reçıae· orubn kame ıy~ ık .. ıra ıpkt aıBa· 

. . .. . bar inkılip yarattı. çok ıeyler öğrenir. Fakat bar mıyor ve eıaı ı ıı tutamıyor· ya a maıı ım anı yo ur. u 
.- • Yıldız,. bıçb1r erktgı En evvel b&y&k Franıız in· glin bir kabahat itler; kaba· du. Kendiıi sade bir bayat bir kat'iyet riyaziye gibidir. 

incıtmıyecekıın!.. kallbı bu fikirlnden ilham batini itiraf etmediği için yaıamatı tercih ediyordu. Bu Bu m•ıru mazeret ve ça-
lncitmemek... Evet incit aldı. Kırallar, aıılzade ıınıfın- yalancıbklı ittibam edilir. Bu· sebeple Tereıa iımiade bir r~ıizlik kartııında mürecaat 

miyordum. Buna cesaret bile dan geçinenler, rahipler Av- aa kin baj'hyaa çocuk bu l!öylO kızıyle lokantada taa•ıtı ıabibiala hastaneden tikiyet 
edemiyordum. Ozaman Gliaey rupada iki, iki buçuk aıır ev· haksızlığı hiç unutmaz. ve evlendi. Bu kadından bet etmeıi tam bir bakıızhk ve 
bund ; n cesaretleniyordu. çocuğa diinyaya relmiıtir. Ru· memleketin biricik ıifa mOe11i 

* • * ıo'aun yazdığı eserler diae ıeaiae kartı inıafaı~ca bir ha· 
Kırda ıoa görOıtüğüm&7 AN KARA 'DA ve ıiyaıete mugayır tataldnia ~aret olur. ~~ hak~katıa ıay· 

. . F d .k. d f h gılı gazeteaızın aynı sutunan· 
ründtl. Güney inci gibi be· IÇID ranıa a 1 ı e a ma - d ·1ı· • d . f • • 

1 1 kA ld 1 . t dedlld' a tavzı ıni raca e erım e en· 
J•Z garmaklarile g6ğ•llm8, y•· 1et1 o an ara um o u; svıçreye ar ı. d" 
naklarımı acıtıyordu, Çok b.e .., lıviçreden ıonra IDriltereyi ~e ımMemleket lıaıtanesi baı 
yecanlı bir dakika idi, o ... =---....a tekrar FranHyı dolaıtı. lhtı· tabibi D: Haıan Yusuf 

Ankara'ya kadar zahmet yarlık zamanı•• peritaD ve 
Bir aralık Gtıney kuvvetli yokıul bir halde reçirdi. Elli 
bir hareket y•parak ııcak ve masraf etmeyiniz 1 yaıına gellnceye kadar felseft, 
nefeslerini dudaklarımda ört- içtimai, edebi ve bir de mu· 
mek iıtedi. O za.man babA· Aakara'da Maliye, lktiıat, G&mrükler veya diğer ıiki 6zrine muhtelif ldtaplaı 
bamın ıaılerini hatırladım: l»il'amam vckiletlerle Devlet Şiiraıınde tikip ve intaç yazdı, birçok ta muvaffaki· 

_ Bırak, beni dedim .. , edilecek itler için bize milracaat ediniz. Ankara'da yeller ka·zaada. Son eser· 
Dudaklarımdan olmaz... b.aıuıi bilromuz vardır. )erinden biri .. Emil" dir. 

Tekaüt illeri, gümrük depozito muarneldlı, ı4biiyeı, 
,, iıten reçmiıti, bil• ... 

Gnaeyia ııcak dudakları ıe
rin viicadumua içine bir ateı 
bllzmesi gibi rirmiı; ıoara 
yayılmıı ve g&nlllmll yakmııb .. 

O dudakların kurbanı ol-
muıtum ... 

- Devamı var -

hul&a her ıarla idari iller kabul olunur. Namwlc4rane, Bu kitap 5 k11ımla bir ter· 
açık, diJrwı lıarelcet, ucuslulı.. biye kitabıdır. Muhayyel bir 
Adres : İzmir - Meyveter gümriigii sokağı çocuğun doğaıundaa evlene· 

ceği çata kadar maraz kala-
N o. 7 - 9 .. Telefon : 3186 ·• cağı terbiye çarelerini 16ıterir. 
Te1graf : Meyveter - İzmir Terbiye içia, din ve ıiyaset 

P. 981 için, cemiyet bayatı için bll-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tlln fikirleri bu eıerde çok 

ıımir Postası 
G&adelik Ôkonomi, Sya1al 

gazete 

1111, çıkarma buyurganı 

Raşit H. Yılmaz 
lzmlr • Gazi Bulva" 

Telef on: 3952 

Y ıllıiı 12 Lira 
Alb aylığı 7 • 

Yad illere yıllığı 20 c 

fZMlR : Ticaret Baaağmda 
banlmııtır 



YOZ 6 IZMIR POSTASI 

~Bir Dilek Daha ı------~·~---
1 ikiçeşT • t• troS s Dün bir kaç imzala bir di- melik nema, 1 a Umumi arbın t 

-
= = lek mektubu daha aldık. Bu 

•llDllffiW llllllllllllllllllllfill No.36 llllTill!lllllllllll!lll 11111111+ mektup da hükfımet•eki pos· 

Osmanlı Ordusu, Muht~lif Ana$ırın Suika tleri ~e~~~;0,h:i~kındadır. Bunda 

ile Kafkas ve ra Cephesinde M gv UP u· . 14Hükfımet ko~ağının içinde 
t bır posta şube~n vardır. Bu 

Fakat Muz·r Unsurlardan Tem·zıenı ce us şube, gerek resmi dairelerden 

1 
• A . • c. 

0 
ve gerekse taş?'adan getirilen 

stılasına Karşı Duracak Vazıyetı Elde Ett • mektukları kabul ediyor. Fa-
• • • • • • kat havale muamelesi yapmı

yor ve sonra resoıi dairelerle 
Sarıkamış mağlubiyetinden top kuvveti fazlalığı önünde idiler, şu şartla, Anadolu, beraber kapısını kapatıyor. 

birkaç gün sonra, Enver paşa mağlüp oldular. Bu suretle Rumeli lstanbul ve Çanak· Biz 0 semtin iş adamları· 
nın askerleri, geue Enver pa· Van gö)ü yolu Ruslara açıldı. kale Türkün elinden alınsın! h h . . .. ' 

• 14 M t M'I t R er angı bır yere para goo· 
ıa~ın hatası eserı olarak ~000 

1 
ı· ayı~ .. a tü ı abzgehr uts· ~nver paşa, ve hempaları- dermek istersek ta kordon-

eıır ve 14 top daha verdı. a~_ın e ıne uş : • u u~us a nın ıdaresi, ltiliif devleti ri- . . . 
Hazırlıksız, vukufsuz hare· Kurt ve Er?1enılerın muşte· nin bu arzusuna en ziyade dakı posta ~er~ıne kadar gıl 

ketlerin tabii ve elim netice- rek hareketı Rusların çok hizmet edecek bozuk bir ida- mek mecburayetınde kahyo 
leri birbirini takip ediyordu işine yaradı . Ay~i .şerait ve re idi. Fak t Osmanlı hükii· ruz. 

K .d R 1 'k' ahval Fr•t nehrının de 19 y · ı f b 17 inuousanı e us ar ı ın- . meti, 0 hükumetin 0 vakıt eııı posta ve tc gra aş 
. k 1 d b b-t- Mayısta Rusların elıne geç• L • • • -d- .. d . d' cı o or usunun emen u un . b ld oaşına geçenler, esas ıtıbarıle mu urümuz en rıca e ıyo1Uz: . . aıesıne se ep o u. 

toplarını zap~ ve tahrıp eth· Şarktaki Oımanh ordusu Türklerin başına hela oJan· Ya hükumetteki postah nenin ı 
Jer. Maamafıh Enver paşanın bu zamana kadar devam eden lardı. Türkler, umumi harpte de havale mu melatr yapmn-
hatalarına kurban giden os- b~diıeler neti~esi olarak bu belanın en yüksek dere~e· sını ve biç olmazsa saa~ 20 

1 

manlı ordusu ekseriyetle Türk munhasıran Turk efrat ve sini gördükleri :çin büyük bir '- d k b ı 
b 1

. d k ı · · ye 11a ar açı u unmasını 
efrathn mürekkepti, cihanın za ıtanı e ın e 8 mışh . Mu- eşya hamulesi içinde idiler . 

k h f d ._.. zır nnıurlar ya düşmana ilti· 1 'b ld b k 'd . . ' em etun veyahut Kemeraltın-en a raman ve en e &Kar k . stan u a ozu ı areyı tem1n 
aıkeri olan Türkler kumanda ha elmışl.e~, ya da düşmanca d 1 k b'I h 1 d da da bir posta ve telgraf 

' hareketlerının cezasını bul- c en ere mu a ı ' cep e er e lı . 1 • • 
ve tab'iye hatalarını her ka d ı d b Ik d h . şu csı açı masını temın etaın . ., 

muşlardı. Şüpheli efrat ve or u ar a, a arasın a a . 
rış toprağı en büyük bir fe· b' d . kiki Türk idare ve g yretleri lımır Postası: Okurlarımız 

. za ıtan a garp cephelerıne b d.. ki · d d b ki d 
dakirl~kla müdafaa . sur.ehle nakledilmişti. Enver paşa iş ~a~ında kendini göstermek· 0 11~ erı~ .e ~ a ı ır· 
miimkun mertebe haf&fletıyor- idaresi ayni zamanda mevkii te ıdı. lar. Bız bu ışı bar iki sene 
lardı. Esir düşen askerler emniyet mes'elesinio ihmalin· Ş rkt Rus i tilası~ı dur· evvel yine böyle bir müraca· 
içinde osmanh hükumetini den doğan feci derslerle duran, Çanakkalede cıh n do· at üzerine tahkik etmiştik. O 
teşkil eden muhtelif un - ciddi tedbirler almıştı. Ve bu nanm larına meydan okuyan . . . . . .. 

k t 'f)"f d ı ti · · .. zaman bıze denılmıştl kı: "hu 
surlar vardı. Bunların Dl' !&yede miktarı azalan fakat saf ~v~e. ' 1 1 8 ev e erınm u A w • • • 

h 
· 1 · k . Tü k •· · h. d f mıdını boşa çıkormağa başla . kucnet koongının ıçlDdekı pos 

amıye! en ne de ıymetlerı r ır1ı1.ına ın ısar e en 11- • 
vardı. ka ve alaylar Ruslara karşı mıştı. . . .. . ta v~ tel~raf ;ner~~z~; ~abza 

Türk efıadı, ya ölünceye şiddetli bir siper ve müdafaa Petresburg: ıtılaf . devletlen resmı d, ır.e!e~ıo ışını gormek 
kadar müdafaa ediyorlar, ya harbı açtılar. Ruslar Haziran tarafından mutemadıy~n .s~kış- ve bu vcsıle ıle merkez pos· 

. . T b k t:rılıyor ve Anadolu ıstıla ını t · · · · · h f ·fı l k · · da m5himmatları, yıyeceklerı ve emmuz ayını u mu a· • . . anesının ışını ı e mt ıçıu 

bitinceye kadar ölmedikleri vemeti k1rmağa çalışarak ge· ~a.mamlası ıstenılıyor?u · Bunun ibdns edilmiştir. Halkın posta 
. . . _ çirdiler. ıçın, Kafkas cephesı kuman· . . . _ 
ıçın esır düşuyorlardı. R .1 . h k t' . I danlıgw ına Granduk Nı'kola ve telgr f ışlerını gormel~ .. . . . us ı erı are e ının esas ı 

Sarıkamış ve muteakıp ıkı surette durması Petresburgta vasi salahiyetle tayin edildi. üzere hükümet h riciode ih-
harpta Eaver p~ş .. anın çok fe· hoş görülmedi. Vakı. ' Gr~n~ukun Kafkas dasını düşündüğümüz şube 
na halde maglup olmasına Garp cephesi ne Fransa ve cephes1ne tayını, çarlar saray . . _ . b' b' b 1 

v T- k f rd.. l b ll'b l b' 'k ıçtn mun sıp ır ıoa u a ragmen ut e rat uşmana Italya, ne de Rusya için şe· arının .e. ı. aş ı ır entrı ası w . 
Olti ve Çorukta, Batumda mü· ref verecek vaziyette değildi. nın esen ıdı. madık ve buldugumuz bınala 
dafaadan, muharebeden biran Cihan biliyordu ki en garpta Muhasımları , Grandoku rıo da kiraları çok pahalı idi. 
fariğ olmıyorlardı. Almanlar Fransa toprakların· ne bahaya olursa olsun Bunun için bu işten nrnvak· 

Ruslar fazla kuvvetlerle da ve kolay kolay çıkarıl mı· garp cephe!inden atıoak is- katen vazgeçtik 
·ı 1 1 ' K fk yacak bir halde harbediyor· tiyorlardı. Ç r, hem bu entri .,, 
ı er eyor ar ve a as ve 1 d y· h k l" - · 
M K ft t _t d' ar ı. ıoe er esce ma um· kalara mumaneat etmış ol· H lb '-' B 'bt' b .. 

avray a as an mu ema ı- d k' R d I Al k h d k h . e u l(ı; u ı ıyaç uguo . , u ı us or u arı man ma , enı e şar cep esıne . 
yen takvıye kıt aları alıyor· hudutlarında tarihin kaydet hususi bir ehemmiyet verdi dahıı fazlasıle meydandadır ve 
lardı. ?ım.anlı ordusuna he· mediği df!recede müthiş dar· ğioi itilaf devletlerine gös- bina kiraları da ucuzlamış ol
men hıç bır yerden yardım ve beler yemişti: yine inkar ka termiş olmak için bu knran doğu için bu mabzurda orta 
imdat gelmiyordu. bil değildi ki teşekkülü iti- tasdik etmişti d n kalk b ı ı · 

işin en feci ciheti Osmanh bariyle zaif olan Avusturyaya Grandük Nikola belki de 'b" -h~ış b'u uo.uyor. zmır 
k b·ı R J k'' ' gl ı mu ım ır tıcaret mer-

ordusunun bulunduğu yerlerin arıı ı e us arın mev n Rus orc!usunun en güzide bir . . 
emin olmaması idi. Şark vi· sağ(!~ değildi. . . . kumand nı idi. Yahut böyle ke~ı. olan bır şc hrin post1t İş· 
liyetinde bulunan{ düşmanlar •t·ı~"f tudn bl utl m~nfifk" vazıy:tle~ı bir şöhrete m likti. GraDdük lelrının elbette. çok muntazam 

t f d 
. . ·ı~hı d 1 ı ı a ev e erı e arı umuma· Al h . k b'I o ması temennıye şayandır. 

ara ın an ıyı sı cı an ırı an yesi de biliyordu. man cep esme mu a ı . 
ve teıkilitlandırılan ~rme· lsl•v devletle. i halkını ef· kolay bir cepheye naklini as _ ~ e~ı ~osta v.c ~algr~f baş 
Diler, Rus ordusu kadar karı umumiyesini tatmin ede· keri şöhretin t miri için biı mudurumuz N ım ın: Işın E

bir tehlike teşkil ediyorlardı. cek tek: çare, Osmanlı impa· v~ıile addetmekten geri kal- hemmiyetioi göz ö~üne alarak 
Din davasının milliyet da· ratorluğünun istilası idi. madı, ve büyük ümitler, bul Kemcraltı da da bır posta ve 

vası kadar hüküm sürdüğü ve Rusya Çarı, lngilizler, Fran· yalarla bu vazifeyi k bul telgraf şubesinin açılmasını 
dindarlıkları lstanbulda her sa, ve hatta Amerika, Rusya etti. temin ed ceğioi umarız. 
vakıt ileri sürülen Kürtlerin nın garpta mağlübiyetine razı -Devam edecek-

de Osmanlı ordusuna verdiği Telefon: 3151 

Tayyare Sine ası 
yakın tarihin mühim bir facıası. sc:nenio en büyük filmi 

BUGÜN 

Td fon: 3151 
zarar Ruslar ve Ermenilerden 
aıağı olmıyordu. Çar altınları, 
Kurt bey ve ağalarının ke· 
merleriai dolduruyor, bunlar 
ordunua Kürt ·asker ve za 
bitlerini ihtilal ettiriyorlar ve 
Tiirk asker ve zabitlerini ani 
baskınlarla merhametsizce 

Rasputin ve Ç 
JOHN, ETEL, LlONEL BARR YMORE 

ıça 
boğazlıyorlardı. 

Ruılar, Osmanh hudutlarına 
Irandan, Has ve Dilman ci· 
hetinden de taarruz ettiler. 
3 mayıs 1915 buralarda şid· 

kardeşler tarafından harikulade bir surette canlandırılmıştır. 
AYRICA 

}-, O X J)iinya havadisleri (eu son) 

detti bir harp oldu. Osmanlı Önümüzdeki hafta: Bitmemiş ... enfoni 
orduıunun harp eden kısmı Bir seneden beri Parisb gösterilmekte olan dünyanın en meşhur ve en büyük fılmi 
olan :Türkler Ruslara karşı Filimde, Viyana FJarmonik orkestrası Köy Çıgan orkestrosı, Viyana Operasının 
mutat veçhile ıonuna kadar korosu ve çocuklar korosu teganni etmektedir. 
miidafaa ettiler, harp ıaha· Büyük musiki dahisi Franz Şauberfin hayatı ve aşkı 
ıında 3500 kahraman Türk •------------------------ - ----------
tebit dUıtii. Seanı saatleri: Hergüo 15 • 17 • 19 • 21,15. Perşembe 13 - 15 • 17 Tıılebe 

Fakat Ruılırın adet ve Cuma 13 ilive seansı .. 
seansı 

Hep bir ağızdan takdir ve alkışlar yağdır~r:ığı::; 
filimleri bugün 5 Biriııcikanuo Çarşambadan ıtıb• 

---IBD/;I*-•[ T N ]•---......•• ~·.,, •• 
Sinemasında bul caksınız 
Bugünkü zengin program: 

t- Tarzan 
Dünya,..sinemacılğını hayrette bırakan büyük şıbeıet 

2- Güneş rensi 
11
•
1 

Beyaz perdenin iki ışıldak yıldızı Villi Forst, LilyaD •f 
•ı 3-Dü yaHavadisleri • . 

preosı 
Pazartesi.Perşembe: Tarzan 13-17-21 GüoeŞ Gtıod 
15 19 Cuma, Cumartesi: Tarzan 9 13-17-21 17-Zl 
Prensi l 1· 15-19 P zar, Salı, Çarşamba Tarzao 
Güneş Prensi 19 
~ 

Beyaz perdenin şen "ve şakrak yıldızı 
FRANSIZKA GAL'ın 

a a 
( Ateşin Gençl~k ) ~ ı b. 

Hep bir ağızdan takdir ve alkı~l r yağdıracag~oı biri 
çok güzel filim şimdiye kadar gördüklerinizin bıÇ 
sine benzememektedir. 1 

Türkiyeaıizin en kıymetli artistlerinden roütcşelı~i 
Rasit Riza Tiyatrosu 

. GAÇ 
Komedi : 3 perde 

NakledeD: ~mal Ragıp tıJ' 
Fiatlar: Duhuliye 60, Numaralı yerler 100 kuruş 

T elefoo: 3343 ı1 

Perşembe, Cuma 13-15 17 Pazar 15-17-19~ 
Pazartesi, Sah 19 - 21 p. 8 

E 
İdaresinde « 

,fl 

KÜ'rÜPJIAr"TE » !)ioeıJI 
• or: 

Perşembe günü z"'ngin bir pıogram takdim ed•Y 
-1-

u ı:ır' 
. "''' Rus edibi TOLSTOl'un BASÜBADELMEVT ;sı .,11': 

'b 
ölmez eserinden alınmıştır . Fran ızca söztü. Oyo•Y' 

LLUPE VELEZ ve JOH ... · BOLES 
2-

0 

Ca 1 .etır .,_; 
Hindistan ormnularından alınmış ilim ve hakikf t f~,ıı 
Vahşi h yvanlar alimi FRANCK BuCK tara 

10 

-3-
PATHE JURNAL No. 8 

Bugüo: Bu senenin en büyük ş11heseri ve 
en şayanı hnyret biirikasıaı takdim ec!iyor: • f 
Df s E · e ES1 

' ~,; 
T F .. ı- . A b' k çerçe ısıO amamen tansıtca soz. u, samııııı ır aş ·oi , 1 

içinde va~ife, f cdakfırhk, v tanperverllk hisle~• s•" 1 

kem mel bir te msil kud ,etiyle yaşata o h kiki bıt 
mucizesidir. · 

B şrolde: DUGLAR FAlRBANKS 

ilave olaıak: PARAMUNT dünya bav 

Sean~Jar: Cum 13 · 15 - l 7 
Pazar I!> " 

Diğer günler 19 ve 21 .15 

Duhuliye: birinci 25, ikinci 15 kuJ" 
Pazartesi, Sıılı günleri duhuliye J 5 

" 
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Boz, doğn,
tan 

saplanı~ k~l 
mak. 

~oru,a,büte, ~il ~ ~ğan, y~µ-
çimlik, dik- ga, yeng-'lı, 
me, ince dal, },ilan Şöyle, böyle, 
siirgün. şu'bu; t~nek, 

•' 1 

imanlık,yol- · öteki. 
luğ·, yahı~, Filhakika, filvaki: Çi-
-ile kurtul.. nak, doğru-
mak;yolnıak su, gerçek, 
İnilti, inii · gerçekten, 
Capsak,edik kertideıı. 

etik, kılmak Filbal Amti, imdi, 
Dovık, dii- amık, Timin 
~ünce,dü~µn uk. 
me, es, us, Filiz flJiz., kfü,~ek, 

oy, c1k. saın; kulga, sür-
oguk, ut,utu giin 

"' 
- i musip : Filka (hububatın 

~oğrn dfi.. kuru ıney· 

~ünce, nrua, vası] atınak, 

- i sabit sa- çenek, ke-
hibi olmak; net, 
tıeeıe~~ğ ~ r~~~~ Quıpu, •iiz .. 
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geç, süzgü 
ayri <lüŞine, 

ayrılık, ay-11.,iravan 
ruk. 

" 
Kaçış, :\iaç-,Firaz 
ıpa. kaçır sa FirdeYs 
vuşma -et- Firik 
ınek: Aşım-

mak, sıvış- }.,ir.~at 

mak, te.!mek Firuze 
- eder gü- Fistan 
rünmek: Te-
zinmek. ,}.,itil 
- i kaçak, 
k~kın, kac:-
kıncı, tezgin 1 Fitne 
tezik 
-i Muakki
bi: sfizevül 
- i ya~amak: 

' ' 
basmak, 

u" 
cıö~ ej, yatak 
yaygı, 

airi-! Ya 

'IYf> 

TNE 

tak tut~fı· 
vataeak. 
'" 
Atırı, bol, 
f'Ok 'I 

Çıkış, yoluş, 

Uçmak 
Aldangıç, 

aldatan 
.Ayrılık 

• · r 

Bnt, gt>kta~ı 
Eteklik, 
tuman 
Biistuk, kağ, 
pilik, pilte, 
tiftik 
ara bozRıa, 

azdırnıa, 

lnılğa. kaz
ga ~, us~u1', 
ürkü. 
-ci: ara bo· 
~an, b~lt~j, 
kovucu, ya.. 
jor. 
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Gabavet 

Galigap 

Gabi 

Galeıı 

Gaddar 

anlayı~sızlık . , 
anralık 

Bugak, cene 
altı, ckek, 
'?eleıu. , 1 Gadr 
süz anlamaz 
anraaıısız 

' ban az, b(;u, 
kafası kalın 

ınankafa 

Al4aııu~, al
danur, alda-
di~ f ({afil 
.~cımsız, is-
si~, katı yii-
r6kli, kodu-
man, öngü, 
•7ue•, 7a-

gıtgan 

- Iık: katı yü 
rekli li k , uş
h1m, 
Sıkış 

.... - etmek: Gii
cenıne, kıy-. 
ıuak 

-edici : az-
gan. 
-- e,dilmek : 
yazık olmak 
Alık, ankı, 

bo~, bo,ank, 
çalık, bön, 
dalgın, sö
ven, uul. 
-avlamak: 
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TVA 

Feslı 

~.,eslh 

Fct.lı 

Fettan 

Fet•a 
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- fesat ilkal:J:feTç 
etmek: Boz-

' mak, yoldan 
ç;k'arnıak, 1 ~,everan 
- da uğra-

ruı~: Bozuk: 
bozulruu~. 

' ' Bozma,-et-
mek: bozmak 
kaJdırnıak. 

A~ık, engin, 
gen, geni~. 
açma, alma, 
ba~laına. 1 }'ev k 
- etmek : 
acmak al-.. ' 
mak, il aç-

mak, kayış

tırinak. 
Bavlan, bii-

... , .. 
yüleyen,din-l}~evr 

gil, göniil 
alan, kurnaz 

~ 

ıartı 

BVR 

Akın, al~y, 
bölge, b<iltik 
takım 
Çavkırdı, fış 

kırma, kay
nama, ta~ma 
ta,kınlık, üc; 

k~ın, 

-etmek:Biiğ

Jeınek, g<;n
mek, köv
ınek, orgai
mak 
Üst, üstiin 
)1nkarı, - a 
Jft.de: Artıksı 
bambaşka, 

(;ok ba~ka, 
1 

ertenii, 
yaylak. 
Birdeıt bire 
-en: Ansı
ınn, çarçabık 

-en hareket 
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Soy Adları 
\t --·-· 

Mah"/unnelerde 

zevkine DUşkUn 
Son Dakika Radzo : 

Sar Mes 'ele si -.1~niden ·Soy Adı Alanlar 
• ıye müfettişi Hikmet bi Vefik DDzlraa, Yalnız Gramof H 1 "' M·ıı ti • t• d b .. 
;

0
(; ilk tedris müfettiıi Belediye zabıtaıı memur- OD lr&IZ ıgı 1 e er cemıye ID e U2UD 

ille Zden, hukuk faküJ· larından il numaralı Supbi Yauan Mehmet Mahkemede Fransız ranoru okundu 
\' zunlarından Necmed Yalçın adlarını ıoy adı olarak • • • > • • • • • • • •• 
ıldırım. cerrahi ve ka- seçmişlerdir. Din Aıllye binncı ceza lalld tana alarak yangınlıklardagizli l arıs 5 (Radyo) - Mıllet MarsıJya cınayetı ışı bogan 
~•lıkJar1 mütebasaısı Urlada· mi bay Kemalia kar1111• .... bir yere bırakmıı ve bir plik lor cemiyeti bugün toplarıtısr- gfirüşülmemi~tir. Yalnız Türk 
~ Ali Rıza Ünal ıoy a B J d' • b • • catla bir adam çıkanWı. Ôm· çalmıeıır. nı yapmış Ye M. Bencse reiR· Yugos]a,•, Homen, Rus l.ıari· 

•'. 1Qaı~tır. K e ~ ıye •tkitahı ,ş.rif rlntla üçte lklıfnl C... e9ia· Mehmet, ıramofonu kimıe· lik teklif edilmişse de M. Be- <"iye bakanlarilo Franıız ha· 
İr lllıııırlar baımtidüriyeti A ırca 1' ~uhuibi . Sicadi de ödeyen bu .... lstlçlk ala göremiycceği bir yere ne~ rl'isligi kabul ctm~ıriştir. riciyo bakanı M. Lava] me• 

1 •t iınalit imiri Enveri R tan~tU tabıd~an. Ah ~la~, yaııada hır...W. MRlula Hf 1aldamıı ve baııboı gtzetken Bugiiııkii colsenin ana hatla~ seleyi hususi surette göriiş-
Ş''. ınUddeiumumilik ki· 

8 
Oıtu k ral, omller 1 ralaim l•mıı ve da~eki i ... bekçi ile karıılaımııtır. rmı Marsilya faoiası ile Sar müştiir. Yugoslavya tarafın· 

•rıf Eren, Eırefpaşa a~r~.' • •etlere rire •naaJa•Jarı ltir Şlpbeli adam; karakola gö meselesi teşkil etmiştir. dan teklif edilecek tdzi iki 
e tabıil şubesinde tahıil M 1~ ıye tahaildarı Ahmet ıenyi alM " t•t•fbr. tlrlllmllı komiıer mliıteriıiai Sar meselesi giiriişiilürken noktai nazardan ınüta.lea et-
i 2 . ut u, Behçet Uyıal, lflralaim 0 MeJa dı ' E' . k k k · ı ı ı \11 tdeldı Hüseyin Hüsnü Yalçın, tahılil mOfettiti Nilıat ,.. .... ••t a . ta•ımq Ye iıtirabıte b1rak· 1> ransı: ~apor~ lo unb~uşt~lr. me 1 antatahtı ıaıu o m,oşl~or.t 

1 :• •ıhil hb' S nı taıı-- L- aum taa..-ıı mııbr "aporeıa •' ransız ar, ır mı · - am Ye meı u ıye "GQ 11 ıye meaıur- ayın, r.- ~ • • ı..' • 2 · 
Ayla .. Al b d M N f . Ô belli baıh ealrıalaaW.r -'W lla- Nedu ıonra h1rsızlık mey· yar ı! ransız frangı mukabı· - Tazmınat ı0ı_ ' ay ey e u a aı memuru Sakı ıel •• ' ı· d s d · · · B M I 

11:aiuıd 23 d T 1 f • aitacı M .. m• Arpaca Kal· daaa çıkmıı ve Mehmet giz· ın e arı terke ebıleceklerını undan sonra . Ju·al 
'te b• ba J .. dnumar~ a e gra çavutu Se,fl AkMy dırım~ falaa ..İ.tu.Ur. 'Zewk ledl~ reri oöıtererek ı'ramo· söylemektedirler. M. Edenle görütmüştür. 
S ın at ıgın an mute- ıoy adını aJmıılardır. . •• • 
•ııai ön uçan Mersinli A tl l · ve keyfe d&fkla paııaofu fo• ahnm!f ve pantalonda a· B k c 

' ruıu n< a: kh dı U U 1 ···••nd s J"h ç f mera il r. J•i••da çıkmııtır. y es a re 
e 1.. an • 

1 
e ın, Armutlu ıabık belediye Kimin e.W. •1zrta Ye Hakim suçluya sordu : 

1 1 ul baharat depoıu · · tli d lb h' V ol • 1, a..ı _.__ 
Peti F . reııı ccar an H ım ar , ıeıı ıllze .,. ••-- ıramo - Dinlediğimiz ıahitlere ne T • p 900wM 
d,,, abrı ~e F~dıl ilk mektep muallimi Mıtafa fon varıa, .... o• .. ka· derain ' ayyarecı l'BDUD2' etre-

lb er Berber oglu, Cuzel Özer, muıllimle•den Zekli hr ve bir bitimiae ptirerek - Biri komiser, biri polis d p ) A J k 
-tb efruıat mağazası sabi Ôzcan. mektep bademeai ..ıoaa a,.kludarır, am- biri bekçi.. Zat~n bunlar ka en 8F8ŞUt 8 t IY8C8 

' .ııaet KAvukçu, Bilrhan Ahmet Yılmaz koope• .. Wr pl6k dalai çalmaia rakolda bir fiıkos yapıp mu· Kopeahar 5 (Radyo) - Tayyareci Pranung Pazarteıi ı&· 
\ 'ileıi Ahmet BürhanettiD ratif mubullli Salllaittia Kar· muvaffak olamadan 10lata tabık kaldıktan ve birkaç ta nü yeni bir paraıutla 9000 metre yükseklikten atJıyacak 
~ lo~ •dlarını ılmıılardır. gın, kooperatif oclıcııı Ali karakolda ahr. toka · savurduktan sonra yaz-

1
ve paraıutu birden bire açmayarak yere 600 metre yakla~ııı· 

b0hstt_. : Karayel, Geaçı., birli!' fot· Melamet ce1U1aı bltintik· dlkları bir kAtıda : • cıya kadar yini 8400 metreden bir taş gibi diiıecek ve 600 
~elliz se k . . F .k bol kaptanı Kiam ICuld" ten ıoara kıı liıeai civuında - At bakalım ıuraya im metreden paraıutu kullanacaktır. 
~-, Al r k o~ıserı.. :' Gençler birllil relai Ali Y.lça" Ahmedia eYiadeki ıramofona zaaı!. Bu paraşat yeni icat edilmittir. Soğu~kanlıhğa bakınız 
\.ti 1-1::~~ ~çnnc; 0~ belediye talaıilduı Yaka,p 16z dikmit ve bir ıeçe bah- Derlerse sen olsan ne ya- ki tayyareci ) anına alacığı bir alet vasıtasiyle 8400 •et• 

'ttr S 1. 
1 

SA a~ 1 ünlcu Akkaya, belediye .. bıta me- çe ve matfrk kapılarını ko· paraın? reye inerken vaziyetlerini radyo ile söyliyecektir. 
~Oliı e ım ırrı rs •na p, muru Etem, Tekin, Eakir ç:o· laylıkla açarak yakarıdabi Gelmiyea şahithırin Ctlbine Büyük ceaaret doğrusu! .. 
~'•t ~eınuru Hasan Ham- cuklar himaye beyeti reill odada aıalı buı.aa ltir ldlot •• çahau etyalara luymet _______ .._....,.....,. ______ _ 

()k tluo, 131 Mehmet Tev· Ali Sezgin. paatalonu, kelllii pıntalonu takdir edilmeıioe karar veri· fngı•Jı•z Tetkı•kat 
lty, 180 Mehmet Ek- Tütlin ve miskirat bayii nan altına rıeçirmlı M ıra• le•ek muhakeme batka bir 

. Alptekin, 126 Mehmet Mustafa Özaoy, belediye oda· mafonu, pllldan ~oltuju aJ. güae birakalmııdır. Kabinesi Devamda 
Akb110 161 Hüseyin cısı Mehmet Tuııay, kaıap G • d 

1 elbit, , eanafından Muıtafa Demir. arıp o andırıcı Loodra 5 <Radyo) ln- . Paris ~ (R~dyo_) -.Sta•ı.ı· 
~~l l. saatçı eıaiıfındaa Mehmet Ri· giltere kabinesi bugün topla- kı reza~tlıne aıt . •ıler~ tetkık 
b ec IYede· f b 1 d' 1 k b etmek uzere teı"ıl edılmiı o· ~l•diy. ~ b . . S ~t. ~F.,. ıl~ırım, e • ıye muha· H taJ k Bahane • 1 O r n'akra orçl~r haklnnda Ame· lan komisyon bugünde bazı 
"l1ıtı eF mu ase .ecııı ~- aıbı aık Arhıa, ıoyadlarıaı 88 1 Siy e D rı aya verılecek cevabı hı- ıahitler dinlemit ve tetkikle. 

Q, en heyetı muhası· takmı•lardır 1 t · d · · "' · ı..• D Old zu amıı "· rıne evam etmııtır. 
b ---------- lf a eVt: U Ancak bu cevabın öaümilz- v ft• bQ()rsa 1 zmire Kömiir Bacada tuhaf bir dolandı fibi karııınıD da hasta oldu- deki Perşembeden evel te•di· a iZ 

''fl k • G 1• ncalık laa.U...i olm .. tuı ile t•na bildiği için merhamete ine imkin olmadığını Tas a· Merasimi 
........._re. etlerı e ıvor aele tadar : Alamet Hamdi gelmlt ve dtrbal OD lirayı çı· jan11 tebliğ ~tmektedir. 
~ ~· a d bir d M f k Ab H d Ro.na, 5 (Radyo) - Ktiçlik 

U•• .. --- Bu hafta içiacle AndifJinin a ıa a a am, aıta a a· anp met am iye ver- K b• prenses Mariyanın vaftiz me· 
zÜm Kalkan iıkeleaiadea lımire dında bir zata fiderek : mittir. Fakat Ahmet Hamdi, Bm IYO rı11imi Cumartesi günll kıra· 

~l Alıcı K S. K.S külliyetli miktarda klmlr ge· - A•iaim, arlratlaıı•u Kad 'parayı aldıiı fibi kim bilir Paaiı - (Radyo) - lagi· lan sarayında yapılacaktır. 
~')~~ - - lecektir. K&mnrlerin Dolma· riaia kann ~jlr haıtaclu ve aereye gitmiıtir. Jiz lirası:75 ,08, dolar 15,17.7,8 ı. k • d•)• 
'-ıG•Jciı bı: . 12 75 20 dan ... ~01al.t1lmaıı belediJe•i• 6lm11k tizerecllr. Eğer bir Erteıl gtln, Muıtafa ile franki.,.. 1.e Zlp e 1 tyOr 

1 ~. rat ınbı. 8 10 verdıgı _bır ~·~arla • ıubed doktor r•tirlliNe Ye ilaçlar ... nthi kal'fıl•tmıı, ve İf açı· e·· Rom. (Radyo) - ltalya'aıa 
g s 1\. Kizım '1 13 25 bırakıldııı IÇID Izmıre fada ... ., .. , h .. ,.... kartalmak haca Kadri hayret etCaıiı ve uyreş altın esasını bıralncağı ve 
~o~leyoıano.' 10 50 20 miktar k6m~ • relmeıl için ihtimali çoktur. Fakat Kadri· parmaiJnı ıaarmııtar.. Roma 5 (Rad o) _ Ro· ltalr~'aın; hükibJetleri _?n ıe · 
~ Peratif it. 12 62 15 teıebbtiıe 111ıplmiftir. d para oktar K d. beai Dola91daraldıtını anlayan Muı· b Y ne ıçıu hatp yapmamaı• da 
Ş. t, Ab 12 13 50 Adi.. d e 1 . a rı, taf id mada ulunmakta olan Avuı· vet edectği bakk1nda çıkan• 
". '-ıa b~:: 12 13 25 1ye e aile ~ti ela o:_ ltai m!ıad• bir at :tm;:a ma~:ın: :'~•c;· turyo. maliye bakanı Büyreş lan haberler tekzip edil:nek· 
'· b,b ' - - T • 1 para 11 yoı. ... J..,. y.apar· .... ve .. me • •. m ı , avdet etmiıtir. tedir. 
S, ,

111
• bas 11.50 b ayın er l&DIZt çok minaettat kalacak mlat~a!ıge ıoyle bır ıfade ~"""-"-"-'°'-"'--~ ~°'"~"~"'-"V'V'VVV'-~ 

~. 1 ın 13 13 50 H k k la d B ve ıiz ele Mi,ek ltir anap nraaııtir: T • hf K 
a.. • P.!~b t 7 9 25 a u mezan rıa aa ay . - Vakıa Kadri beni elçi arı arar 
"I J. l' me Muhittin Sulh hukuk abka1111 lcazu•ı ~z. Mal6m vaptı ve · t tt' b 
~ •ranto 10 50 15 50 . • I • 1 l ! , · para ıı e ı ve en 

'~ ·, li tıhııye kıımıaa, Bay Taki ve ya e çıye zeva o m•z 41• aldajun K d . • • • 
' ·I A Ceoıal 12 13 50 Bayın Naime Sulh ceza mab- O..ittir ftl'llli · dpar8{ı t ~ .rı~e y•• k K d S 1 S k 
t ~ ~I Pt~llab 13 13 keme~ine, . ~ayı o • Makbule Mut.ata: Kadıiıi taactWa duta fç::i:a:~ k:ı:ax:ğ:ı: Ur 8 101 8 Y 8 V eçece 
t ~ııı_ )otı . 12 75 12 75 m~deıamumilıkte yeaı vazife· dan parayı kabul etmedi ve V S • ı b• ( kt• 
Ş l k z. bıra. 15 25 15 2) lerıae tayin edUmfılerclir. z• J ben de iade ettim! Demiıtir.. e eÇJ e I ece tr 
d.~;•liö 12 75 12 75 Otobu·· sçu··ıerin ınsıa Bu iti Aıliye birinci cnze ~nkara 4 (A.A) - Cum· b!l .olacakt~r: Kanu? . ~~d~-

li satışın yekunu Tllrk anonim tirbtinia mahk i h il d kt" burıytt Halk Fırkası mtcliı nının kendısıne verdıgı buttin 
A k _. .au.ı emeı a e ece ar. b b .. 1 k T k . . • lı ki ıı· l 1 • z• . f ti yancı ta teala e,. ...... IOD ,. • • gru u ugun top aaara Or ıctımaı a ara sa ıp o an 

'td bCJf IY8 e ıiıtem makinelerle mlceb- y kadınına saylav seçme ve se Türk kadını, evdeki medeni 
'1<rispiıı4 12 5 4 25 Yen~ birleıea Ye teıekBI bez fabrikalannd.a fı•i ıe- " . 802'10 çilme bıkkını veren :tarihi mevkiini tielilhi) etle işgal et. il "' e~en E~~w~ıa~ıkaıı O!obl•· ldllerd~ haarl•clliı .,..Uleri Evvelkı gece lilaat 23,ao da kara11 almıştır. mi~ , i~ lı'lyatının lıcr safhll· 

~._~ llırday ç.uler bırlıgı, bırletmeları tere· dünya piyual._da ı~bret_ Karş1yakada Şayetite ıwkağın- Meçlis grubunun bu kara· ımul.l muvaffakiyotler gii~ter· 
~ Giitmez zade 4 50 fınt: bu akıam IHt 18 de lı· kazaadıiaaı ••naalııtle da lağımcı Ahmet o~ln Is- rı memieketin içinde ve dı· miştir. Siyasi hayatta, tecrö
~ ~kıeki bankası 4 mirpalaıta bir &İJ•!•t . .!•İ!_e &ğrendill. Hem 11blıi hem mailin yattıgı diikkantlan yau !ındz liyik olduğu bilyük besini y.ı p·ırak Ttirk kndrnı· 

''4ebi d 3 95 cektir. Bu ziylfette memleke· iktiıadi olan ba tl~eme uu· makta olan mumdan yangın lehenımiyetle karıllanacaktır . nın bu sefer de sayla,· ıe9ilme 
za e tia ileri ıeleuleri ve matbuat lün6 blittln mllheDdiı v.e la- ,~ıkmı~ ve .1orl al 8 •. 1 .. .. 1_ Atatiirkiin ~iistcrdiği yol hakk1111 alınak sureti~·le bat-

d t•l:d· ~ Y u ı on< nnı 1 ı.... •. •• •. ld t . roa 've :J& ır. ıaat aahiplerine taHiye ede müotör. da ulusu daima iyiye Y6 ile· arının ~n •.1Uyugunu e 6 8 -
1
•tit lal 3 75 riz. ·""""~""""-·v"'·vv·vvvvvvv,, riye gi)Hiriiuii kararlaı· alan mi~ olur. 

,, Palamut Sataı yeri: Hllil Kveıte Zayi fırkamızın ba son kararı Tiirk Türk kadım bundan lıö~le 
lı 3 75 

Kental fabrikan T .. lefoa: 3776 . kadınına içtimai ve siya8i ha- ulusu) mukadderatına bakım 
~,,,'11 Ohut 133 tırnak M. Arditi 410 · P. 936 26 6 934 tarıh ve 579 ~u yatta biitiiıı ulusların üstiinde olacaktır. Medeai memleket-

' 

.. _ alı Iımeil 190 kaba K. T•llt 230 marala ltbalit bey9 naame11le yor Ycrıni~tir. Oıımuı luk İ<la- lerio bir çoğuadı kadıadan 
•• 

6 so 165 tırnak Nazmi 4QO Acele sablık ev rtımriik~en çıkardıju~uz ·~ya f('Sİnin başlangıcından beri ha esirgenen b~ bak. buglin Tüık 
~ or••ı 380 I' makabili~de &ilnırlik ıdareıın· yata giren 'fürk l\adınmı fır· kadıaının ehndedır Ve ODU se· "' u ce I~~ " M. Arditi 410 Etrefptada KMI~ oi111 tar· .. aldırımıı 136~52. numarah kamız ileri1ik yolnııda oJiadt'D lihiyet ve liyak•tla kullna-

llc:ıuer bankası 5 50 118 : " 410 laııada M8tar Narı ıokajıa• ve 27·6·934 tarihh gOmruk tutmuş vo onu runvaft'akiytıt· cıkbr. ' Ç )_ • d •ki 10 .. ..., ... ey 375 lira- makbuz1111u kaı .. en ıayi ettik, lo yüriitruüştiir. • Anadolu Ajaoıı bugüa fır· 
~~ıı elll r eii Pamuk 1,. .aoelta aaWtıktar &ll,..lııi• yealai alıaacajlndan eakiamiaa Çarşaf içiııd~, peçe altrnda, kanın bu tarihi kararanı y.a· 
~.' Zade 2 35 9 birhıci Llitftl Saltri 48 lterkllllailıu •tar-ıtlrı. jblkm& <»lmaclıiı ili oluaur. kafds arkasmdakiTiirkkadınıoı zarken Türk kadınını kutlala · 

10ihı 2 35 12 kaba Emin Na1ret 48 P. 978 5272 P. 988 artık tarihlerde aramak ka· mağa vazife bilir 



YOZ 10 IZMlR POSTASI 

Doktor Memduh J ..... aboratuvarı 
Beyler Sokak No. 27 1 Şarap \ re Kouyaklan 

Asmahmescit N. 173 

Hanım - lley bu'~kadarişık1ıapkayı~nereden -n. bul- , 
dunuz? --· 

Bey~- Ya .. Hila haberiniz yok mu? Herkesin bil· 
diği şapkacı Abbas Hilmi Genceden .. Ayni_ zamanda 
o gcbdüğünüz yeni değil. eski şapkamdır. 
Hanım - Ya.. Demek memleketimiı.de bu kadar 

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

nisini yapıyor ve eskileri de işte başımdaki gibi ye· 
nisinden farksız; çünki makine ve aletleri son sistem 
olup Viyanadan getirdiği gibi ustası da meşhur Ma
car "Jemle Frens., dir. Teıviki sanayi kanunnndan 
istifade ederek mevaddı iptidaiye olarak bilümu 
ıapkalann kômaıını doğrudan doğruya Avrupadcn 
celbettiği için bu kadar ucuz ve ayni z manda müş
terilerin zevkini okşıyacak renk ve model her ne şe
kil olursa olsun pek kısa bir mnddet zarfında temi
natlı olarak y ıpmaktadır. 

Merkez: Balcılar No. 191 
11 karfııındadır. 

9 Eylfıl baharatçılar 
P. 943 1 

Telefon: 2691 Teleg LABOMEMDUH 

ticari 

Gıdai 

HER 

c•ns 

Sınai 

Tıbbi 

Tahlilat 

H. 300 

Kiralık De1)o 
ikinci Kordonda eski gilm

rilk ıokağlnda (6) numaralı 
depo satılıktır. 

47 
45 

DERECE bar 
iki kattan ibaret olup bi

rinci katı gayet geniı ve ikin
ci katı iıe depo olarak kul· 
lanılmağa elverişli bllyük bir 
ıalon ve iki bllroyu muhtevi· 

dir. Taliplerin ikinci Kordon· 
da Kardiçalı HOseyin bey ha
nında Umum gazeteler bayii 

Hamdi Bekir beye mOracaat
ları. 

Satılık ev 
Karşıyakada istasyon bPtın· 

da yedi odah iki katlı ve 
bahçu(mevcut 9 numaralı ev 
ıatıhktır. 

DERECE madran 
Rakıları üzün1 rakısıdırlar., Nefisdir. S1hhidir. 

Ikiııci Snmadaıı Yapılan 43 Derece Sakız Rakısı 
lJ cuzl nğu İtibarile Şayanı 'l'a Ysiyedir 

Mür<ıcaaı 1llalıalli: Nazilli Madran Rakı Fabrikası 

Miidürlüğü P. 8!l7 

Daima Yenilik 
1 

Hamaın~ hamam en ıı b 
tecrübeli ve iktidaru 
olınasile dainıa va~ar 

.r ' 
lıtiyenleri vilayet evrak mü · v~ kcıHlisini memnun 

dlrD Ahmet beye müracaat· eder. 
la11. P -- 54 -- ... . .. ,. .. ..... -·~ . . . - . 

Sıhbata hizmet, yaln1ı ye
mek ve İçmekle değil aynı 
zamanda temiz yıkanın akla 
da kaimdir. 

Her yıl kartpo.staJ işjndcn ütiirii yenilik 11sta1'ı 

olan J~TI~~l HUHi kartpostal deposu bu yıl baıı1 

b1s1 ka hir sel< ilde herkesin .'eYebile<:<•ği ı-;ık zarif 
, 1 ' 

Aydın Deıniryohı u

mum müdiirliiğiiııdeıı : 

20· I 0-1934 tarihinden 31·7 · 
1935 tarihine kadar muteber 

olmak üzere Burhaniye ile 
Ortaklar arasındaki istasyon
lardan Alsancağa taıınacak 
Pamuk çt.kirdeklerine ait 1015 
numaralı hususi tarifede m,z. 
ktlr yüzde yirmi b~ş tenzilata 
ili1feten büyük mikyasta yapı
lacak Pamuk çekirdeii nakli
yatı için de yalnız mürseJileyb
lere ıamil olmak şartile aşa-

Lüks 9e her türlü tertiba
tı haiz olan biryer milkem· 
meliyetini kazanmış oldu
ğundan 

KEÇECiLERDE 

Tevfik Pasa 
Hamamı Da 

aynı tekamülü göstermiş ve 
memleketin en temiz ve ınb· 
bi bir hamamı olmuştur. 
Diğer hamamlardan ucuz

dur. 
j'ıdaki nispetler dahilinde red Bir defa tecrOEe ediniz. 
yat yapılacaktır. Müsteciri Atı RİZA P. 898 

Aydın demiryolundan: 
Umurlu istasyonundan Al

ıancağa taşınacak preseli pa· 

muklar 1006 numaralı huıusi 
arifenin ikinci fıkrasındar 

Keçecilerde 
Kadı hamamı 

zikredilen reddiyattan da is· lzmirin en temiz ve en 

tifade edebilecektir. Bu tari· kibar bamamlarıodandır. Çok 
13-10· 1934 tarihinden 31-7- . . • 
1935 t 'bine kadar mut b tecrOdeb bar hamamcı olnn 

arı e er . . f d 
olacaktır. yeni 11Jilstecın tara ın an mü-
1035 ıı nn1aral ı V aleks kem mel bir hale getirilen ve 

tarifesi müıterilerinia sıhhatlarını dü-
f} • 11 _ 934 tarihin- tüoerek ona göre t~rtibat ve· 

. , . ren bu hamamda yıkanan vü 
den ış ar1 alııre kadar cutca daiıtifade görür. FiatJar 
Izmirden Kule önüne 25·50 kuruştur· 
taşınacak '7aleksiıı lıe· Kadrolar tar .. fı da sabah-
her tonundan 2580 ku- tan akşa'Da kadar açıktır. 
ücretinakliye alınacaktır P. 903 

ve ucuz 30,000 <,ıeşit yeni yıl ve bayranı kutlnla-
ıııa kartları hazırlaınıstır. 

' 
1~ hbaphnıuızııı y·cııi ~· ılı uğ·urln gidebihıım;İ 

için bn ~reni kartJardaıı ahp g<>ııdPriuiz. 

Dışarda n ısınarla nıala r <;abn k gi>udcrilir. 

Y oll.w(lestan N o. 3 

Oi'lumun Kütüphanesi 
OğulJarım, kızlarım 
T aribi umumi 
Hürriyet vicdan 
Hürriyet 
Psikoloji 
Tarihi cevri 
Lütfi paşa tarihi 
Silahtar tarihi 
Fransa ibtllili kebiri 
T ıuihi siyasi 
Aydın vilayeti salnamesi 
Lôgatlar: Vangolo 
Kamusu Türki 

(iki cilt) 
(Sekiı cilt) 
(Bir cilt) 
( « .. ) 

(iki cilt) 
( " il ) 

(Bi, cilt) 
(iki cilt) 
( « .. ) 

(Üç cilt) 
(Bir cilt) 
(iki cilt) 

Tebaülvukuat ( 4 ci t ) 

• 

Lôgat CoğnfiyR (Üç cilt) Ali Cavat bey 
Kanunlarımız (Alhcilt) Edip Kemal" 
Kütüphanemizde, bütün dllnya haritaları ve her nevi 

kitaplar, divanlar ve daha pek çok kıymetli eserler 
bulunduğu gibi, güzel Iımirimizin manzaraları ve bü· 
yüklerimizin resimleri bulunur. Muımc:lemiz tophlD ve 
perakendedir. P .939 

UMU .YJ I SATIŞ YERi: lZMIR HiSAR ÖNÜNDE 

Egt> kiitiiphaııcsi sahihi: R ÜSEYIN A VNI 

Hasan Talı in Ye Şsı. 
.. aıdeO 

Türkiyede nefasetile meşhur helis yaş uz d od• 
mamul Seferihisar Şarnp ve Konyaklarını bu eP 
bulııcaksnnz 'Halis ve nefis sirkelerde vardıpr. g53 . ,,_ 

S hh d- - k' . b'I - ıı·-· seveoJer ı atını uşuııen zev ıoı ı en guze ıgı 

b 1 a ;Si 111 

Neş'e ve şet ret kaynağı olarak tavsif ederler 

LECi Rakısı ıi• 
b• 

Üzüntüleri kaçıran fıkre cila, ruha itila verePı 
üzümden mamul en birinci ve leziz rakıdır. 

BiL C.. ısı oıe· 
Sevgililer mabudunun, semalar ilahesinin, yıldızlar 
Jike1inin iradelerine teb'an yaratılmıştır. 

·BİLECİ kıs 
Hakikat ehlinin biricik r kHndır. 

4 
c;nıel 

Ne der güzelliği t svir ederken Eflatun 

hekikatın enmüzeçi letafctidiu 

Bu Söz Bakikatıların Hakikatıdır··· f 
P. 912 , 1. ' 

--

-

Tını? bıçakları Ji\mnin ,·e sauatııı 
son e ·eddir 

:: Cildinizi bozmama1' J•• · 
1
, = için kullanacağuıız rega11c bıçak MOZAU lııçotr', ~ı,ı 

:= Traş biçaklarında arananhususiyet bilhıt5~t 8',ı 
~ cilde en yakın yerinden ve ekmedenkesın~kt~ ~,ıl•j' = bıçaklar fenni surette yapılmamış olduklarıoÔi bl' ~\= kısmını dipten. bir kısmını yarıdan keserek.bıç•f'Pff 
- mını da kıvırıp geçerler, bu suretle traş getir 
;;; geçtiği yere bıçağı bastırar k tatbik Uizıı:D j• = cilt berbat olur. cet 
~ ~lozar bı<ıakları cildin üzerhıdeıı ~\·ii' 
= ği yerdo bir tane bile kıl bıraknıaı· 
~ gen<; bir çocnk yilzii gibi olur. tif· 
5 Bir tecriibe, iddi:ıınızı isbat odecol{ dcJ1 

= J O Tıra~ i~dıı garantidfr Her yeı = = arayJJn~. f'· ( 
==ı Umumi satış deposu: Sulu han civarında ıdl 
: Sadakat t c re h ne9 111~~ wııumııınııııııııınuuıııııuııııııııı•ıııııııınnıuıınııılil!llliııınunıGnınılD!lli!Illl!Illlll n ıınf 

H il bB ,ı 
·ııı•s' ~ 

Mnbarek bayramımız geliyor fakat bayramda b~ur• ıJI 
kıyafetli, cazip ve şık olmak için elbise ve koli 
lerinizi Hlimağa çarşısında: ; 

Ruhen Katan Kütüpanesio~~,f ~~ 
Almak herhalde lazımdır. Zira en iyi ve eo g d• b0

-

u, Tayur, Manto, tuvalet ve erkek modelleri or~ ;9tUe 
Bayramdan evvel elbiselerini kendileri yopDl~dİ'ıer· 

nımlar da şi~diden patron siparişlerini veroıeljı N"f'~ 1 

ııUBl~N KAT.AN 1\ffT ··,.p .AN rns :~,•P' ' 
Her türlü ve her lisanda gazete, mecmua, kı ti' 

ve inıaat albümleri vardır. ,ar'' f 
Her tcraftan her türlü sipariş kabul edilir ve. z6ı9 

derilir. Satıcılara ayrıca tenzilat yapılır. TelefoP· 

Gc,;en sene rl e 

500,000 ıra ık . 10 iı.f 
Bil.yük ikraıniye il<' 1 O vataııdaşı , e,· ıl 

Ikiçeşmelik Tan sineması karşısıaıd• 
U .. c k·1 l'd<:ısJ er 

uGu i.Ü kişESi ,ı~' 
d•o ıııl 

nden bir bilet alıp tecrübe ediniz Çalışa:ı_ıı rlıJ b ,~ 
edeceğiniz serveti bu UGULU KIŞENIN. ui11

0,,ıı 1:ıt1 
ile elde edebilirsiniz. Bu kişeden zeogı~ f"l'f / 
resimlerini de bilet alırken görebilirsı0(.jRı..tJ; ~ 
zengin olmak yalaız çalışmakla değil, Uu 
uğruna çarpmakla mümkündür. 

ER 
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~ Doktor Ali Riza i 
4s Zekai Jbrabim 1 nognm ve oerrahı Kadın Hastaııklarıll I 
lij~~RI HASTAHANESİ DAHiLiYE MUTEHASSISI § Mütehassısı Telefon 2987 § 

IHllllllll&MAllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Doktor 

.. cı Beyler ıokak numara 45 Beyler hamamı kartıın· 5 5 
itleden sonra 3-6 ya kadar bastalannı kabul tdtr. § Kestelli caddesinde 62 numarada hergün ~ 

P. 899 Teltfon 3806 1 i saat 3 den " sonra hastalarını kabul eder. :: 

lllllllllllllllllllllllll l l l l l l l l l l l l l l l l 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 il l l l l l l l l l l il l l llllllUllllllllll 00111111ii111111i111111111 tlll lll il l l l il l il lllllillllllıntlUIHIUUUllllUUJIUllUUHI 11i1111ii11 i il flp864~ 

DiRİNCl SINJJ1' MU'l'AH.ASSJS 

1 t lberkez hHtanesi 
'&rü. 

Doktor Operatör 
J'ıı öğleden sonra 

Beyler So. No. 78 I Tahsin bey hastanesi 
.. 

~----· 
lznıirin en lüks ve sıhhi ve emsalsiz hususi hastanesi olup 
bilhassa kibar ailelerin Amellyal için yegane tercih 

eyledikleri hastanfldir 

TAHSiN BEY llı11 Bordo hp fa-
ı&z aeririyahndan 

L_ .. keri baıtaneai 
-...talıkları mütehaı
tt"'~•yenehane: 

Bizzat aıneliyat.ını 'yaptığı Jıastalarındaıı yevnıi yatak iicretlerini bil' 
Jiray!t, keza aıneliyat iicretlerinde de fevkalade teıızila,t ~·apnıı~tır. 

Adreı: lımir Çivici hamamı civarında Müft& sokağında Yemiıçi Beylerin 

qeyJer s. No. 81 1 

-========::::•:.. .............. .. 
Doktor 

i. Ekrem A. 
~ . Nörolojist ve Pisihiyatr 

1•ı asabiye hastalıklarına müpteli olan bastılaunı 
~ '• ihtima:Jılariyle meşguldür. 
' Gündnğdu operatiir Eoat bey apartımanın::I 
Hıı bulunur. P. 926 

~OJDE MÜJDE MOJDE 
'lllir gijzellerine taravet dağıtın Paris yü~1ek ber
llltktepleriain Atina ve Bükreş şubeleri den dip

lbİaik ka dın berberi SITKI BEY hanım tuva• 
• ait bir çok yeniliklerle beraber en son ıiıtem 
•e elektrikle işliyen alh aylık Oadule makine
ittirdi. Yeni sistem makinelerimiz FEN ve SAN· 

l~ Hanımlara bahşettiği barikülide bir eserdir. 
•ltı aylık Ondüle yaptırmaktan koıkanlar bu 

!~tında haklı değildirler. Çünkü BU MAKiNE· 
~ GEREK SAÇLARA ve GEREK SIHHATA 
~ R.J YOKTUR. Bilbaaia başka biç bir iletin 

llatdığı OKSljENLl ve BOYALI zaif, kırık, uzuD 
·~••çları kıvırcık veya lüle haline getirir. 

SiÇLARI YAKMAZ, RENGiNi BOZMAZ, KIR 
~ ••rartmaz ashndan daha gDzel ve iıtenilen ıe 
~)•pıar. Bütün Oadüle yanm ıaat ılrer. 
~ 11tua aeyabahmdaki ST AJIMLA artak TEC· 
~ lerimden bütün lzmir Hanımlannın iıtifade 
~~ .llaenfeatları iktizasındandır. 
~ tıı nıakiuelerirtıiz salonumuzu İznıil'in 
~ bir g-iizellik ve tıan'at yuvası yapımıştır. 

l\eçecilerde 122 numaralı üç kath binada 8. Sıtka. 
P. 896 • 

ll(ı arkadas arasında 
~lbiıeyi ytni mi aldn;ız? 
liıyır eski elbisemi yeni yaptırdım. 
~•ııl olıır, eskiden yeni olur mu? 

\, llbette olur, fennin terakkiıi ve o fenni tatbik 
~•talar olduktan sonra!. 

~ '•vo! Demekki ıea , bu şekilde httm kazancın ,'l buldun ve hem de eskiciliğe paydoı ettin. 
• . •bii bakınız size anlatayım: Geçen ay bizlm 
t,~ · · Bey arkadaşım ga~et~de . . 
\ l&teı·aıtıuda İstanbul Istım Boyahaııesının 
~: r.. görmüş ve oraya bir elbise ile bit şapka 
~~61 pazarlığa ne hacet Boyahane m&dürllnün 
~~l Cilz'i paraya hayret etmiş . Uç tün sonra da 
~ kirli elbiae ve ıaplrasını m&kemmel boyanmıı 
~ ~ll111iı olarak almış v~ memnuniyetinden •vdeki 't, lcı111Jarını, muıambaları, perdeleri bile yenilet-

l~t6rmüş. 
........... ~ıı ınuvaffakıyeti nasıl elde etti acaba! 
~ •11i onu da ıöyliyeyim, makineleri ıon ıiıtem 

tı' llıGteharrik, Avrupa görmlit bir boya mite· 
~. Ç•hımaktadır. Boyaları gayet aabit, ipek ve 
~ '0Pları iıtenilen renge boyamakta mahirdir . 

hvanı tavıiye bir yerdir. P. - 031 

muazzam binasında P. 920 

.Gençliiin vıD Güzelliiin 
Muhafazası 

Neş'eli VE Sıhhatlı oımauııı 
Sırrı Aı'cak 

Ki na Lutti 
K 11 v,~et, ilacını i(;mekle' kabildir. . -

Her~~~<'zaııede Bulunur. P. U07 

~ııııııııııııı•nnıımnııuınnnmııııınınııınımnmnııım-111•11nıııııııı~ 

• Akşehir bankası § 

Serınayesi: 1,000,000 Türk Lirası 

IZMIR ŞUBESİ 
1 kinci kordonda Boraa Civarında Kendi Binasında 

Telefon: 2363 
Her tiirlii Banka Muameltı.tı ve Erntea 

1 . Komiisyonculuğu .. 

IMüsait şeraitle mevduat kabul edili 
:= Hububat,l Oztım, lacir, Pamak, Yapak, Zeytinyağı = Afyon ve ıair emtia komllıyonculuğu yapılır. Malların 
~ vüruduada ıabiplerine en milıait ıeraitle avans 1 
EE verilir P. 914 § 
m-111m111Hnunnnım11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Mideyi yormadan, rubu yükaeltir, yorulan dimaiları 
dialendbir, İftiha açar .. 

BABACAN Rakısı 
Giren yerde keder yoktur; zevk neı'e vardır. 
BABACAN rakııı: Temizliği seven, ııbhatını düıü· 

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

Olivier ve şürekası Limitet 
V APURACENTESI 

Cendeli han Birinci Kordon Tel. 2443 
Tbe Ellerman Lineı 

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

lip tahliyede bulunacak ve ayni zamanda Loodra ve Hull 
çia yü( atacaktır. 

GOURKO vapuru 5 1 ci Kinunda Hull Londra ve An· 
versten. 

EGYPSINN vapuru 10 1 nci Kinunda Liverpol ve Svvan.
ıeadan 

Dr.utıche Levante Linie 
ARTA vapuru 2 1 nci Klnunda Hamburg, Bremen ve 
Anveraten. 

Not: Vapurlana "ürut tarihleri ve iıimlerl lizerine deiiıik-
liklerden meı'uliyet kabul edilmeı. P.869 

YOZ ıt 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nnnnınnımn111111111111111 

Doktor il 
Fahri Işık ~ 

lımir Memleket Hastaneıi Rontken Mntehaasısı 1 
1 

Her nevi Rontken muayeneleri 1 
lJltra - Viole ve Elektrik tedavileri yürüyemiyen ve 

j;bilhHSa Raşİ tik çocuklaı·o tatbiki ve rontken ile! 

::Kel tedavileri yapılır. p, 863; 
= = := ikinci Bcylel' ıokak fmn karş111 No 25 T elefoa 2542!1 
UlllUllUlllllllllllllDIJUIUUJllDUIUllllllllUlllUUllJllJJIJlllUUllUlllllllllllllllllllllllınııınnuııınııııııııııııuınııuıımıı1111uııııı 

Göz Tabibi 
Lütfi Kırdar 

Memleket hastanesi Göz hastahkları mütehassısı: 
lkincibeyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 P. 884 

Dalya 
Kimsenin yapamadığı fakat her kesin bir ağizdan 

takdir etttiği hakiki şaheserdir. 

DALYA çok kuvvetli 

Çok sabit 
Alkoli de o nisbette 

yüksektir. 

Hulasa 

Em'S alıiz Bir 
Kokudur. 

Benzerini yapmıya yel· 
teuenler oluyor. 

Her itibarla pek aşığı 
olan bu gibileri oi retfe 
FERiT isim ve etiketine 
dikkat ediniz. P. 932 

~,erit ~Şifa 11Jczanesidir. 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

büyük Fırsat 
Touan Halis Zon2uldak 
Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite mah lzmirde yalnız Fransuva Parpin· 

. yani .1 icarethanHinde bulacaksınız: . 
SILlNDIR lÇlN: Spesiyal Zonguldak kalitesi d t O 

gelmiştir. 
INGlLIZ ANTRASİT: Ve kok kömürü ihtiyacınızı 

da bu ml1e11eıeden temin edebihrsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzi 

lit vardır. SA 1 iŞ MAHALLl:Kestane, pazarında No.10 
P. 9()() Telefon 3937 

Türk Anonim Şirketi 

~yancık fabrikasının son sistem fenni vasıhlarla hazır· 

~ladığı kaynatılmış ve buharlaomış gürgenlerioi sanai 

ve möble işlerinde tercih ediniz. 

Çatlamaz, çekmez kurtlanmaz ve budakıızdır her 

çeşit ölçüde olduğundan zayiat vermez iktisathdır. 

Taşra marangozların• tav.iye ederiz. 
Sabt Yeri : 

Hllil Kereste Fabrikası 
Keresteciler Telefon : 3776 P.935 

- -- - --- - -- -- -- ----- l -- - - - - -

il 

1 



YOZ 12 

hilal 
Mobilye 
Mağazası 

lzmir: Şekerciler· 

de No. 26 

Fınnh kereatelerle imal edilmiı koltuk· takımları, 
sandaliyelerimiz ve ıureti mahsusada getirtilmiş Pirinç 
ve Nikel karyolalarımız mağazamızda aablmaktadır. 

MOracaat edec~~ mGıterilerimiz memnun kalacaktar.

1 HUSEYI T SADIK 
P. 961 

Aydın Demiryolundan: 
5 - 10 - 1934: Tarihinden itibaı·en iş'arı ahire 

kadar .Aydın demiryoln şirketinin .Alsancak ele· 
polarından yine şirketin iskeledeki deniz kana· 
rından vapurlara verilmek iizere ta~ınacak buğ
dayın beher tonundan30 knruş iskele i.icretialınır 

Muhasio iş 
Arayor 
Uıul defteri planço yap·ı 

mafa bilir, bir mubuip daimi 
veya günde 'Dirkaç saat için 
it alır. Baıturak Hamidiye 
[Of urlu han] da (Sebri) adre· 
ıine müracaat. Kok 

IZMIR POSI ASI 

____ ________)__ - - - - -

İkinci Beyler Sokağında 

Taflan Gazinosu 
Muhterem müşterilerimizden görmüş olduğumuz rağ· 

bet ve teveccühten ceıaret alarak bu kere lstanbuldan 
pek büyük fedakarlıkla celbine muvaffak olduğumuz 
lstanbul muhitinin pek ıevdiği ve mütemadi alkışlarını 
mazharolan BEYOGLU YILDIZI namiyle m6ştehir AY 
TENhanım birkaç gündnr Hhnemizde ahzımevki etmi,tir 

AYTEN hanım pek muhrik ve kıymetli ıeaiyle yeni 
son bestelenen şarkıları okumakla muhterem lzmir hal 
kınca pek bil yük bir muba \ bet kazanmakta ve her ge-
ce sürtkli alkıılara mazhar olmaktadır. Her akıam 
kendine has olan şarkıları piyano başında bizzat çala· 
rak okumaktadır. 

Sahibinin ıeıi ve Kolombiya plakları mugaoniyele· 
rinden olan SEViM. MÜZEYYEN, BEDiA ve NEZiH 
hanımlar da pek büyük rağbet kazanmaktadırlar. 
SAZ HEYET1M1Z: Kemani KÜÇÜK CEMAL ve Kanuni 
şehir bestekar muallim FETHi beylerle muganniye ha· 
aımlarımızdan müteşekkil on üç kişilik bir saz heyeti 
her akşam nadide ve yeni şarkılarla icrayi ahenk edi· 
yorlar. Teırif buyuracak zevatıkiram pek memnun kal
makla beraber hoşça vakitlerini geçireceklerini temin 
ederiz. P. 944 

ingiliz 

Kömürü 
Aydın Demiryolu umum mll 

dOrlOğBnden : 

1034: numaralı 'faze 
meyva tarifesi 

Antrasit Frene Nats, 
.. 

6 - 11 - 9a4 tarihin
den iş'arı ahire kadar 

Krible Zonq-uldak kömürü 

En ili nevi ve en ucuz flat 

• 

muteber olmak üzre Öde

mi~ten Izmire taşınacak 
( yaş ü~iim ıniistesna ) 

diğer bilumuın t~ze ıncy· 

vaların beher tonundan 
700 kuruş ücreti nakliye 
alınacaktır. 

İkiııci kordon No. 88 'rlCAHB'l' OJ)AHI 1( .. .\ HŞISIN!)A 'fulcfou:3306 

Haliahaıırda tarifesi yukarı· 
da zikredilen tarifeden daha 
ucuz olan iıtHyonlırdın nak· 

!edilecek Tntnnlere daha ucuz 
tarifeler tatbik edilecektir. 

18·9·34· tarihinden 31 -12 
193.f tarihinekadar Söke Söke 

Kemeri ve Mllraladan Izmire 
taıınacak burçağin beher to

nundan 375 kurutalınaeaktır 

5 - 11 - 934 tarihin
den 30 - 6 - 935 tarihi-

kadar istasyonlardan lz
nıire naınına asgari 800 
ton Hurda incir ııakle
dilen ınüı·selileylere be-

her ton kilometre ba~ı

na on ı>aı:a reddiyat ya
pılacaktır. 

Aydın demiryolu umum 

ınüdürlüğündeıı: 
2 8-1934 tarihinden T eı

rinievvel 1934 ıonuna kadar 
Dinardan Deniıliye tqınacak 
btlmlin beher tonundan 500 
kuruı Ocret alınır. 

Edvar Conson Halefi 

Sarda elbise 
Bayram münasebetiyle takımlarınızı, rop
larınızı, ıapka.larınızı ve iuekli kumaşları
nızı ve en eski elbiselerinizi yenileştirecek 

e yenisinden tefrik edemiyece~siniz. 
SARDA elbise boyahanesi en meşhur Av
rupa bovahanelerinde (Puvan, Keler ve Gife 

eibi 8 senelik staj eören) 
Paıl'is teınizlemc·k ,.e boyanıak odasının 

" 
lB27 ~encsiııde Beynelmilel boyacılık 

federa~vonu :1zasından . 

tasdikuaıuesini haiz 
Ye tcıuizleyicilik 

SARDA ELBiSE BOY AHANESIDIR 
İzmire bH~·iik yenilik p;ctiren saıı'atçı Sarda boyahanesi siyalı renkleri 

ba~ka ac;ık renk yapar. 

bayram münasebetiyle 
lnanılmıyacak derecede f iatlarımız 

tenzil edilmiştir 
Adres : Sarda Elblse Boyahanesi, 

Saman iskele~i ~1inıar l\:cıualettin Bev Caddesi No. 21 . 
3-10-934 tarihinden 31-124 

934 tarihine kadar Udemiıten 

lımire nakledilecek yaı tıı6m· ı 
'rclcfon ~ irk eti Karsısında 

On beher .tonundan 600 ku •·-----------------------------ı• raı ncret alınacaktır. 

Sinemanın icad olundu(11 

senedenberi i k defa haY' 
ve dehşetle 

<iüreee 1'"iniz film: 
~ 

Görünmeyen Adanı ,,, 
Harika ve mucize den daha kuvvetli şabe• 

Bugila Lale ıinemasında 
1 -Foks dünya havadiıleri 
2 -Gör6nmeyen adam 12 kısım 

1 
3 -Kadınlar ne isterler 10 kısım 

Hepsi bugün Lalede 

• 

13ol ışık az sarfr·at uzun öfl!~ 
Işte (Metalliim) lfnubalar11J1 tt·ı·ol 

et,tireıı ii<; evsaf fd' 
Deposu: MEHMET TEVFiK elektrik malzpı';ı9 

posu. Peıtemalcılar. Tele fon 3332 · 

211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıııııııın11111111mııııı1111111ıııılllll 1 Türk 
~ Pazarı 
-------------------

Hacı Süleyman 

Mahdumu 
lBRAHlM 

~ Hanımların 
~ Nazarıdikkatine 
2 Mevsim dolayısiyle lstan 
~ bul Beyoğlun un yiiksek 
E terzilerine diktirmi~ en son 

moda iizerine manto par

desu ve roplarımız gehniştir 

Meraklı ve menfaatini is
tiyen hanımların kuma~ 

ahnadan ve terziye nğra

madan evvel bir defa ına-
= ğazamıza nğraınaları kafidir == 
E5 Adres: Odun pazarında 
= kaatçı Nafiz Mustafa ya-
e::a 
55 nında No. 3 . JJ _d 
= Hacı Süleyman mahdunın İbrab1p. ~ 

Telefon: 3276 
nııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıuıııııııııııııııııııııınııınıınmııııııııınıııııu 

Komisyon Evi ., 
" 1'""' 1 - Tütün üzüm incir zeyti yağı sade Y'~1 ııtı'-4 

dem ve bunlar gibi toprak meyvelerini, ıı1111E.,,1J• 
Avrupa piyaaalerine iyi! fiatlarla satmak. 2 " ~e1' 
lerini deger fiatla satmak veya icara vermek ir '' ti 
muk•bilinde para alup vermek ve matlup de' ıııır• 
etmek. 3 • Yugoılavya ve Yunanııtanda eıııli tıf 
ğer ifleri oJupta takip ettirmek ve zayi olııı~: ol'' 
suretlerini çıkarmak. 4 · Ankara ve htanbul. iti 
işlerini takip ve intaç ettirmek iıtiyenler. ;çı:a,ıırl' 
müesseselerle avukat ve tüccarlar ve fabrık• ısıi•' 
mamız 'olduğundan bu işler hakkında yazıb•~;. 
eaat vukuunda memnun kalacağını ili,. eder• g ' f 
Hılimağa çarşısında 3üncü noter karıısıod• 
'komisyoncu llyua Arditi Telefon 3668 


