
Cuma 
7 

KANUNUEVVEL 

1934 

SAYI. 4077 TELEFON: 3952 DECESI 5 Karuıtur 

ingiltere Denk silihanma Yanadir------
il 

ıster Rozvelt'e Karşı BUkreş ı Alman boksörü 
.. -. ........ . ....... . 

it. A. Teşkilitı ve Rozvelt'in Dahili 
teıkilitı Amerika Benkerlerinin Bir 

Telefon San
tralında 

htanbul, 6 ( Husnsi ) 
B6k!'ef telefon santralı zabıta 

60 dakikada Fransız rakibi
ni yendi 

Türlü Hoşuna Gitmiyor ••• ........... tarafından basılanı ve bazı 

eral Butler ihtilal Ç k ki memurlar tevkif edilmittir. ) af a ca ,) Romanya DabiJiye aaareti 
bn tedbirin sabık telefen me
murları tarafından bBk Omr:tin 
ili makamına taallük eden 
giıli muhavereleri almaları 
Bzerine ittihaz edildiğini reı 
mt bir tebliğle bildirmiıtir . 

• • • 
Bir tekziu 

Prens Pole nasihat Resmimizde BerJinde .,Noye Velt" tiyatrosunda Avrupa· 
nıo orta 11klet bokı t•mpiyoaa Adolf Hoyzer bir aruıta 

vedlmedi Franıız rakibi Bakar'ı 9 sa1ıncaya kadar kımıldatmiyacak 
lstanbul 6 ( Haıuıt ) - tekilde mağlap etti. 

lngiliz baıvekili M. Ma kd 0 _ "'""""""'-'"'"""'""'"''""'-'''-""''"'"''-'"""'"'-''"'""""""'~""''""''"''"'"'"""~-'~"""' 

it, I> 
· no~velt 

A "k "Lt' d" k lk . l M . K ···l naldin Loodra mBllkabada Fransa, Jaoonya Arasında 
merı a ın; ua ı a ınma rem:n o an avı ar... y I 'b" b ı. 

A b l' ugoı avya naı ı o. OmeU 
1 
, 6 ( Hususi ) 

--a •011 intibabatta 
N. R ~i·=d~ ', Ceneral Baıtler, ban· =····· Pol~, ~··•ulıtaa olcy G ı· z ı ·ı muahede m ·ı 

rerlerdea mlHeıekkil rayri .•:e Cemıy~tl ~kvama olan 
'eltin taraf tarları· 
'-

11 olmasına rağ· , :ılc artmıt bulun· 
. · Ruzvelt ıiyase• 
•1e1aler arasında 
••bık muharipler 

._,,ki tautmakta· 

N. R. A. teıkill
' iktiıadi ve mali -h .. • -.ır girmektedir 

'-'ala•ripler de ik· 

re.mi ve glıll, kuvvetli bir tbı lyetl ~eı. edleaı lizuinde da· Londra 5 (A.A) - M. Mat· ne g6re, Sir Saymon M Mat· 
b · t J ğ k b ı a mli Ayım avraamaıı busu· . . . . 

gra un ıcra vaıı a ı ını a u d 'h ..1··· ıudeıta ıle Sır Coa Saymoa sudeiradan Vaııngton muabe· 
etmi tir ıuıun a aa11 at veruıgı bak· 1 · . . . kında Deyli Heralt gazetesin· yarın deniz görDımelerinia a· desi Japonya tarafından fesb 

Baagerlena temla ettıklen de ~ıka• aeırlyat tekzip olun· lacağı ye11i tekiller hakkında olunduktan ıonra Londra gö · 
muazzam para ıa1e.tade ce- maıtar. konuıacaklardar. Zanaedtldiği· - Devamı 9 anca sahifede -
neral Batler ıa.,ık mabarip ar· ~ ·v·""''-"'·""""""""""'"""""" ""'""'""'"""'"""'""'""''..........._, .... ~ ....... 

kadaı•anndanmlrekkep500bin Prenses Marı·nanın evle . 
kitilik bir ordu tııkillh ize- nmesı 
rinde çahımağa baılamıt ve • • • • • • 

;::1~~~:eh~:r~~:':.~;1."1•rtne Bütün Cihan Bu Güzel Yu.nan Dilberinin 
Ceneral Şikagoyu elde E 1 • 1 M 1 

General Buıler edince diktatlrlljll illD ede· V enmesıy e eııru 
ttt Amerikalı ceneral Batle· c •- e Ame lk d b 1 Londrada masallarda 16r8· den olan prenses Marina, ıat vardır. laailtere prenı 

lerinden mllıte 

11 ıon zaman- ea v ' a • ••ıer •· 1 ·ı· k 1 iki • 1 • 
1 b" h 1 ld t rin tevkifi bu mal6mabn ta· ria mllme11ili ııfatile yeni bir len ıeklllere çolr uyıun bir ngı ız J ır.a :nın n~ı oi u Jorju Yunaniıtana kıral ya. 

at ar a a ı ı b' b" . 'd' C I" dlljll ld S k y prens orJ de evlendı. 
Jıat ıabltasını• il ., aehcesı ır. enera ın siyaset ve çalııma devri aça· n yapı ı: a ıt anan Bazı L mabıfilin riv•yetine pacak ve M11ar ile on iki ada 

11•den kaçmamıı tevkifi emri Stato adli ve cakb. baaedanına menıap ve belki g6re bu •tk llzerine mlie11es yı da Yuaanistana babıede-
~•ıerlerle sabık ıiyaıt tahkikat komisyona ta· Ceneralla mubakemeılae cihanın en gBzel dilberlerin· evlenmede bir de eıas mak · cekmi•. 
''••ında esaıb rafından verilmiıtir. ne vakit baılanacejı ve bak-
JıpaJdıtını anla· Bazı Amerika gazetelerinin kında ne karar verileceği be· 

bu huıastaki ifıaata çok mi· allı malim değildir. 

~ llGsavi Silihlanma 
tlli~ lı ükt1m;ii • Aİınanya Lehine 

llareket Edecek Mi Y 

12 komitacı 
Sofyada idama mah

kftm olmuM 
' 1ıtanbal 6 ( Haaaıi ) -

Berlin tarikile srelen bir ba· 
bere gire Sofya divanı b•arbı 
12 komitacayı Nevrekop be 
tediye reisini 6ldlrmek vesair 
cinayetler irtiklp etmek suç
larından dolayı idama mab
kim etmiıtir. 

Öz dil 
Söylüklerimizi 
M fi vezzilerden 

İsteyiniz 
Ôı dilden Oımanlacaya 
Saylllğ&mtlzln dok11zan 
forması 7 - 8 inci 
ıahifelerimiıdedir 

lagiltere preliıİ Jorj, Yanan Prensesi 
Marina ile izdivacında kullanacağı yllzBjll 
yeni a1tuı madeninden çıkartmak ietecittir. 
Reımimizde albn madeni ameleıjnin kaya· 
lara araıhrdığnı g&rByorsanuz. 

~~ltMET ve ASIM bUyUk elbise fabrikası 
il ~ıarı numara 15-17 Telefon numarası 2042 yerli malı her çeşit çulakiden çift provalı, temiz masraf; mükemmel dikiş. 

e, nıasrafı ile, dilr1Ri ile birlikte on iki liradan on sekiz liraya kadar ısmarlama elbise yapılır. p. 891 



YOZ 2 

'J arihı Rayak Tefrika 
""~""\J"V"V"\'"""""""'"'"'"'~ 

Plevne 
i - 74 - .-

Birinci Plevne muharebesi 
nasıl oimuştu? -.. 

Paşa'nın tetkikatı uzan Asker yorgundu, lıeniiz 

stirmedi. Zaten süremezdi de .. soluk almamı~ denecek kadar 
Zira Ruslar da boş oturma- yorgundu. }-.,akat işte tali yar 
mışlar, her ihtimale karşı olmamı~, di.i~man gelip kapıya 
PleYne üzerine asker yoJJa- dayanmıştı, düşmana yorgan· 
mı~lardı. Maksatları bu defa 1 uktan balısedileıııezdi. ller· 
Plevne'yi külliyen ele geçir· lorse ist.er, istemez harbe gir· 
mek ve bu miihim noktaya mek ve bu harbı kazanmak 
hakim olarak ordularınıu ser- gerekti. 
bestisini temin etmekti. 1 ki tarnflı topçu ateşi baş· 

011man pa~a daha yolda ladı. 7 Temmuz 93 do ba.,lı 

lZMtR POSTASI 

İngiltere lıiikftme· 
ti deni:t. kuvvetleri 
ynı fıı ra hava ve 
kara kuvvetlerine 
de fevkalade bir 
ehemmiyet vermek-
tedir . 1ngiltercde 
lıalen muvazzaf bir 
urdu mahiyetinde 
kara kuvvetleri de 
vardır. 

Re11mimi1.de bir 
kıt'amn bnp ta
limleri gfüülmek• 
tedir. 

Fırtına 
Kara pınarda gec;enler<le 

yağnnrla karış1k bir fırtına 
çıkmış ve l~rikli küyünJe bir 
kaç evin çatısı ıı uçurmnş, 

bazı incir ağaçlarını s(ikmüş 

veya dallarını kırmıştır. 

• • 
Yağmur 

Vur 
Abalıya 

Yazıktır, 

günahtır, 

bu bi:t.im 
yurtda~ı

mız dır, 

bizim oo. 

yum uz -
dan YO 

bizim ka-
nımızdan ··rO~' sil 
gelen bu adamı neJ e ··rilııd 
lendiriyoruz?. Nflye su 80 

Husnl·ye Bacı riiyoruz' Bu zavalh0
10

• f 
nedir .. Bir Türk gon('leı~oı 

•' - • - ' bol topu gibi neye tek'\ııı•I 
Sarı altınlarına kavuşt1nca duruyor~ .. Alfıka ıılı_k,) .r11• 

cilik, saygıs·zhk ıse 

ailamağa başladı yoter!.. tioı• 
T b 1 ( H A ) D"' 1 o d'' b• h• ])• l 1 ı'r kell or a ı u8z~ı - un rıno n~en payı ayınp ır ır· ın e ey zın . e: 

bildirdiğim lıırınzlık ve yan- lerimn bilmeJikleri yerJero mutln başkanı!. D 1111 ~ 
gının tafriil:ltını yazıyorum: 8aklamışlardır. Tasarruf kum· ı - KalırnıııınıI11r'd• 11~ 

Kazamııa bağlı Ahmetli harası yerine büyiikçe bir petçi sokağında 21 ~ıo~ ,1 
Aydında havalar bozmu~ köyü civarıuda Keçi Kalası'u knJıye cezveHi ve banka yerine diikkan, k:1rgir ( tfıoıır'\;ııı 

,.e yağmur yağmaga bıışla- da kışlaklıy&n aşirl'Uerclen l\~ do çadır direği clibi ve orman siye tezkereRi alınarıılt 
mıştır. Kızlar diye amlan bir aile arasını seçmişlerdir. ediliyor. ı 
~~,,~~~'''"'V'V'w~'~--v- 0(P 

Yalnız bir diişman miifre Vftrdır. Bu üç Yiirük kızı be· Bunlardan Eyiip kızı Hiis 2 _ Yapı yarı<la ike11ııf' zesi münhat bir sırta kadar kar yaşadıklarından aşiret a- niyeyo ait paranın lJir parça"ı dın Demirvolu k u[J)P . 1~ 
ufüünmeden ilerliyebilmiıo1, fa. raı;ında hayli merak vo. lıa_)_· göriiniişte hımbıl biı· açık gö- nın istimlftk daireıi ıç I' 
., Y l k d lk ' •• }" • t• }·' 1 } 1 d)I kat derhal tudedilmişti. ret uyanc ırma ·ta ır. ı guu zun e ıııe geçmış ır d ınes e o kfı.r [J'i r yapılamah, a ı, 

T d .. ll k k evvel bu kızların başından ııin <·anlı yeri buradaı.lır. cak~ır ! ) deniUyor. bl op ue osu a sama a· . . t 
d d t . '.. b t oldukça ıniHnm lıır fc]{ıket Hi:sniye birgiin kumhara yap· 3 _ Atı~"ıı tawir• ,.; ar evam et ı ve gun a ar· . ,.. . v" ı ... 
ken iki taraf ta sostu. g_eçmıştır. Hadıse şudur : tığı ue~ve;-~. pa.~·a at:~rk~n ~u tikten sonra ( AlışsJ1 ;iıı. 

Bu k1ılar kırk vıllık açık goz gorınu., Husmrenın k " . vaptırılacak') dO 
Bn sükfıta ihtiyaç biiyiik· kl .1 ' k b •. 'k .. . .. • ·argır . · .1."11r· eme erı e azıcı para ırı · uzerıne lıueum ederek kum· ve bir ihtarname verı ı. _,,. 

tii. Çünkü heni.iz mahfuz ma t' . 1 .. ,.·· de k nd'le b d t .k. .. d ,,.,. 
ırmış er ve u~ u ·e ı • ar~ a mevco ı ıyuz on o· Ü b riiP 

haller, piyade siperleri, topçu ""''''""'"'''""'"'"-...-...-... ...... ,"'""" .......... "'-"-...... "'-'V"." k l e lt I' l 4 - 9 eş e 1, eO 
·111.: maı enı a ııı ıra arı çar· . . 

1 
ar11ıı. 

1 mevzileri yokta. Bunların 8 ılıtarname garı a 111 ıır ergama pıp savuşurnştnr. . ,ıaF 
derhal hazırlanmaları iktiza Tanrının bol, insanın kıt mene soralım, knrgır · •jl' 
ediyordu ff b l • rnasına miisaado edilirse . a er erı olduğu bn ormaularua, para· ). riof· .1 

Yorgan, argın muharebeye B' nın bulunamı.vacartını anlıyan gir yaparsınıı. l ıyo ··dt". Bfr Kasa So~~nldıı, ır 0 ıll11 
girerek ak~ama kadar yarın· Hiisniye, bu işi yapan rniitr· 5 - Eucii men jr'/, 

Ga Tüc1 •ar Yarnlau<lı y 1 tıııJl Plevne kahramanı zı Osman paşn ~an asker; geceleyin do ka:t.ma, v cavi:.e; hmail oğlu F,yub'a mii- etmiyor. apı an ~ 
·k Y k b k 'ta b. · · l'le e mtıl are T b 1 llerga.ma· [Hususi]- Her· 1 k" ·ıon yıkılwasın:ı t' ı en anı ayırın şar ın- ./ ıı ırıncı vn 1 - kiirego yupıştı. abesa a ı ça· . · .. . . ral'aat etıni~ ve a dığı para· amı 

1 
daki ileri karakollar ı>aşayı besinin o giinkü hadisesini bu lışarak siperler kazdı. Birinci g~ma mız ·on gnnlerde ıllı darı lıi<·olmazsa yiiz lirasını vbriyor. ıediS; ~-~ 
karşılamışlar ve düşman kuv- topçıı muharebesi teşkil et- ~ . > dıkkato layık zabıta vak'asına iade etmesini "~ iistarafını Yapı snlıibi, Be ıtl~ , 

. d ı b . t' n·· ••t d' fırka kumandanı Adıl l aşa rialıne oltnoAtur· . rtıf I' vetinın gi>rtin iiğünü ıa er mış ır. u~man mu ema ıyen ld k k"' k h' t ., · anasütii gibi heJal ettiğini bu giiıı ak dtıdiğıno • d' '' 
vermişlerdi. Yanıkbayırla Gıri\"i<;e tepesi· - e 6 ·a1.ma: ure ~ ıı~~ 1 - Borgama·ya dı~ar an ~öylomi~ ise de, gyup bir san· elediğini giirii~ or ,.e ~,r. le 

Osman 11aşa geriye döndü ne nümayiş taarrıı:l.lurı yapı· çah~ıyordu. Sabalıleyın gun gelen tiltiin tiiccarındıuı Haki, tim dahi iade otmiyeceğini kApısmı çalmaga ko~ıı~, &', d, 
ve Ahmet Hıfzı paşa livasın- yor, ve o taraf tarı ~iddetıe doğarken 'riirk ordoımnun da Merke1. otelinde ıkon borber bildirmiF:tir. vallı yurtdaş hu ~r~\ıı Y 

dan bir kısım kuvveti oraya topa tııtuyonlu. artık a;ıı;, <;ok siperleı i vardı .. İbrahim tarafından J ii1.ii11dcn Hiiırniye miiudeiumumiliğe dan daha karışık ış 1 ~Jf'''' A 
göndererek birkay top atıırdı. Toplarına lıeniiz mevıi kaz· Şat'akla beraber cHişman ustura ile yaralanmıştır. miiracaat etmi~ vo faaliyete altı yiiz lira para hl'rc • ~~ <'\ 

.. A.yni zamanda Yanıkbayır ınağa vakit bulaınıyan Tiirk topç.neunurı Rcs\ yeniden yük· Zabıta tarafından tevkif ge<;en zabıta, meydandtı lıi~ Buna vur abalıya de 
da da düşman kuv\"eti göriil- Topçuları; heniiz tozu, . top· selmi~ ve Türk mevzilerini edilen cnrih ifadesinde Bakiuin bir del(til olmadığı lıaldo, wii- do ne doııir y. 
müştü. Oraya da mirlfra Ha- rağı silinnıoıniş tuplaı la mut· 'dd 1 d '" tt b 1 t lıaka.ret ve tecavü1,ii üzerine teoavi1.in Eyiip olduğunu tcs· Vur Abahya ! ~ 

] .. şı ete ovme~e aş amış ı, 
1 

. . . . k ..... 
san Sabri paşa livasile me~· tasıl ateş cdiyorlal', ı u~man . bu tıuret e hareket. cttığını bıt ederek lıewen ya alamış ~·-~'"' 
l . ,.~ b .. · · · 1 k Aynı zamanda sağ cenahta .. 1 · ı· t ı> 1 1 . 0 fıll ıur mıralay .ı. onus ey gon- topçusunun sosnıı sessız nra • · soy emı~ ır. ır. ara ar ıs ız orman ara· erı yaşarmış v 
derildi. I>Ievne-JJofça yolu mıyürlardı. Top !,'avu~larının Gırivi~e tepelerini de piyade 2 - Bergama zalıire tüc- !arından ~ıkarılınış ve Hfü~· dua etıni~tir. ,t 

na da bilahare lsa balıa deni· dikkatli atışları, numara ne- taarroı.u başlamı~tı. carıııdan Salih in Joucadaki niyo bacıya verilmek ii:t.ore Hadiseyi yirmi dıirt e• 
1
4/ 

len binbaşı İsa ağa g<iuderil- ferlerinin makina gibi 9alış· Sağ cenah kumandanı ınir · dükkanında bulunan kasası itldia malrnmına tevdi olun· . d JJ)e. ~ 
mişti. 

kısa bır zaman tl • tıı 
rualan sayesinde Ti.irk top· liva Ahmet Hıfzı J>aşa siper- kırılmış ve 6 bin lirası alın · muştur. ınt'ı" dllciuınuıııı J 

. k l t ~ ı·ıı· b 'dd 0 
•• u·· 't . l. lı ld k ı çıkaran ., Köpriibaşı takvıye edildi 9usu Husların iiııiine ateşten ler<le dolaşıyor, as er ore gay- mış ır. l.;)a ı ın a ı ıası 11 mı :3ız ur a e ·a an .. bıı"' 

ve muhtemel düı0man taarru bir dıvar iirmii1.1 gibidi. Dii~- ret vererek taarruzun define zerine tahkikata başlanmışsa Hfüıııiye bam Oiimhuriyet za- yu~başı Sabri, on \e 1 
)' .. - ... y l tı\kclt 

ıuna karşı Iazımgelen miida- man (piyadmıi hu dıvarı aşa· çalışıyordu. da heniiz mii .. bet bir netice bıtasının bu kudretinden kı- mot ve eyse 
faa tertibatı alındı. mıyordu . ·-Devam edecek- elde edilememiştir. vanç duymuş olacak ki giiı., tirler. 

-------~ Belgrat Cinayeti 
Sırp KrahJ Alekeandr Ve I< rallçası Draga 

Nasll ÖldUrllldUler ?. 
Nakıli: }..,. ~EMSJ~TTJN 

şiddetle hissettiği aşikfardı. alı~kın olan rozaletmaap l>r3ga aptal horif iıı teHişı iyıce arttı yan hir kim e 
Durup durup bir iskanda! hazretleri, k'"ala, zifaf ~gecesi ve: ,.e talep lı~ç te 
mevznu ileri siiriiyordu. güı memiş bir genç kız gibi - l>raga, sevgili Uragam, ğildi. 

A leksandr bütün budalalı · kızararak, bozararak : ııe jstiyonrnn, ne emrediyor· - 7 - . eJl 

ğına, irauesizliğlne ve ken- - Sevgili ruhum ... Oenabı sun si>yle, ııe bahaya olursa Deuıere verJJll~ 
<linılen biiyilk fa!cat fettan bir lıakkın inayetile sanıyorıımki .. olsuıı yapauağını ! ])edi. nasihatlal'_ l' 
kadının aşk tuıagına kısm•ş Derken, kral bir deli gibi Kral, Draganın anmları 1 

-~e-t .
1 

. b b t k kalmış olmasına rağmen bu se>zünü kesti ve: için artık tnm wanasile olguL Bir müd<lettonbo;b4'r 
ınarlarıaı kabarttı. Ve yenı me ',;I erı era er a~1yaea ·, . N . . ~ k l) bulunmakta olan ~ ,o 

t b. .. .. kl d k .. skandalları fark ve temyız - e t dedı. Hır çocuk bir hale gelmişti. l• a at raga .. ao> ~ 
bir arzu ·daha ileri a masına ır suru eşya na e ece , mu· . . /:. b .. .. d .1 . t All h b" .. k.. 0 kadar ~."''' tan ı·cıı· kı·, bu en BeJgrada dön_ diiğ. u ı."'0' ldıJ· 'k h t• t b .. b b 1 edebılıyor, hatta azı onuoe eğı mı a a ın ~u ur.. ,,.," u 
sebep oldu: .zı eye ı a ı ı era er o a· . . k 1 . 1 mt'ı'saı·t va·ı,ı·uet.. rarrınon '.·ine ralı pek <foğışnıı~ ıtl 

k H 1 ık . . I"' k .. t;e9mek ıçın arar ar verıyor, ya nız.. IJ J v b 'f'l ı 1 !l hır~ a .... 
Alı Dedi. Bu Bel ca .. ası ı.. . ıncı u '8 SU• • • Za\ umıg ( ll 1 ) ,-

- •·• . 1 d b lı t 1 fakat ... ~ ... akat Draganın sıcak - Merak etmP .. geven seferler bin na1. ,.e işnden sonra: ' .. "' diİ~ · 
grad'ın dedikodulu (laslı ınu- varı a ayı a u aeya a o a· . . . . . . d · t . k' d ı· ara Hıra dalgınJara ~ ' kt 1 nefesini yakından l.ııasettıgını gıbı egıJ.. Bo defa g.,be ol· - stiyecektım ı... e< ı . . aeıı 
lıitinden biraz uzakla~mak is- ca 1 

• ''En·a. bir geceden sonra lıer doğuma yüzde Yiiz eminim!. ~ Çabuk siirle.. Ne isti· Hasılı eskı halın ,.tı· 
tiyorum. Bir seyahate çıka· A loksandr yutkunarak : şe;·i unutnyor ve ..• zelil bir J{ral bir ço~uk gibi sevin- yeceksin • • hiçbir ~ey kalmaJJll~·6 J 
hm... Hem de ozun. - Pek çolt. masr~f 0 _lacak! kiHe olduğunu kabul ve tas di; hakikatte ise, bir daha tu- - Bir siivari alayı istiyo· JiJski mualliııı 

Eyvah.. ha arzu da bir Dedi. Üyfo sanıyorum kı. .• bu dik ediyordu. zağa kapılmı~tı. Qiink ii Dra~a, rum ve ben de bn alaya mi- ilk göriince kral : . bİ' 
süvari alayı teşkili kadar bir aeyalıat miimkün olamıya· **i! bu gebelik masallarını bil- ralay olayım ! Rilseıı .. dedi. b~:ifi~ 
masraf demekti; zii~Urt ı fakat caktır. Draga, munta;r,am bir pi. hassa kralın mukavemet da- Kral, karşısında Azraili içinde ı,nldıraeak gır 
delice aşık Aleksandrın, sa· Krahn asıl ıstırabını teş· lanla kralı kendine biisbiitün marlarının kabardrgı zaman- g<frse ve Azrail de kendisine: türlii ahlaksı:.dıkl:(IJ11• 
hiplerine bir avuç kır daha kil eden ikinci ve en mtildm bağlıyac":\k tedbirlerde de lıiç Iarda ileri ~örerdi. - llaydi. Vasiyetini yaz, ltuzurnmla uğrll~ (~ 
düşmüş, yüregi yine ağzına bir mes'eJe dal.ıa vardı : bir sn retle kusur gUstermi- ])raga, hala cevap ver- canını almaga geldim, dese, Etrafımda riyıt "1' b~ 
g.,lmiştir. Draga. bir müduettenberi yordu. miyor ve boğulacak gibi ağ· J)raganın bu ı1cip ar;r,usu kar- başka bir R.0Y Y0 ~,ct\-

Draga, hemşireleri Oina, eskilere göre dalıa sakin bir Ve ... bir gün sabahleyin lıyordu. Hat.ta •. bayılacak gibi ~ısıııda duyduğu büyiik hayreti kimse bana 1'\;ık. 
1 

,ı~r' 
Boyka ve Hıristinayı, bunla- hayat geçiriyordu. Ji'akat bu her tiirlii rezalete, her tiirlii de olurdu ! hissetmiyeoekti ! ~ey siiylemi~ or 0 

,,, 

rın gö;r,delerini, bir sürii biz- giinlerdo rezalet ihtiyacını fenalıklara lıiç ntanmıyarak Dragayı bayılacak sanatı Maa.marilı, Drag·ayı tanı- -Dı:vcıoı 
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lusıar Arası Zabıtası 
bda ;essüs ;Jii~~~k zabıta kuvveti 
~kkında Deyli Telgraf ne diyor? 

Hususi Teigrat haberleri 
~b• 6 (A A) - Berlin- Londra 6 (A.A)- lngiltere· 

1 er Verildiğine göre ain Sarda uluslar araıı bir - • • • • • • -
TURK - YUNAN' Macarlar - .. ---

Hudut harici 
• btU,Ometi Sar bav· zabıta kuvvetine iıtirak tek· Dostluk Cem· t• At•ına Selanik Reisleri 
,ltlecek 13 ikinci ki· lifini tefsir eden Daily Tel- ıye 1 t lztanbul 6 • ( Telgraf ) -

._ıc,, edilecek reyiam· graf gazetesi lngiJiz tavır ve istifa Ettiler Yugoslavya bükftmeti; Yugoı · 
,~e ~ . sırada ve hemen hareketinin b6yle birdenbire lavyadaki Macarları hudut 
'Y•tı mu haf aza için değiımeainin biç ıllphealz M k • d ·-; ı • t tt • ? haricine çıkarmıştır. Mauilya 

~''ı'ı' bir zabıta ı..uv· hayreti mucip olacak, fakat a Si mos a IS 1 a mı e 1 • suika•hnmr buna •ebep olduğu 
~ '- ınılma1ına engel vakaları nazar dikkate alınır· . , . ıaylenmektediı . 

L ~:•dır. ltalya ile logil· ıa bu tarzı hareket tehlikeli lıtaabul 6. (TeJ!raf) - Atına .~~n. gelen Türk Yunan dostluk cemiyeti Atina ve Belgrat 6 (A.A) - Yugoı· 
"~ı tav,cte İftiraki 'tart• b' · t' ö ti k telgraf haberıne gore; kabul ethgtmız ru Selinik merkezleri reisleri istifa etmiıler· lavyada oturmalar vizeleri Uzu 

L tttı''-l·rı"aden v'e r.~•. 1 ı.r vazkıye 1

6
° .0 

ne 2''1ç,m~ hani kıyafet kanuıha dol11yııile Yunanistan f b"t b l • 
• " "" "' - dir Hariciye bakanı Maksimosun da iıti • ı en ve un arın yeaı-~ ... ,, feyden Ö"Ce uluı· ç .. ın pe m. eı.11r çare o ~ugu dakı" boınutsozluk ve Yunan gazetelerinin . 1 t• ·ı . b J b' k 
~ .. nl k d B t tt'.. .. 1 kt d' eı 111 mesı a ay anan ırço 

lllta konae inin orad• gor ece t~ 110!' 0 ra~e e ale bimizdeki neıriyatı devam c:tmektedir. e ıgı soy enme e ır. Macarlar 48 ~ .. at '.içinde"' Yu· 
llltabaf d y , 1 sonra ıu ıozleri dive edıyor: Y ı, 

11
,11. aıa an meı u F .1 Al b G • ıı • goslav topraklarından çıkmağa 

t '''u ve FranHnın bu ranH 1 e manyayı u B b k Ed. eye 1 1 1 d :ç,, Poliı kuvvetine it· ~~t~n. uzak kalmağ~ ~k.na et~i· aş a an 1 r n çağrtlmıt ar ır~ . 
•ıaaediğini ıöylediğinden gı ıçın Baron Aloı11yı tebrık K d ) • 
-•b 1filinde bu teklif etmelidir. lngiliz her muvafık • ... • • • • • • ... • a ın ar mı· 

,t~~•iye ~arzının uluslar fırsat dü!tü~çe koHektif ·~·- ı met fno··nu·· Edı·rne Meb'uslarile Edir- ~ tı•na yaoacak •• "0nıeyınde kabulüne teme b~ghhgını 11bat etmege S • ._ 
,, llaııbakkak nazariyle ~·zır bulunduğunu göstermİf neye Hareket Etti... lstanbul ~ 6(Telgraf) -Şeh-

r. tır. __ rimiz kadınları yarın (bugün) 

~ N 1 k s •• ı • k M • ? Beyazit meydanına toplanarak 

'Yaşında bir delikanlı u u oy ıyece ı · ~:~~:ıer~e:u~~~n~e:· ·~~::~ 
Istanbul 6 (Telgraf) - Bıtbakan hmet ~ Edirne meb'u!ları beraberin~edi~ .• Edir?e Atat6rke teıekkür edecekler-

"~ • • • • k w k b k . e: baştan başa donanmış; halk ıevınç ıçındedır, d' t""ll prensının evıne 2ırere ln~na bera~erinde aagh .. a ~Dl Refı~ ~y- ~ Batbakanın seyahati üç gün ıürecektir. p a- ır. • - • 

~~ d• • • •• d•• k • • dogan oldugu halde bugun (dun) şebrımıze =zartesi lstanbula dönerek Ankarayı gide 3000 Muhacı•r l,~ il 15101 O) Urme IStemlŞ gelerek doğruca Heybeli adaya geçmiştir. ~cektir. 
1,ı.r• 6 (A.A) - Elinde bir bançor tutan 17 yaıında Baıhakan; akıam trenile Edirneye hareket= ismet lnönünüa Ediraede nutuk ı6ylemesi Geldi 
~•talı J ıponya devlet adamlarının en kıdemliıi olan etmiılerdlr. : muhtemeldir. 
UIOo.jiyi öldürmek maksadile eviae girmittir. PrenıiD ~. •• .. .. .. l.tanbul 6 ( Telgraf ) 

h, •ri bu delikanhyı polise teslim etmiılerdir. Üzerin· 1 ak H .. •kQmef ı· 800 M·ı Son muhacir kafilesi Roman· 

~'•asadlonljiyni iıttia'barm lednecekAevsrakkbueluıırmulıitug~ i r u 1 yon yadan dün gelmiştir. Kafile _ Tahsisat 3000 kiıidir. Bunl~nn bir kıs· 

1 S Ih ")"'f I uı 1 A . M r mı Trakyaya, bar kıımı da Irak - ran ınır tı a 1 çin us ar rası Parıs 6 (A.A)- ec il ma· Elizize sevkedilmiılerdir. 
• •• • liye komisyonu harbiye ba-'d • • Derneğıne Muracaat Ettı kanlığının fevkallde ihtiyaçları 

•nlardan Alaylar Teşkılıle Cenevre 6 (A.A) - Irak hariciye bakanı uluslar derneği için istenen 800 milyon frank· Kederlenmiş!. 
ti b• d k JI I k genel katipliğine gönd~rdiği bir mektupta Irak ile Iran ara· tık tabsiaah onaylamııtır. Londra 

6 
( ~ .A) _ Lort 

I ~-- ızmetler e u anı aca ınıdaki 11nırın Iran yönünden sürekli bir surette bozulması .. -.. . • 

./ , :•• 6 (Telgraf) - Soylulardan bazıları kadıal•rın ve han~~n illBrü lra~ın meseleyi g~lecek ~luslar derneği JadOll SeftfllllD ~=r~i1i ~~; ,~;~:::ı. ~==~::!~ 
hıunauaa taraftardır. Aıkere alınacak kadınlardan konaeyıa.ıa. müzake.resıne konulmasını ıstemege mecbur kal · Nntku 

t d J;. b ld kt d nin ihtiyaçlarına yeter kerte-" 't1dl edilerek geri hizmetlerde kullanılmaıını ileri •aını 1 ırme••e-ı·r·---------• 
"t d Boston 6 (A..A) - Dnn bir de kravazör yapmamk sureti· 
,. e vardır. Maamafib hUkömet mabafilinde bu hu- M ı p ı ziyafet eanasında nutuk irat le deniz konferanıını ihmal 

tr konutulmuı birıey yoktur. areeta o;. e en d j f' · M S •t ! V e en apon ıe ırı · aı 0 ettiğinden ötürü kederlenmek-
' <'\ h ı k h k • -e • • ' demiştirki: te olduğunu ıöylemiıtir . • navut u Ü Umetı Fransa yen-.· - tedbı·rıer d.. logiltere ile Amerikada ••• u- kendisine uyacak olsalar J•· uı 1 ~._ h d d d k. k .. ı· d. d. ponya 800 000 tonluk deniz us ar 

, lln u u un a ı uvvet- şunme ı ır ıyor kuvvetlerini yuı yar•y• indir- Kurumunda 
L. ll)i •• t ti t k • d• Pariı 6 ( A.A ) - Harbiye bakanı general Moren mec meğe hazardır. 
"t, .. t SUr 8 e 8 Vlye e lyOr liı ordu komiıyoaundaki bildiriminde demittir ki: ... • Cenevre 6 (A.A) - Uluslar 

.. Q,1 Ko··mu··r t ıa ı 6 ( Huıuıi) - A· hududa toplamııtır. Mareıal Petenia geçen Temmuzdaki bildiriminden beri kurumunun düokü: hüsust top· 
~f -.,tlttlen mıUimatı g6r~, Bundan baık• hududa ya· ~lm~nya w ıili.blarını o derecede . ~rttırm.aıtır k! Fransa~ın lantısında Yugoslavyaaın Ma-

tılc hükumeti Yunan kın ve umumiyet üzere kirgir ıımdı aıag bır halde kalmamak ıçın yenı tedbırler dOfUD konf e l ansı caristana karı• vaki ittibam-
'ıa:"d•ld kuvvetlerini mO· ve peacereıi az olan evler de meai gerektir. Londr.1. 6 (A.A) - lagiliz tarının ruznameye alınması 
-.,tttte takviye etmİf ve bir müstahkem mevki haline Al f • • ve Polonyalı kömür ocağı sa· kararlaımıthr. Bu mesele Ma· 

lromitecilerini hep konulmaktadır. m a n s e 1 r 1 bipleri konferansı iıioi ihtimal cariıtanın dileği veçbile he· 

)Cl bugün bitirecektir. men müzakere edilecektir. 

in hey'eti Tayyareciler- ökonomi Bakan'ı Celal Ba· Samsu·n-da Cenevre 6 (A.A)- uıusıar 
lld •ıt• d ff b Y k derneği giıli toplantıda Yu~ -._ raya eı ı en a er o yar'ı Ziyaret Etti Ek. Jclerı· gosıav müracaatının bu top-\' 5 ( A) - Siyam Honoluhı 6 (A.A) - Tay· . 1 y 
~ •cıı, b k lk' b k yareci Ulm ile onun iki yol· Ankara 5 ( A.A )- Alman teyıt ederek do.tane ayrıl · Samıun 6 (A.A)- Bir kıç Jantı devresi gündeliğine ko· 

)6kaeı •ı anı 1 
a ·~ daıından 28 ıaattenbeıi biç ıefiri M. Fon Rosenberg · ce· mıtlardır. .. . gün önceye kadar karlı ve nulmaıını müzakere etmekıizia 

~ bir ~emurdan ~~- bir haber yoktur ve kendile· napları beraberlerinde sefaret .. M. R~f bugun .8~rhne yağmurlu ğiden havalar açıl- ittifakla onaylamıştır. 
t,), Sıy~~ bey ~ 1 

rini aat bulmak &midi kalma mllsteıarı M. Fabricyus ve doamek uzere ıehrımızden dığtndan çiftçiler her yauda 
d,,. ~elmışhr. Hey et mı,tır. Araıhrmalara ithrak Berlindea gelmiı bulunan ha· ayrılmıştır. · ekim işl~riııe baılamışlardır. · ' n J 

-,,, ıı •nıaatı {teıglbla· eden 27 deniz tayyaresinden riciye nazareti müdürlerinden A k- • ·
1
:k ~ ~ /lm/f r'OStOS/ 

d, •t etmiıtir .. Bu ~e~· biri Honolalu~ 300 mil cenu· M. Raff olduğa halde, dün s er 1 Lı·,,erpolda pa- Güadelik Ôkonomi, Syasa] 
t.... ... )•lrında Sayam ıçın bunda akıntı de ıürnklenmek· • . M •• dd • 
~~lto te olan bir ıey g6rmtıı oldu· 6konomı bakanımızı zıyaret u etı muk fı·atları gazete '1, ' lbnhrtbi yapılacak- t i h · • b k ı v 

)S~t lo11draya gitmiıtir. ğundaa buİun dk~ybolan tay- : m ~·ve t~ı~ıy; a an ıgı:. Prag 6 ( A.A ) Meclis 1111, çıkarma buyurganı 
~ .. 'Y•l'll kıralı Parayd yalre olukp o mB~ ıgıkaı anla.mi ağda daünti ıBcadr~ Aıberl dumuhm mb aıkerlık müddetinin 14 aydan Liveıpol 5 (Telgraf) - 2 ci Raqit H. Yılmaz .. '•it . ça ııaca tar. ırço gemı .er e r e 1 r e e azar u iki seneye çıkaran kanun o· Kinun teslimi hazır malların Y 

, ıa:nattan !eregatı araıhrmalara devam edıyor· lunmoıtur, Geç vakta kadar naylanmııtır. beher libreai 6 pena 76 san· 
~' Oıülecektır lar. ıllren mllz•kerelerin 24 Eylul 30 J t• d' 
~dd ·t-ı·· - 1934 tarihli Alman döviz ka neiliz zabit ımNır. kt "' e 1 Uç şehir rarnameoınin durdurduğu va- Loadra 4 .A.A. -· Mor evyor a 
tı- 'la Hara boldu ziyetles allkadardar. ning poitt gazeteıiııe göre ao p k 
~I,~ tya T • I 5 (A A) _ iki taraf mevcut Türk - kadar lngiliz zabiti Sardaki &mU 

'-l,ı bo 5 (A.A) - Şid Bir .:~:.:~a &:' ıehri ·harap Alman kliring iti!ifaame•i hü· evrensel zabıta arasında lıu- Nevyork 5 (Telgraf) - 2 ci 
'~t,;.'h baıtabğı büknm etmiıtir. Ba &ç ıehrin ahali- klim ve icaplaaının tamamen. lunan Ingiliz heyetine iştira· Kinun teslimi mallar 12 pens 

•r. ıiaia tutarı 6500 kitidir. mahfuz kalacaj'ı noktasını ke hazır bulunmaktadırlar. 56 ıenıtir. 

lzmlr • Gazi Bulvarı 

Telefon: 3952 

Yıllığı 12 
Altı aylığı 7 

Yad illere yıllığı 20 

Lira 
c 

c 

İlMİR : Ticaret Ba11ğında 
baıdmııtır 

Pıyaago s d t kışesindeo ahuız. üoku (SAADET) lZMIR RAKKAP. KARAKOL KARŞıs~umara 354 
biletlerinizi a a e geçen yılbaıı piyangosunda Hasan Tahsin. Telefon - 3497 ••. Kazanan numaraları ıür· 

mutlaka .., mliıterilerini zengin eden: K i f e a i d i r atle almak için Radyo teaiıatına maliktir. 
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Ankara Ruhsat Tezkereleri ingiliz ihracat devamda 

Tezkereleri K-~;bedenler Ye- Sefirifzmire Dün üzüm fi;tİ;~ı bir miktar Yolunda"..-
Valimiz gener•l 

Diden Tezkere Alabilirler geliyor daha yükseldi rik, bu sabah Af.Y
00

t/ 
M•liye bakanlığından va- mahallin en büyük malmemu· lngiliz ceneral konıoloı, ikinci teırin ayı sonuna ka· baliğ olmuştur. Geçen sene Ankaraya gidecektırİe~'l 

liliğe gelen buyrukta harç runun mibaadesil~ zayiinden dün sabah Vali general Kiıım dar lımir limanından muhtelif 22,633,5 lon ihracat ya- Ankarada ulu aı~IP t• 
vererek kazanç ruhsat tezke· tezkere veya karne verilmesi Diriği mıkamında ziyaret et· ecnebi memleketlere 29,621,2 pılmııta incir alıcılarımız sıra yüklerile yapae~gı 
reai alarak bilihare kaybeden• ve bunlar için yeniden harç miıtir. Konıoloı ondan ıonıa ton üzlim ihraç edilmiştir. ile Almanya, Ingiltere;Fransa, on gün. ~ürec.e~tırd•lll'" 
lerden yeniden barç ahntp alınmaması muvafık görül· Vali muavini Fuat beyle de Geçen ıene ayni tarihe ka· Amerikıı ve Italyadar. lzmmn Dırık • asfl 
ahnmıyacağı İzah edilmektedir. müştür. görlişerek "Yurttaş., IOyAdı dar yapılan ahracat 321641, 1 l,\H kara yolculuğund~ 

Kanunun 82 ve 84 ncü Ancak tezkere veya kar- nın üzerinde bıraktığı atm tondu. Dün borsada üzüm muame· vaffakıyetler diJerıZ· 
maddelerinde ruhsat tezkere- nesini kaybettiğini iddia eden· patiyi memnuniyetle izhar et Bu sene len faz_Ia mal alan leai yine ·hararetli olmuş ve .. V alimiz~n An~•~' S-1 
ıile vergi kuneıinin muayyen )erin istida ile müra~aat d· mictir memleketler ıırasıyle Alman• l 500 1 - 6 t ) t gunda Vah muavıaı .01• · ., · I . çuva uz m .sa ı mış ır. . . . Jeti 
harçlar mukabilinde verilece· meleri ve ibraz edecekleri Ayın oubirinde lngiltere ya, 0~•!tere ve Italyadır. Bu Fiatlar 00 para daha farlamış· Yol~aş Valıhk ıt 
ği ve Ki nci madde de tez- evrakı müspite veya y!!pıla· hükümetinio Ankara sefiri senekı ıhracıt g~çen s~neden hr. cektır.~ 
kerelerin bir ve karnelerin cık tetkikat üzerine evvelce cenaptan lımire gelerek ya nkoksant' ~tl~b81!018 mdukhabı! Ptüara Bu suretle son üç gün için· 
· . . . . . d ıyme ı ı ı arıy e a a uı n-
ıkı yıl ıçın muteber olacağı filhakika · tezkere veya karne kın harabelerı zıyaret e e· dil . de üzüm fiAtlarında iki kuruş Bay NaiJll yazılıdır. · aldıkları anlaşılırsa ödemiş cektir. İnçir ibracdı 23 344 4 tona tereffü kaydedilmiştir. 

Bu itibarla barcını vere· oldukları harca ait makbuz • • • ----·---------
f b•~-

rek tezkere ve karne alan bir tarih Ye numarasının yeniden H&.stalıklı Elek trı·k Tarı·,. ~sı· 
mükellefin kanunen bir veya verilecek tezkere veya karne ( -~-
iki. sene içi~ ru?sa~ hakkını ıere dercedilmesi ve kırmız• Hayvanlar __ . __ 

Poıta ve Telgra ~ 
lüğüoe tayin edileO , 

f b•'' Poıta ve Telgra .~ 
bay Naim gelerek \ıet 

haız addedılmesı ıcabedece · mürekkeple ve kalın kalemle ıkinciteşrin ayının son on N f • b k J " k • 
ğine göre bunların kaybolması bu tezkere ve karnelere (ikin,; beş günlUk Ruam savaşında 8 18 8 80 12'1 OmlSYODUD 

başlamışlar. Özlü .~ 
·ı rı~· 

muvaffakiyetl:!'~ 
o hakj(ın iptalini veya geri ci r.üsha) kelimelerinin ilavesi lımir merkezinde 561 bargi• f ı• t • • b d 
•hnmasını istilzam etmez. Bi- ve keyfiyetin ilk defa verilen muayene edilmiştir. Hastalık 88 ıye e 2eçmeSIDI Uyur U 
naea.:aleyh evvelce almış ol· tezkere dip koçanına ve iıti· şüphesi gösteren 47 hayvan· Elektrik ee tramvay tarife· vay şirketinin 935 yılı biriaci Adliye 
duğu ruhsat tezkeresini veya da zirine de işaret edilmesi dan 8 tanesi öldürülmüş; ka· lerioi yeniden araştırmak ve altı aylık elektrik satışını ber- TA • J j 
Yergi karnesini kaybedenlere liztmdır. fanı sağlam çıkmıştır. belki de tarifelerde tenzilat kitmek için şirket komiser ve- ayın er j 

, • • • • yapmak için elektrik tarife kili ilminin başkanlığı altında Edirne mabkeoıe .••• 
Mahkem~ye komisyonunun toplanmasına belediye ve elektrik şirketin- rinden Fahri ve ızoııl 

S Oy Ad 1ar1 müsaade edilmctıi, nafia ko den seçilecek iki üyeden ( a- me stajyerlerindeP ~ıf 
Verildi ruiıerJiğince bakanlıktan di ıadan ) mürekkep bir komis mettin Izmir Müddeıudl 

-- Selvili mescitte R f'k .• lenmişti. yon kurulması bildirilmiştir. 1 emrine verilmişlerdir/ 
Zabıı.ta M~murları Du··n s ovadı e ı IS Dün nafia bakanlığından Belediye baskınlığının da bun· -~ a r; minde birini tabanca kurşunile 

K ıl B 1 d 1 
yarahyan Ismail hakkındaki 'aliliğe gelen bir buyrukta dın haberdar edilmesi isten· 

U anmaya aş a 1 ar ızınir şehri elektrik ve tram- miştir. Bı· rleşen tahkikat netice! nmiştir. Suçlu .. 
katibi Ahmet Tekin, tanınmış Ağırcez.a mahkemesine mev f K•• 1 
cökeylerdeo Zeki Utku, bir:nci kufen gönderilmiştir. H11susi dare- ı M.enem~n oy er o• 
k1sım üçüncü komiseri Osman • · l H ) F d I _ Karaburun kaı•'~611fl 
Özkaya, Biıioci kısım üçüntü Tarihi mezar- er esao arı 1 an 2'1 Hacılar ve Tekke. 1 ,ti• 

Ç ık ·ı bır t , komiseri Galip Akın, Adliye 933 senesi içinde hususi Menemen ko} makarulığı. at aya ı e -
tebliğat memuru ~Hasan Özer lar bulundu idarelerce tutulmak a olan ay· Menemendeki bağ ve meyva Baka~lar h yetioce V' 

· h 1 d · J •• "I ·· k fiyet soyadlarrnı takınmııları . Foça civa:ındı Firavuntcpe· oıyat :sap arı?il aır cetve · fidırnlığını zenginleştirmek için g~r~ :nu~; . ey 

1 
- sinde bulunan mezar civarın · ~e~, ay·n·ı ~enenuı . ~esap k.at: teşebbüse girişmiştir. Bu fi bıldırılmıştır. _ __-/ 

, Muallim da maarif bakanlığının buy- ınle_ bır!ıkte ~ılayet ~aımı danlığın maddi yardım edil· 
ruğile hafriyat y•pıl ·nıştır. Ne· en~u'llenrne veıılecek v~ uzer· ruek suretile daha verimli bir p d JI Tayinleri ticede bu eski mezarın yakı · terıade araştı maıar yapıla- hale getirilmesine karar veril· osta a 

lzmir Ortemektep riy..,ziye nında ı''-i mühim ve tarihi kıy caktar. miştir. ş• k A t ' 
H 933 k t'- h t ıı · ı aye . ı.11~0 muallimliğine Edirne Ortamek· metli mezar meydana çıkmış· a 1 esap ce ve era • • .,• 

t b. · · ll' · N d' oio umumi vilayet meclisi top Yumurta Bır müddettcobe'' e ı rıyaııye mua ımı e ım1 tır . . . .. . ktııP• f 
lzmir krz lisesi Coğrafiya M.. -dü .. S lihattinio lanıncaya kadar daımı encu· postanesmde rııe ııt• l 

uze mu ru a t • 'k' r ld'". •h t bütlü mektup ve te or mualli.:nliğine Nur Hayat Şev bu husu.ta bir rapor hazırlı· mence etkı ı azım ge ıgın· 'I 8C8 1 . 1 . l b" pıe~ ııo 
k" l · K t O t k den Valilik dairrlere bu hu- vıs erı yn nız ır ., 

ı, zmır ara aş r ame • y rak maarif bakanlığına gön· • .. . Yumurta kontrol lrnmisyo· f d ·l ktacbr· .. ıı• 
t b" T 'h C w f' 1 susta bır buyuruk goodermış· ıo an yap. ma lı"' t 

'
~ )ı'ğ" arı -N ogHra ıyat mt ua. - dermiştir. tir n~ dün Kalderon fi masına kil iş sahiplerini ıol11!1ı•~ ıJ 
ım ı ıne ur aya ayın • • • • 91 • sıt 25 sandık yumurtanın mu- 1 t kt dar A' 11" 

Akseki Ticaret bankası muhabere edilmictir. Mu·· cadele --- . 1 . şı -tŞ ırma a . ,,., • ., G • •• b d"I ayeneıı yopı rnış, nızamname- kamın dikkat 081a 
memuru Cafer Tayyar Atay • • • • &yrt mU 8 J .. ··1 k ·b ye uygun goru ere ı racına üzeriue sürükleriı. 
Emniyet müdürlüğünden, po· Ma hkômlar Havalesı· Emle~ kı· müsaade verilmiştir . ~ 

liı amir ve memurlarına gönderi ~ 
111kim islerinde knl-len buyrukta yeni soyadları kul ı 

!anmaları bildirilmiıtir. Polis laınlacak 
imir ve memurları dünden Tirede bazı mahkümlar, her 
itibaren soyadı kullanmağa sene ekim biçim aylarında ol-
hatlamıılardır. duğu gibi bu ıene de mevsim 

Ziraat bakanlığı, domuz mü· Gayri mübadiller cemiye· 
cndeJesinde kullanı.1.mak üzere tinden ş~hrimizdeki alikadar
Kemalpaşa, Uıla, Odemiş, Ti· tara gelen huberlere nazaran 
re ve Bergama kazalarına el· maliye bakanlığı lzmirde mev 
lişcr lira havale verilmiştir. cut 2ayri mübadil emlikından 

• • * müdd :tince tahliye edilmele-

Valilik idare heyeti iz.a rini Tir~ kaymakamlığından ••----• 
sından Bay Esat Vaysal, . %8 temenni etmişleldir. Kayma- Vefat 

bir kısmının Ziraat banksına 

devrini münasip görmüştur 
Bunlar hakkındaki buyruk 
Defterdar lığa gönderilerek bu 
k11ım mallar satışa çıkarıla· 

cakhr. 

ANKARA'DA 

işi ol~nlara e• 
Ankara'ya kadar zab~ 

ve masr~:._tmeyiniı ~'-Bay Neş'ct Tan Yolaç, Em kamlık ekim biçim aylarını 
niyet müdür muavini Sırrı valilikten sormuştur. 
Fırat adlarını almışlardır. ---

Akseki Ticaret bankası Memurların 
muhabere memuru Bay Cafer •"' • 
Tayyar, Atay soyadınını al· Hayırseverlıgı 
mııtır. Muallim Çiftçi Bay C. H. F. idare lıeyeti baş
N f cati, yirmibeş senedenberi kanı bay Avni Doğanın reis· 
kullandığı Çiftçi sözünü soy liğinde teşekkül eden yardım 
adı olarak kabul etmiştir. komitesine bütün memurlar 
Ağırceıa zabıt kitibi Hüseyin ikinci kiauo maaşlarının yüz 
Remıi Güven, Valilik evrak de birini vermeği onaylamış· 
müdürü Ahmet Güven, evrak lardır. 

Sefgili pederin iz tüccar· 
dan Mehmet Nuri ufak 
bir rahatsızlık netice -
sinde ölmüıtür. Cenazesine 
gelen ve ticaret evine ka· 
dar zahmet evine kadar 
gelip bizi taziyet eden 
saygılı arkadaşlarına karş 
teşekkür ve saygılarımızı 
sunarız. 

Mehmet Nuri oğulları 
Nemti ve Hayati 

----·---
Kaza 

Ankata'da Maliye, iktisat, Gümı ükler veY' iııt'' 
l.il'nmum vekaletlerle Devlet Şurasında takip "e ,,·~' 
t'diJecek işler için bize müracaat ediniz. Aıık• 
hususi büromuz vardır. /ıİİ.' 

T k - . l . .. -k I . 1 ~ I 16 ~ Tepticikte Meydan soka t~ "<rnt ış en, gıımru < ı•ıwzıto muanıc" ı, .(ıtd 

d Ş h 1111/fıw lıcr tiirlü idrıri işler krıluil olurıur. 'anııı5~ 
ğın a uayip oğlu ibra im, 

uçık, dıirri ı lıureket, lll'uzluk.. 1, 11 ~1 

Süleyman oğlu Mustafaoın eli· " 
ni arabasının teker:eklerine Adres: İzmir - 1\1..oyYeter giiıurilgii :-;tl 

ııkııtırmak IU etile yaralan N o. 7 - n .. 'l'e)pfoıı : 3186 .. 
ıııuıaa sebep olmuştur. Ara· •r •lgraf : '.\ft.'_\"n•ter - tzıııiı' !" ~ 
bacı lutulmuıtur. ~ 

En dayanıkh, en temiz ve en 13.lif kokulu sabun KARTAL ve iNCi ııı8'~ 
sa bunlardır 



ı~. 
c:ı I<inun 24 

~~fü'.'ih~--
lı bey kalbim acıyor-
t·~daJcJarımı yakan ilk 

ı ;cuduıuda kiiçiik bir 
rıt 'Parak kalbime giri
&aın 

~ti 1 sarıyor, sarıyoı. 
~~ Uykularımı kaçırı-
~ O hafta mektebe <lön

~ , b· ·aınan adeta vfü:n-
r,l1 Jr noksan, yahut ta 
Ilı :lık varmış gibi lı u-

~-~ &J'bolmu~hı. 
llt d . 1 Yor nıma kayıplar a 

rb,' Seınih hoy.. Her to
'Ua~a hir~ey gaybettiriyor, 
~~ 1 ltn elimden alımyor 
lltdıaYatın ortasıncla fwiz 

lı~ uın. 
'.Reetııoriru, acıklı bir 

lı·iı d ~, b 1 o gec; iyor<ln. lçu-
~1 abaına 'erdiğim Aözii 

ı . eı~1 llı i~in l>ir burkuntu 
'Jon 
aı ra, yava, yaT"a~ bu -
~~ ıştı ın. l lısan G iinoyi 
l~ 6~6 başladım . Bu do

~o Ctığun adotıı okf;ar se,.. , 
~i '~ınoleri lıayaliuıdo \ a • 
~\l,ıııağa başladı. Onu 

'

• 
1 

<;e, oııdan uzaklas-
ı·e . ' 
• tınıo retiru bir <;ocnk 

·~~iıkiiyo;<ln. Onunla bu
\·o kon ıı~mak istiyor-

&İt 
bler~raJık oa<la11 ka~·mak 
"k 1 

• ~tarken artık oviui 
~la 1

<.:111 zokflmı işlot mo
•t, blı~tı m. On un g-e·~t.igi 
~r huıunabileceği Eokak 

~'~a k~famda rosmigcı;it 
&İt başJı,.ordu. l{l' ,/ 

1 ~ ıu, tarafımdan lıazır-
~k bir Vflı-ıilodeıı istifada 
tb~ fakat bu hissimi giz-
~tıı. lluıan Giiney' Ie ko

'14 · lyi <ıobuk kusurunu 
'elll. -s 
ııy tş gibi su~lu, suçlu 

il. Otdu G .. l . . .. 
"lfi • :rnz erının goz-
~ . tenı d k" -~ı. asın an çe ·ınıyor, 

1" asıısunz Yıldız 1Ia-

'İtı~6~6kkiir ederim, nere· 
l~ IHz Y 
li 

Is~ eıı ıni , 
1~t • llen · .. ı · · ı l• illi> Soy e}'IHID( O 

•rı . . 1 

<t) fi dıran noktalar ı;oktu, 
r<ıc1 k ij 1 söyledi : 

1'1s 
611 tıizi her lıafta Per-

gtit l . . - .. 
b h ll er1 ınekt<1bınız o-

~ 61
ki çıkar divo bekli-. ~ -

fı~ ~ aatıerce orada bek-
lıatd ı,~ o ııo katlar yal'.ı k 

'~ııtast1ı yaruıyord nın. ~hk
\ı ııu:,, siz 1 

•e:u 
" , 11 olnıuı.tum l .. tan-
~ ili.} l • 

\'iııu Ota J erlero ge~ruiş · 
~ · " kon a~tu : 
t'-:o k . 1 d"lt" IJI! •. ·ar~ı ı~ t1 ı ı:ıım 

'\~ ~.'1kliiğiinii bilıyorum. 
\-~i\r <thatıat izın .. 1'eden 

tıı~ saıniınisiııiz .. neden 
~~ ~a~lltız insaııları bu 
1ta~l\ tık silıirliyorsunuzf 
lıl&-.· fazla kouusmadık 'llQ• ~ • 
,,." ı.-.ı·u 1 "k .. 
~e ıu · muno uya-

t llıaya . d"k . &ı:ıt gır ı -. ~ıuorua 
' 'la . \ı glı .. 1di... Orada saat-
'\ be ru~tiik... Sonra, bu 
... J e,.. .. l . 
'lh. -.n a n·ePtHl <lakı· 
~iz r- > 

~-~~I da oldu. O g iizel 
• f)~ llılo okşamağa baş

~aıuaz olsaplım, di . 

11811 POITül 

Köy Postası 
Urla ile nahiyeler ar.asında 

posta yapıldı 
Urla (Hosoei) - Kaza- den memleket için· daha fayclalı 

mızın kenaTında Balalaki de · i~ler bekleriz. 
nilen mahallin sol tarafındaki *** 
aTea, belediye tarafından fi- Kaymakamımız IJiıt f'ii Ay· 

Hi11i, Aık Romanı danlık bahçesi olarak ayırıl- bar memleketin iyiligi için çok 
r . .. .. mış ve etrafı duvarlarla ~ev· güzel bir iş yapmıştır. Kaza 
ıın ) andı. Gonlum acıdan rilmi,tir. Bu yerin tarhı ve dahilinde kUylere mektuıl ge-

burkuldu. Daha soııra da is· . · · b' b h t t ı t• · "t" k · · 'k' k . ımarı l'lln ır a ı:evan u o · ırıp .!O urme ıı·ın ı ·ı nıe --
tı verek d d ki , · k d' ~ > 

0 

·" _ · . u a arımı ) ıne en ı IQUŞ ve ameliyata da lbaşlan- tup dağıtıcısı koyınu~tur. Buu 
ıı~teğımle. dudaklarının arzu . mıştır. J>ek yakında matrah- lardan birisi kazaya bağlı 
suna teslım ettim. Iar ikmal edilerek fidanların k<•ylerin kağıtlarını kazadan 

r *** garsiyatına ve muhtelif lo· alıp köylera ve kiiylerdeki 
Yanmıştım, adeta kül 0 1- humluın f ideliklere _dikilme· kağıtları da kazaya gotire-

7 KANUNUEVVEL 

m .._ 
Hep bir ağızdan takdir ve alkışlar yağdıracağınız 
filimleri bugün 5 Birincikinun Çarşambadan iti baren 

------•[TAN]•-----•• &•.,. •• 
Sinemasında bulacaksınız 
Bugünkü zengin program: 

t- Tarzan 
Dünya sinemacılğanı hayrette barakan büyük şıhescr 

2- Güneş Prensi 
Beyaz perdenin iki ışıldak yıldızı ViUi Forst, Lilyan Hayt 

•ı 3-DünyaHavadisleri ı• 
muştum ... Mektepte fazla kal- sine başlanacaktır.. cektir. ı 
ınaelan t;ekildim. Ji~vime ka- Bundan ba~ka Hoca Ali BiriRi ele Kızılbalı~e nH-

Türkiyemizin en kıymetli artistlerinden roüteşc:kkil 

Raşit Riza Tiyatrosu 
pandım. 1Kimseyi, kimseyi gfü- camiinin <>nünden kütük mi- hiyetıinde nahiye ki1ylerinin 
mok it~temiyordum. Buna mu nareye kadar olan bozuk yol kağıtlarını nahiye ile köylore 
kabil yalnızlık beni bitirh·or da kaldırım. yapılmı~ dar ol~n ve nahiyenin de kağıtlarını 
idi. # yerlerde bır. !akı .. m e;Ierın ~azaya .ve ka;r.adan nahiyeye 

arsalarından ııtımh\k edılerek ıletecektır. Bu kurulu~ k(iy-
Semih ayağa kalkmıştı. ~ose genişlettirilmiştir. Bu i~- !erimiz iı;in ~ok iyidir.. j 

Şimdi Semihin parmakları Ieri başaran belediye başkanı IJiitfi Ayhan memlek et ı 
~en~· Manyakm saçlarında Kemali takdir eder ve kendisin hesabına kutluları;,, .. 

dola~ıyordu. nenç muhabir 

konuştu: Sürek Muamele 
Yıld!zım, bir daha o· 

Velinin Çocuiu 
Komedi : 3 perde 
Nakleden: 1 Galip 

Fiatlar: Duhuliye 60, Numaralı yerler 100 kuruştur ırı 
Telefon: r. 174 t 

Pazartesi.Perşembe: Tarzan 13 - 17-21 Güneş Prensi 1 
15 19 Cuma, Cumartesi: Tarzan 9 13-17 ·21 Güneş• 

1 Prensi 1 l 15-19 Pazar, Salı, Çarşamba Tarzan 17-21 1 
Güneş Prensi 19 - :.. ~ 

nuııla konu~madın mı ' Avları Yardıma V erg-isi ka<.;a kı;1l ı ğ· ı 
- Hayır .. Nefret ediyor· Mühhıc.~t1r Denizli ( HııHUbİ) - l\la- Karşıyaka LUKS Sineması 

dum on<lan !.. Karapınar : [ Huırnı.ıi J liye miifetti~lori uu m uam olo 
- .Neden~ Karapınar Gençler birHğinin vergisi iizerino ynpılan bir 
- Neden oJacak... Kork· kuvvetli bir Avcılar kolu ihbar ii1.erine un fahrikala 

f uru, nevi~mek ç.ok tatlı am· \•ardır. Bu Avcılar kolu yaz ı·ında tahkikata başlamışl a r
ma... t nsana iiziintii veriyor. siireklerinde ( 33 ) ~·ahani do dır. 
01.aman ah~amam•ştım. muz ve sı.ir bir çok ruuzır Hu ihhar etıatitıu oı;kidir, 

- Ba~kalarilo tanıştın mı hayvanlar öldiirmüR,i.itr. vo un ınuanıoıe vorgisi doftor -
sonra't Kı~ gfırekleri beni.iz et•aslı leri bundan Rokiz ny evvel 

- Havır.. cesaretim kal- surette başlamı~ değildir, bnna miihiirleıımi~tir. ~imdi bu dof 
• b · · de " yaban· terler 1930 seneı;inlluıı itilıa-ıııanıı~tı .. kim~eye itimat ode- ra~ruen u ay ıçın - ı 

Beyaz perdenin şen ~ve şakrak yıldızı 
FRANSIZKA GALtıo 

Paparika 
( Ateşin Gençlik ) 

Hep bir ağızdan takdir ve alkı~lar yağdıracağıniz bu 
çok güzel filim şimdiye kadar gördüklerinizin hiç biri· 
sine benzememektedir. 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Perşembe, Cuma 13 - 15 - 17 Pazar 15-17-19- 21 ıııiyordum. ~;~aHen nasıl aula· domuz ;e 7 çakal üldiiriil- ren totkik e<lilmektodir. 
Siiylenon Hİİi!ıloro giirc, m ua ı 

uıolo vorgisi neloıı kaı · ı rılaıı 

miktl\r ıniilıim bir yok lıno 

tayım size .. ı;ok mii~kil bu. miiştür. 
- Yıldız, eiiylo bana... Yabani <lomuılarııı ilıraı~ ı 

boııi sevebilir misin .. beni acı· temin edilse, süreklere verilen 

lıırına vo ~evin<'lerine ortak ehemmiyet te a.rtacakhr. 

Pazartesi , Salı l 9 - 21 P. 866 

n •• 
.. ·.. ·I 

balil.t olmaktadır. 
• 

edebilir misi ~ı .. bunu ~imdiden . Mı~ır h.ayvanları .. n itlafının R •ı 
bana yaeledebilir misin? Ziraat lŞlerı}e de alakası ma· oma ı e 

H , • Ilım olduğundan bazı yerlerde B d 
- a) ır.. hükumet barut, fişek lıosu- o aoeşte 
- Ne diyorsun, Yıldız.. d .. k 1 dım d eun a l!ure av arına yar .Arasın a 

Uiddi mi bu... k d" 
etme te ır. S · ı k · - Ook ciddi Maaleaof c lov» gazetesı yu rnrı · ı 

> ••• A. vcılarımız bu yardu~ları ba>1lıkla vazdıltı bir haA, ma-
lıayır ... 1 d K a '( .; o 

gorur erse az zaman a ar · kalede, ftah'a ile Yugoslavya 
- Neden~ h' · d h · . pınar mu ıtm e mızıl' ayvan arasmdaki münaRebatı t otkik 
- Allah lıangı kuluna zararlarına niha'-·et vermek d k d' k. . " e ere ıyor ·ı : 

tam bır saadet uzattı... Ben mümkün olacaktır. 
sizinle ~imdi arkada~ değil- Son bir ka~ seno içintle 

İtalya-Macaristan miiua o-
miyim... Sizi coşkun bir aşk A k G.. •. e betleri arasında o kadar sa.-
ile Revmiyor mi.vim! Bu kafi çı oruım 

EL HAMRA 
idaresinde « :MJ LLİ KÜTÜP HANI~ » Sineması 

Perşembe günü zengin bir program takdim ediyor: 
-1-

Siberya ınahklıml rı 
Rus edibi TOLSTOl'un BASÜBADELMEVT isimli 

ölmez eserinden alınmıştır. Fransızca sözlü. Oynıyanlar: 
~LUPE VELEZ ve JOHN BOLES 

2 

Canlı fietir 
mimi bir dereceye geldi ki , 

gelmiyor mu... AlJah insana A. Rahnıi'~·e iki devlet siyasal ~adamlarının Hindistan ormanlarından alınmış ilim ve hakikat filmi 
bundan fazlasını verir mi! Noterliklerin nizami olan karşıhkh :ıı:iyarf\tJeri aJeHiclo Vahşi hayvanlar alimi F RANCK BUCK tarafından 

-- Xe fena felsefe bu ... Se harç ve iicretlerden başka para ziyaretler halini aldı. ltalra - 3 -
olursun, cicim ..• Benim ol •·· J almalarına ihti~al ver.me- Macaristan idarecilerinin bu PATHE JURNAL No. 8 
Serin bir gtwonin içine yaa- mekle bel'aber yıne tabkıkat giirüşmeleri, iki mewloketi Bu haftaya mahsus seans seatları: Siberya mahkum-
lauan narin bir melek dbi yaptık'. ah~an paraların .. l•Jll"" ali\kadar eden (biitiio men'•lc i llan: 16 ·30, 10 15 ve 22. Canlı getir: 15. 17·45 ve 20-30 
kalhime clııl... Orasını yık men nızamı olduğunu gordt~k. lerde pratik bir birligo dol!llet Perşembe günü 13 te. Cuma güaü 11-30 da başlat . 

' Ma\huzlarınızı idarehanemıı- ediyor 
yak ... Hor ~eyo, bor ~eye ra· d ld bT · · · en a ıra ı ırtnnız. Bit:im aıılayı~ıınızıı g-(iro, 
~ıyını. 

- Hu honiru olimlfo 
gil ki ... 

<lo· 
*H « ltalya-Ma('aristan ~alı~rua 

Salihli'de R. A~kııı birliği ,. iki ruorulokotin, snl· 

Anadolu arkada>11mızda siıi hun kurıınmasında ,.o uluRlar 
- Yıldız, sana nedon Ay " 

d. 1 ~ vo gazetemizi tekzibe yeltenen arasında lıak birliğini torui no 
kı:zı ıyor ar t, ., 

() d l 11
. yazı üzerine siz dava ikame matuf dı~ 8İyasalarınd:ı. ın ii 

- a ı >ana ruua ım- ' 
ı · el b' - · t' J{ k edebilirAiniz Yalnız uazeto- him hir amil olın·or. Hu il,i 
erı m en ırı vormı~ ı.. er e~ · , ,, · . 

gecolori uyurkoıı ben ay mel . mızdo bu vazı hakkında sn- memleket arasındakı çalı~ma 1 
k • k lfı' birli~i Tun:ı lıavzasıutlaki hal-

an <!evap. va.zganına : . . . . 
· .. lı ıcaı> eden !'\ıp\11al vo oku 

derecede derı:ı vermi•tir. Hızı n•>mı·k 1 1 · 
tabında dolaşırdım. 

mu ' 

Başka bir sobep yok- v - mese o erııı Jıalliııi do 
dinlerReniz bu kadarı da ka- kolayla~tıracaktır. 

ll ,. k f'd" ' ayır .. ay ı~ığına aı:ı · ı ır. 

oıauğnm iç.in bon en iyi ve o yazıyı yazan. neyi mii· Acele satılık ev 
en kiitü i~lerimi ay ışığı al- dafaa ettiğini anlamamışsa ... 

tında yaı>arıın. Bayılırım Ne diyebiliriz ... Çünkü mii- Eırefpaıada Katip oğlu tar · 

mehtaplı ge<·olere.. . dafaa ettiği kimse o yazgaııın lasında Muhtar Nuri sokağın-
- .Ay Kızı ... ~eninle ov- aleyhino o kadar yiirümüştiir daki 10 numaralı ev 375 lira 

Ienuiğim ıaman 110 olacak ki tarifi bile çirkin ,-o belki ya acele satılıktır. lstiyenlerin 

biliyor ınmrnıı ~ mes'uliyeti mu cipt.ir. içeridekilere müracaatları. 
-Devamı var - -Yazı itleri m&dilrlüğü- P. 978 

. . . ~ ~\ ~ 

. ~ . . ı. . . 

Karşıyaka (EGE) 
Bugün: Bu s enenin en büyük ştbeseri ve sinemanın 

en şayanı hayret birikasıat takdim ec!iyor: 

Düşınau E in -e Esir 
Tamamen Fransızca söz.lü, samimi bir ask çerçevesi 

içinde vaı.ife , feda karlık, vatanperverlik hislerini mü
kemmel bir temsil kudretiyle y şataa bııkiki bir 
mucizesidir. 

Başt0lde: DUGLAR FAIRBANKS 

ilave olarak: PARAMUNT dilnya havadi!ıleri 

Seanslar: Cuma 13 - 15 - 17 ltf 21 15 
Pazar Is;: .., " ,, 

Diğer günler 19 ve 21 ,15 

Duhuliye: birinci 25, ikinci 15 kur· ~t;;
Pazartesi, Sah günleri duhuliye 15 ve 
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-1 Umumi arbın a ihi i 
= = 
•nıııııımı lllllllllllllllllllllill No.37 111111111111111111111111 -11111111• 
İtilaf devletleri, Canakka e önünde ikinci bir 
tecrübeye daha karar ve diler, bu taarruz 
hem:karadan, h m de denizden yapılacak 
ve kısa bir zaman içinde boeazl ~açılacaktı! ....... 

7 KANUNUEV~ 

Ç&Dakkale Os~~nh dev~etinin ta.maw~n (tasavvur edilen plan ve kuv-
maglup ve ımha edılmesıle ve lerle yapılacağına kanidi. lngiliz izcileri reisi general Baden Pavel son seyahatine çıkarken 

Önünde mümkün o!acakb. Yukarıda dediğimiz gibi tarafından teşyi edilmiştir. 
. . . . , Bu vaufede şarkta Rusya· lngilizler 1 Çanakkale'deld "' 

lblif devletlerı iÇi de bıl · nın Karkas ordusuna ve garp · . t ' h'-" 1 - k lzmı·rı·n Şaşal Suyu 
h 1 ·ı R d ıs ı Kam ve top ara gore uv-

a11a ogı tere ve usya ev- ta da Çanakkalede Hilaf do· h 1 1 d 
1 1 • O J • J vel azır amış ar ır. 
et erı sman ı ımparator u- nanmasına verilmişti. V w Ç kk "d ------------
v k d . e ~ger ana ale mu a· d•'t 
gunun artı orta an tamamı- itilaf devletleri bu ~azifele· f 1 T F • · 1 t b ) l h •h tl •• 1. ••p iJ f 
le kaldırılması zamanı geldi- rin çok büyük bir koJayhkla d asıl ogdı iZ bv.eya - ransız elın. s an u un su arına er cı e en USıU d t 
v · bük t · ı d' 8 "k' e o say ı, ıç şuphe yok kı J 
gıne me mış er ı. u ı ı yapılacağ1na emin idiler. I T . il w . f k t h• t ht • h t) • d at 
devlet esasen bir asırdanberi Bunun için de Çanakkale ?w~ı ız amıra ı~ıuı.n ıh_za_r et- 8 8 ımme e mu 8Ç CI e erı e V ett'' 
Oımanh devletinden muhtelif önüne ilk gönderilen deniz: ttgı kuvvet_ bır .~ş gorur ve Şaşal kelimesini telaffuz zavalh suyun ince ve acıklı Bence bilakis onun •i'~ 
tarihlerde ve vahi vesilelerle k ti . fib' ~ v'ld' muayyen muddet , zarfında bo· ettiğimiz zaman ilk aklımıza akışına acıdı, ODU elinden tut- ft şen neş'eJi bavuz)d ,ıadıt' 
birer parça. koparmış, ellerine b uv~e e~ı ~ ım .. ~ ef 

1
' ;e ğazlar açılmış olurdu. Fakat gelen sevgili valimiz general tu, adeta ona enerjisinden bir mesire halinde k•1111

0
,,d• 

almıştılar, ve her mukaseme- u . ?mb' ar ımh~n ta e at g~ tı~ boğazlar Türklerin müdafaası· Kazım olduğu gibi, general verdi ve sonra, onun kökünü ve o bil tün safhğile ,~t•' 
, geçıcı ır ma ıye arze mış ı. b k 1 v . . 1111 " 

de bır aralın payı alabilmek Ç kk 
1 

. b' h na ıra ı mıştı, bogazlardakı Kizımı gördüğümüz zaman da aradı, hastalığını aradı, yara- şıfalarını saça saça 8 ~"" 
• • d O 1 d 1 t' d ana aeoın ırer arabe- -d f'I · d ı· ··.. "ü d d · b'll"' d 'k' k d Et f d wleneO dı.. ı~ı~ e s1;11~n ı ev e ı a · . • , A • • mu a ı erın arasın a ma um g~z.umüz on n e atma ı ~r sını sar ı, on.u ı 1 aya. ara· ır. r~ rn • a eg 1, 11 ••. 
bıhnde tahrıbı nüfus mıntaka yı a.ndıran, ıstı~kAmların ıçın- ve mahut anasırı Osmaniye gıbı akan ve hudutsuz bu sında besledı, yükselth ve yapan bır katle halk• 1,,.~ 
ları vücude getirmişler, el al- dekı de~ır. ~urekler hesaba çoktu, 0 kadar ki Gelibolu ve enerji kaynağı olan Şaıal be- Şaıal denilen bu. suyun öyle ça şaşıl daha maoı~r ,0~el'. 
tından muhtelif unsurları ken- katılmadıgı ıçın bu hesap yan sair harp sa' l . d h'l. d k' lirir. Şaşıl bu müteva7ı isimli natüvan değil arslan ağzına tır, Bilhassa tzmir gıbı es .. ~ 
d J k 't' ' "'f d 1 J • one erı a ı ıo e ı . 1 k ld d' . 1 teO t.lf i emellerine göre hazırla ış çı mış ve ı ı a ev et erı anasırı Osmaniye Istanbula fakat şöhreti yüksek su. ta iyı o uğunu göst~r ~· yerı gayet az o an ve faO .,.. 
mııiardı. 1914 senesi lkiociteşrin ayının k ld I t B . . b umumi harpten evvel mahdut Şaşal o hale geldı kı adeta yerlerine ihtiyacı o ,~fi 

Balkan harbı, belki muka· 3 ünde Çanakkale önünde bir . ~ 1~1 mış ı. unun ıçıa .. u bir halde bilinirdi. Bazı has- bir enerji membaı bir canhlık yerde bır mesirP. yar~tOI 01'_ 
seme için iyi bir fırsatlı, fa· iş görememişlerdi. ı~ıncı ~anakkale teşe~b~ · talıklara iyi gtlir derlerdi, sembolü oldu Şapl hakikaten sonra bunu güzel bır ı:~!tf 
kat bir Avusturya vardı ki 1915 senesi 19 şubatında su de hucum kuyvetlerının onun bir dt: efsanesi . vardı; bu üae liyık bir sudur. Ter· etrafına koymak nı~'°b•d~ 
Seliniğe inmeyi düşünüyordu itilaf devletleri Amiral Car· akıllara hayret verecek şekil· güya bir efenin hemıireıinin kibi itibariyle belediye kim· çok güzel ve ş~n~ı, bı; t••i,dl 
Buna Rusya muhalifti. den'in kumandası 1lltında kuv· lcrde ziyadeleştirilmesine ve karnı şişmiş, gayri meşru bir yabaneıiaio raporları radyo olacaktı~. Ş~h~ımızın • çı~ 

Bir Çarlık Ruaya'sı vetli bir logiliz _ Fransız filo takviye edilmesine rağmen hamilden şüphelenmiı, ve na- aktivitesinden bahis raporlar, da oldu~u gıbı ~entl~:l .,.,,.~ 
vardı ki lstanbulu almak sunu tek a Ç kk I _ _ muvdfakiyetle neticelenemedi musunu temizlemek için kızı bu ıuyun yüksek haHaluını Alemdagı ve saıre g~· 1,b 
için kendinde tarihi ve dini - d d': r ana 

8 
e onune Ça akk 1 üd fi . t h. oraya kır ortasına getirmiı yadediyorlar. Bu su her ci releri yoktur. Halbu 

1bt•ç~ 
bir bak tasavvur ediyordu goBn erd ıfer. minler~en 8 

ek md a ı ekrı ~t orada hemıiresiui öldUrerek betle diğer ıulara faik oldu halkı buna çok nıul I~ 
Ç 1 u e a Çanakkale taar· 0 8 ar ço mu · w k' • b' k t B ' t ' · böY e ~· ar arın m,.fkuresi Ayasofyı ., . .. . h' h 'k .. namusunu kurtarmak istemiş, gunu es ı yenı ır ço eca- unun ıse emını tot• 
üzerine baçı dikmekti; vnkıa ruz~ sade C:le oızden degıl, ış ve. arı ~la~e okadar uzun kız bunun bir dert olduğun· rip bize bildiriyor. Doktorla• bir suyun etrafını don• 
Ayasofya üzerinde baç gör- aynı zamanda karadan da ya· old·, kı hatta cıhan harbının dan bahsetmif dinletem~miş, rımız bunu hararetle tavsiye olacaktır. ,ıf' 
mek istiyen diğer bir çok pılacaktı . Bu muhtelit do bütün cephelerine bile tesiri dur ölmeden evvel bari bir ıu ediyorlar. içenler memnun. Bana kalırsa suyu b:ter'' 
devletler vardı. Fakat Ishn nanmanın yanında mabim ka- oldu. içeyim demiş bu sudan içmiş Zevk erbabı ise serin bir şa~ değil şehirliferi oraya g ,ı" 
bulda kazak su varisi gfömek ra kıtalarını hamil bulunan Bir avuç Türk kahramanı ve birdenbire karnının ıişliği şala ayar bir içki yoktur di lim, yolunu gayet ga• -·· 
tense Osr.ıanlı hükümetinin büyük ve çok nakliye gemi· 20 milyou muharip asker ma· gitmiş, hastalıktan, kardeş:nin yorlar. En kat'i ısbatı dört otomobil kursları için e"eı~! 
kalmaınnı muvafık görenler leri de vardı . oeviyatını elinde tuttu. elinde oarıldayan ölümden ayda 735 bin litre ıu men sait tarzda yapaha> ~lif' 1 

de vardı. lngiJtere bilbaa!la Bu .ikinci wtaarruzun başhca Beşer tarihi böyle bir ha- k~rtulduğ~~u hi11ed~-k.!_Z ıe badan l~mi~e 111klolun~uğ~ · asfalt. Bu suretle 
0 etr~~:, 

bu fikirde idi Hatta en son hedefı, bogazları zaptetmek 'k 'd k d t , t• vınçle tekrar yaşamak"'ıt kudre dur. Yedı gunde altı bın ht · da kolaylaşhrahoı d .,ıııl.ıı 
· rı a yı mazı e ay e memış ır. · • · . 1 J h 1 1 er11 r 

Osmanlı-Rus harbında A- ve Kara denizle Akdeniz mu· 1 fkb ld d k T- ki k tile • işte gör, ve~ ıaı ta kal - reyı mlltecavız •u alınmıştır. çam ar a avuz ar a 1 rO f', 
yastafanosa kadar ge!en Rus vasalasını temin eylemckti 

8 1 8 be ~bancak dudr 6 diye bağırmış, şaşalJ: ismi de hmir şehir ıuları her ne· şelalelerle canlandıra ı e ıo''o 
. oam ve esa ına ay e ece- h ff f' 1 k k 1 k d b 1 • l d . . gölgelerJe bezeyeliın " f ları, lngiliz hükumeti donan· Rusyarıın vaziyetini 1 b w. ü h kt bunun mu a e ı o ara a - a ar me zu 11e er e ıçım . . . dar' 1, 

1 . , . . . ıs 8 gıne Ş P e yo ur. k kt J • d •ımdıden bıle ragbet ll ~. 
ma arı gerı çevırmıı, fakat. ıçın cenuptan böyle bir mu· mış . are er erı az ır. y d•" . 11 
Kıbrısı kendisi yutmuştu . 

1 
*** Bu samimi Likiyeyi gece Kireçleri çoktur _ bin~en~· Şaşal dağların aras~D f'bi' -

Berlia kon , d R J v~sa at vaksıtasık bbulmak ve te· 1915 Martı iptidalarında ce gllndüz dağlara fısıldıya11 bu leyb böyle kireçsiz, ince aynı pürerek akarken bıı jlb'ı'' 
gresı e us arı mın e me ço üyük b;r ih- 1 k k b' h d 'f h b · ı el d idip ' bedefleriııd Jd k k . . neral Amad kumandasında ıuyu, evve ce ilçü ıır a- zaman a '' a asaasını avı er e o ra an g uo• • 

1 t t 
en ° u ça uza • hyaç ve zaruretti, Rusya, si- F d B' t t 

1 
vuzauğun yanından ince haı .. bir su lzmire çok lizımdı. enerji alalım. Bu ıu b et~' 

aı ırmış ı. 1 Ah , . . raosa a ızer e op anan as- ki b • b ld k b' b' Ç 41 _ . .. a ve mübımat, ıtılaf devlet· . talı ı eya.zlaşmış bar a e Bu ise Şaıaldır. yı tır, paslı 1r şe ır "' 
Mısır ~~un. mu~delt~n~erı fu leri de Rusyanın buğdaylarına ke~ lskender~yeye hareket akarken taoımıştık Şaşal Jımire yakın bir me· sinden ağlar gibi akıı>dJ 

len logıhz ışgalınde ıdı, Mı - şiddetle muhtaçtı . ettı. lskenderıyede toplanan Bu güzel aalen gürbüz ıu safede hemen ellibeı altmış ğil. 
ıına hukukan ve nihai şe · Böyle bir muvaffakiyet, ay· Hintli, Arap, Fransız ve da- bakıms11hktan1 tarlaların yol· daldkahk bir yerde Cumaova· 
kilde lng~ltereye intikaline ni zamanda Avusturya ve Al ha bir çok milletlerden asker ların kendini kavuran ~ ateıin· 11 ilerisicdedir yolu - rüstik ve •• • •• 
Fr~nsa şıddetı~ muhalefet manyaya da müşkil vaziyete Çanakkale sahillerine Çanak- den yanarak çelimıizleşerek gllzeldir. Monotobi göstermi Müsavi 
edıyo~~u. . sokacaktı. kaleyi ve sonra lıtanbulu zap nihayet gelir orada havuzun yen bir yoldur otomabil içio • A ıl 

1.ngıhzler bır Faşuda hadi logiliz babriyunu, bu teşeb- tetmek üzere scvkedildiler yanında çrhresi beyazlaımıf. çok müsaittir eğlendirir. Sılahlanlll ~·/ 
sesı~le Fra~sayı Mısır üzerin büsün kısa bir zamanda ve - Devamı var - donuklaşmıı bir hı ide akardı. Son zamanlarda gazeteler- - Baştarafı 1 inci sahife fof' 
dekı metalıbatından vazge General ilk geldiği zaman, bu de su şirketinden alınacak k d k' tk Mo· 11id d0~ 
çirmişti. . . , ın a ı nu unu 010 

Telefon: 3 J 51 Teltfon: 3151 pHa ıle ıaıalın lzmıre de mır gıazetesinin siy .. ıi , 
El altından Trablusgarpta s • borularla nakledilecegw inden t bl'I t kt d. • ~· 
k 

, a ı e me e ır. fi • 

re .~t :erıbestliği vermek SU· a ~ry ar e 1nemas1 bahis uzun yazılar görülmeğe Bu tahlile göre, rı>o~; J', 
retı .~. ta. yanın \T~ıır üzerin- .J baılandı. Bu yaıılardan lehte !ahlanma esasınnı tesb•,ıı fi 
d~kı. ı~dıalarını nıhayete er- yakın t arihin mühim bir facıası. senenin en büyük filmi aleyhte güzel fikirler olduğu leceği, muahedeleriı:ı t 11ofl'

1 dırmııtı. BUGÜN 'b' 1 K" o· . t k 'h ·ı·f ıııeo ""1 
_ . gı ı genera azım ırıge a · raflı olara ı tı a ıu O'.,b 1 

Fakat butnn bu hareket Ra put•n ve Çarı·ça folunaa ıözler de vardır. Bun· nacağı ve FransanıD e ·ttilı' 
ve uzlaşmalara rağmen, lehine 1 k d d w ld v h kk d k t'" tedbir 

1 

O J 
• arın ne a ar ogru o ugu· a ın a ·a ı dıf· 1 

ıman ı ımparatorluğuaun tak b'I · y 1 b'ld" k 1 w ı ı akt• ~ • · JOHN, ETEL, LtONEL BARR YMORE nu ı mıyorum. a nız ı ı- ı ınacagı an aşı m . I 
ıımı hoıuıunda aclaşılnmıyor- kardeşler tarafından harikulade bir surette canlandırılmııtır. ğim birşey varsa; elile yük- lugiltere, hükumeti ''o•.'14' 
du. AYRICA selttiği, etrafını bir mesire bir manya' om tek b•ri''",ı' 

Umumi harp, Almanya ve F O X ])iiııya havadisleri (en 
800

) kür mahalli bir neı'~ kaynağı ve umumi ahenk 10 ııs ( 
Avustuıyayı ayırmııh; Fran- baline koyma" iıtiyea gene- ıilahlanmağa başlao>•:ioi •;,. 
ıaaın Istanbul üzerinde büyük ral Kizım Dirik bu kıymet- ban sulhunun temeıle tıil e ,-
arzuları yoktu; maamafıh Os- Önümüzdeki hafta: Bitmemiş Senfoni tar ıuyu, demir boruların a- ıacak bir hadise te~ ~" ~ 
rnanh devletinin taksimi esas Bir seneden beri ParisL gösterilmekte olan dünyanın en meıbur ve en bOylik filmi normal temaılarile hırpalamak ~ği kanaatındııJır ve"''~'~•-
itibarile kararlaştırılmış. Fran· Fifünde, Viyana Flarmonik orkestrası Köy Çıgan orkestrası, Viyana Operasının ve incitmek ve sonra bir ıe- meyoan vermemek fe ~ıo' 
ıa, ItaJya Rusya ve lngiltere korosu ve çocuklar korosu teganni etmektedir. bir çeşmesinin fontdan veya ile mütekabH uzlaşJll• "'' ıf i 
namına nüfuz mıntakaları ka- Büyük musiki dahisi Franz Şaubert'in bayatı ve aıkı pirinçten yapılmış küflü ağzı· lar dahilinde siliblall if·ıs ı' 
ba taılak şeklinde tespit edil- na buakıp oradan da dar bir rinin temdidioi sulh tıP'~t · r Seans saatleri: Her gün 15 • 17 - 19 • 21, 15. Perıembe 13 - 15 • 17 T 11lebe seansı dde mıt ı. yalaiın namurlu deliöine göm- büyük temioc.t ıı. 

8 1 b'k Cuma 13 ilive seansı.. " • u P inıa tat ı i, bittab! aıek istemez zannediyorum. dir. 



ingiltere Deniz üstUnlUğUnu Kaybetti Mi? 
cclki Devlet Deniz Kuvvetinden Fazla Deniz Kuvveti'' Sistemine Mukabil lngiltert 

En Büyük Hava Kuvveti Sistemine Ehemmiyet Veriyor ! 
Fransa, cihanın en büyük Fransız mandasına bırakılsın 

kara kuvvetini elinde bulun· gibi. 
duruyor, ve.. En büyük hava Almaoyanın ezilmesi ln · 
devletidir. gilterenin boşuna gitmiyen 

Almaoyanın neler y•phğı; birşey değildir. Anant:. vi siya 

lngilizlerdea umumi harp 8 cı· setine de pek uygun gelebilir 
ıarını çıkarmak için gizliden . d d F .. ... d amma aynı erece e ı ansız 

neler hazırladıgı malum e· dostu da ezilir, hırpalanırsa ... 
ğildir; Fakat Fransa ve ltal· Halbuki Fransa hep yut-
ya da kocaman, kocaman de- k h k ti k . t' • ma , ep uvve enme ıs ı-

niz tekneleri yapmakta, ve 1 t b . t'kb l 1 . .. yor. ş e u ıı ı 11 ve ngı 

kocaman toplarla suslemek· ı· . t' . . b. t hl'k d' 
ız sıyase ı ıçıo ır e ı e ır. 

tedirler. 
Yalnız muhakkaktır ki in- Ü halde silahlanmalı lngıtiz ordnsunun yeni siste ...... ,..nkları . JJu tllnklar i<xıbwda 

·ıt ' u i harpten ev bir otomobil sür'aıile rüc'oı edebilirler 
L A.kron sistemi lngiliz kabili sevk balonları · gı ere mum . logilizler, nihayet mübalağa .. . . . 
~ltere, silibları terk kon- kuvvetli ve ıilihlı devleti ha- velki en bliyük deniz devleh· ve ifratla denizden, karadan ye koyacak hava mudafaa top beyl~kır lkuvkvJeth makıneelere 
~.~I k t 1 d t ·ı t b't ,ı· maı oaca ar 9 ton bomba 

ç~ •rıaıda önayak görlineo linde kalmalı, cihanı parmak heyuliıı olmaktan çı mııtır. ve havadan silihlanmağa,Fran- 981
' a arı a e 1 e es 1 e ı· t b'I ki ' 

dıl ' ta bırakma konferansla~ üzerinde oynatmakta devam Iıin en feçii ıu ki. sız dostlarına karşı bütün mev· lemez. Bunlara JOO kadar da aşıya 1
.ece er. 

d• ~ kııır kalmasından en etmelidir Ingiltere nihayet kendi d' t• 1 ·ı-bl a· ba• gece hücum tayyarelerini kat·ı Netıce : 
~.. te • ' k'l . h. cu ıye ıy e ıı a anm ga y· ''d tıınr duyar gibi hare Fakat yağma yok btıyük adasına çe ı mıı. ıç ladı. mak lazımdır. Netice muayyendir. lngilte· 
tte er; • . . • • ınphesizki taarruzlara karşı Di ebilirh: ki Büyük Britanya kuvvetli İngiliz hazinesi, re en ~üyük en kuvvetli hava 
\ı. t, lo 'it ·ııLl b logılızlerın bır asırdan faz· • . tt d. F Y kuvvetıni vücude getirmek ü-

1'4'• gı. ere ıı q arın ı la ıiiren tahakkBmU cihuu en emın vazıye e ır. ranıa adası bugün baştan baıa ve bava kuvvetlerini tesis için ı . 
\ 111lı ıster hem de can ·ı d k d ttur . zeredır. Ve Fransaya karıı 
ta,Gld ' • bezdirmiıtir. Bunun için in· ı e e ço oı . daimi manevra sahası halin- mılyarlar sarfetmektedir. Yenı kafa tutmağe hazırlanmakta-

&u en .. Faka~ bır ıartla!. gilizlerin de en kuvvetli iki Fakat.. Bu dos_t~uğun ae dedir. askeri tayyare kuargiblarının dır. 
t\ Şart nedır'l d 1 t b b . . d f 1 d kadar devam edeceg• ne beı- Muazzam bı· r her b:risi bizim para ne 2 ---------
r9 . • eve arıyeııaen aza e· d 1 ma- . Ot b .. ··ı 

\ı.~. tt, bu ıart tektir ve • k f 'lihl • lidir?. Franaa, logiliz ost U• milyon liraya malolmaktadır. o usçu er 
~~C~ dü 1 k :l·• Dil UVVe il Si anma. 11ya• ğundao hemen hemen is'afı nevra 
,llit tiinll me ıartı e seti IOD zamanlarda. bılhassa . • Dev tayyareler: Ziyafeti 
Sıa~I • • umumi harpten sonra ifllsa pek gllç ıeyler. beklem.ektedır; Meseli, .logiltered~ en son 1 'it · t' t 
~q k k ı - ngı ere yebı ıp ayyere· Yeni teşekkül eden Oto-

)'t •aıma ıılerıne ıu anda doğru ytırtımeğe baılamııtır. Almanyanın hıç as erı a ma ve yepyenı 15 a•kerı tayyare ı kt ve umumAı b. • .
1 

F er arama • 1' büsçüler birliği tarafından dün 
~lL e:ı mesi ve her mil· lagiliz donanması · koca sın, Almanya ticareti ran- meydanı yapılmıştır. Geçen· müsabaka ilin etmiştir . 1r 1 d 1 . 1 •dt

11 
d . .

1 
• a ıam Hat 8 e zmu pa uta 

, '- illa savatın a var- A merıka ve Japonya donan unın kontroluna ve" sın. lerde yapılın hava manevra- Şartnameler meyanında ı•· b. · f t ·ı · t' - z· f t O"t d ır zıya e verı mış ır. ıya e 
r,lli, •• ~almalı.dır. m.alar~aa ·gÖrÜDDf ve tahmin Alm~nyanın S~rdan ~aşka ~ar~na 600. ~epyeni tayyare yanı dikkat olan depo tay ya . samimi bir hava içinde geç· 

" lngıltere cıhınıo en tıbarde • kartı koyamaz. ıeagıa eyaletlerınden bırkaçı •ıtırak etmıttır. 600 tayyare· releridir. Bu tayyareler 1200 mittir. 
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Her· Türk Soy Adı Alıyor ......... 
lzmir ve Mülhakatta Alınan Yeni Soy Adlarını Aşağıda Gö$teriyoruz 

Göıtepe HAkimiyeti Mil· dan Aglh iımini değiştirmiş dat müdürü Salih Acaroğlu, \ekin, lnönü mektnbi muallim adları hakkında bulduğu K Kimence, Konurbay. ~~:::.: 
Hye mektebi baımuallimi Ih· Akkan koymuş, ıoyadı Bartu, Aydın gazetesi başdizeni Hayri Haıan Yoldaı, manifatura tile harfi liıteıi şudur : Korkmaz Korkulu, "'. 1'or 
1an! Çetin ve babaıı bay Hll· ı&mrük muhafaza memurlar1n· Özkan Aydın matbaası mG· carı Davut Dangu, inbiHr Kartari, kartay, karuc, ka· Korkutat~, Korla, Elçıt(o''' 
ıeyln ıoy adı olarak Altıntuğ dan Ahmet Hamdi Cüyrük, cellidi Klmil Ôzdemir, aabar memuru Mehmet, De· rumcu, kaHy, mirza, maımis, malı, Koıta, KoıuD. 1' tof' 
iımini almıılar ve tesçi) için gümrük başmüdüriyet memur- N a .~dllidc: mir, belediye meclis azasın· kasi, kaan, kaıut, katar, ka· Koıay, Koıun, Kotan, 

0 ta· 
de ait olduğu makama m6· !arından Hüseyin Rüstem Uluç, Hafız Mehmet, zevceıi, dan Muharrem Baran, tılmış, katkay, katmıf, katrag, man, Koydu), Koyuldır, c~ 
racaat•etmiılerdir. ithalit gümrüğü veznedaraKe· Hatice kardeıi 'brahim Etem Topçuyüzbaıılarından Hay· kattan, Alp, katuk, kava, ka· aecuk. Kısın,Kitmur ı<o:::.dl• 

• ,,• Izmir belediyesinde d.eı· mal Erten, glimrnk muhafaza zevcesl Cemile, oğlu Ahmet: dar Orhan, n&fuı kitibl Sii· van, kavart, kurt, kavsut, ka· Kocak, Kocar, Koc, f(o'' 
ya memuru Ekrem Erdem, alayı tüfekçi uıtaıı Ali Kay· kızkardeşi Mesrure hemıireıi leyman Bardak, tapu memuru vurt, kotto, koy, kidir~ kaya, Bo:a, Kocinbige, Kock•~ 0ot· 
yllkaek fırında bakkal Ali han, gümrük muhafaza alayı makbule, Mehmet Hilmi, zev· Yahya Havut, tapu kitibi alp, kayam, kayan, salcık, ka· lu, Kocuk, Kolbilge, :r•" 
Ayhan, Göztepede Nuri Ay· emrinde il numarala motörde cesi Fatma Mürvet oğlu Fikri Yiğit, kereste tiiccarı yan, Solankaya. Koru, Koıem, (Ka) l{o~• t'O' 
doj'du, Hikmet Bilgin, mual- Hilıeyin Ôzer, topçu yüzbaşı- lbrahim Şev~iden mü,rekkep Galip Keskin. Okay, kaygu, kayalak, kayı Kutluk, Timur, Kovaycı•ı J'~· 
Um Fahri Tekni, iıimlerini lığından mütekait Mehmet ailenin soyadı Kıroğlu, Bele- Til'edo: kayımtu, kayla, kayman, kay- yaytin, Koba, Kobaıin, 1'oCI' 
ıoy adı alm•ılardır. Şllkrn Ertürk, başdurakta kah- diy:: reisi Emin Bilgen Halk· inhisar memuru M. Lütfi mas, kaymıs, kaynun, kayıa· kubay (Ka) Kubu)aa, l(oll' 

lıık Berber salonunda Mus· veci Rıza Özyurt, posta dahili .1 .. A k t S . K ti .. Demir. dur, kayıanık, kaysın, kayıt· Kocin. Kutat, Kudat111.!.'..:..tıCI• . _ 1 evı reısı vu a amı u ug, k k. . (k ) k' K t ,...v .. 
tafa Karahan soy adını al· vehar1cı .mevru~e memur aran· Hukuk bakimi Şevki Acar, Ur1ada: maz, tb men, ırgaı a' ır gurat, ongur ay, l(ol•'' 
mııtır dan Refık Şahın, Eşrefpaıada Müdd . A K y I· kudu, karnı~, kayurtar, kazak, Kuhak, Kula, Hoga, 1'ııl' 

· . . . . tütüncü Hasan Naili Güvenç. Karacasnda: eıumumı izım 1 kazan kazgan kazkurt, ka Kulitu, Kulbat. Kulkar•• ,r•· 
t 

SaRb~lı ıAıbkhıye mehr~l'tzı dhoh~· Üzüm boya fabrikaıı maki· Posta ve telgraf mDdilrU maz). ] l d buda,, ko)art, 'k-elbat, . kencu, kizaga, Kulokuluc, Kul~o'111•' 
oru ıza ın, H ı ı aı ı· ( l'l'l - ar a · k K ı · K ı "" . • . aiıti Ali Doğan, Avukat Hüs· Refik Sıtkı Acar, Mahkeme ~ " · keno, jonc, boıu , onc, tan· u untayıı, uyu, t(ulll°'' 

yef mGenrkezı ~bu~l~schbhe~ııı kElş· nti ve Cemal kitibi Nami başkatibi ve icra memuru M AShmeftllHhamdi Özt~rk rım, kene, keno dogmus, ke- KArslan, KKumasbay. l(t\ot•~~ 
re neı, ı ı ı sı ıye • Ô . . . A . ey u a nesarı kara karey knrakaer umza, unas, JcJI"" 
tibi Reşit Ilgar, sahili aıbhiye zdemır,Bürhanettın zade aıle c~~· Halil lbrahim " · ' k k'. k 'b k' ' Hantayıs, Kupal, 1'0 Y0 te11 

· B ı o lenı i ~t , . 1 .1 H kk .. kersnı, eı ın, et uga, ın· ı/' 0Jıo 
memuru Adil Ayler, Devlet 11 ege, ( ~ < • ımaı a ı k' k' t k'I k'I Kuzu, Korpaç, 1' b•"' 
demiryolları mubaaebe me- A vdın'da: Posta ve telgraf müdürü Terzi Muıtafa Öıkan, Süley- ~~n,k·ı~·ay, k' '~ay Ar 1 

avun, k~ Ka) Kublay, Kuvart, l(ur 1'0' 
muru Sait Bakır, Belediye A ,·. ceza Suat Fahri Gezgen Müddeiumumi man öıkan, Üıümlülü lımail 1.1 1 1 

1
11

' kınc, k' ıdpaşak,. 'kı Kurmaydan, Hurmayd•'t' oı•o s ıye hikimi ' ' .. d .. . ıç , arı an, ına, ın an, ını , K K t J{ur ı ·ıı:a1 
baı kitibi Ali Haydar Alibaş K z· aat mücadele mü- Münip Bayraktar Baıkitip oı ogan, ııtaıyon manevracısı K' k K. 1 K' b .. mus, ursat, ur ' 1 t/oGY 

ıvanç, ır ' S l 'h .. 1 . . k ıpca ' aransa ' ır og•, Kurtulmuı Kurumera , rıo. Oj': 
belediye varidat muhasibi fettiıi Nadir Birnar Maarif Hasan Al han, icra memuru . a ı ozyı. ~az, . •ocır uoperCa· Kircecek Kirail Kirban Hir· K n Ku' setmer l{utlob" . .i 

K k ' taf mubasıbı Alım Mumcu . ' 6 ' ' usu 1 ' rıo"'" 
Celil G&nef, arııya a ma· müdürü Salih Ongan, Beledi- Kemal Coıguo, icra baıkitlbi H F h' . i M 't f han Kocum Bogw rul, Kogw u, Karhan Kuıcan Oglallı "• r b i d M b Ab · na ıye re11 us a a ' ' • 1 

P ıye ıu un e e met ı · ye başkitibi Nafiz Karabudak, lbrabim Uçguo, E. . Al w t Koktay (ka) Kokucin (ka) temir, Kuıulay, Kutaculld~ 
din Alken, Karııyaka maliye Muallim Hüseyin Avni Deniz, icra ~ itiLi Osman Ural, A· 

0~~,]') t•lg~ · Kola, Koluman, Kolu, Sayın, tar' Kuual, Kutamı, l{u 1ıot•'. 
tabıil ıubesi baı memuru Ah· Vilayet evrak başkatibi ğırceıa katibi Aptullab Albey, a 1 1 

]( e. Kolus, Komac, Komas, Ko- Kudns, Kuda, likayı ~ol' 
met Zeki Ergör, Basmahane Hüıeyin Avni Tınaz- Vilayet ~üddeiumumi kitibi lbrabim Arkadaıtarımızdan Rıdvan muk, Kookoaas, Kondu, Kon· kutar kutaı, kalu, kutuY~11~0· 
maliye tabıil ıubui kAtibi evrak müvezzi Ahmet Yalç'n Ö.ztürk Sulh katibi Mehmet Aşkın, kur, Kirtay, Kisak, Kitay, kuutkan, kutlu, kutlup ) k.,tl' 
Halil Remzi Ergör, yeni ma· Viliyet evrak katibi Ahmc~ Ali Ertürk, Hukuk katibi Fu· 'rorhalıda: B.1hadır, Kitay, Bahadır, Ki · bug .. , kutluba kutı (K•. ~d•• 
liye ıubeıi kazanç tebliğ me· E,ten, Merkez . malmüdürü at Tekin, belediye ölçü ve Dahiliye odacııı Lütti Dan yagan, Kiyan, Kecek, Kiyau· Bort, kutlinano, kuspe~ar1•'' 

·· - d H Güme k K' t · K" t 1 K (ka) Durmuc, kutlu, ~.,,;tı muru Mustafa Enver Ergor, Vehbı Talat Ay ın emniyet ayar memuru aHn sı , man, ıya oıg, ıya sı, ız " 1, 1, 

Anadolu ajanll memurların· memuru Şükrü 'Kolak Vari· dağı, noter Refiki Tayip Kes Ankara, 5 ( A.A ) - Türk gın. Kızıl, Arslan, Kıul, Boga kutlu, kaya, kutluk, 
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.. ' dili araştırma krumunun soy Kıztanra, Kimetdu, Kimunıu, kutluk, Saman. 
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Borsa . incir kurdu ılfahke,,,ıelerde Son Dakika Radyo : 

~~~:~tteri ~:~i:~~~=~~müca· Narhdere Cinayeti - Büyük Bir Yangın 
t.. zum deıe istasyonu uaıum mnfet- Hasan· ve lbrahı·m Suçlarını e· s· d Ç k e·· .. k 
~I ~· ~ ~ tişliğinin gösterdiği lüzum ü- ır ınam a 1 an . uyu 
I~ Moıı.. inhimıö 75 IO 25 zerine daha fi".'di~en incir lnkir Etmektedirler... Yangından 50 Kişi Anır Yaralı 

• 1 koo. ittih~t 13 75 14 50 mıntakalarında ıncır kurdu -- - k 1 D -~;--- - - -- Jli. 
14 ş R - d ı · b l t Narbderede kasap Muıtafa avga ıyız . emışhr. Paris 6 ( Radyo ) - Franıanın cenubunda Perpicrnan 

• ıza halef.12 25 16 50 muca e eııne •t anmıı ar. d il • 9 d k' H d .• • 83 S s- T" _ K d d · · • ında bir adam, maa e mı· Y•tın • 1 asan •·. şehrinde 'bir ıinamada büyük bir yangın çıkmışlar Anıııın 
. uleymano. 9 50 15 ıre • e uıa aıın a, ıncır f' l'- . t•-· k Aı. K d . "Ah ti t . 46 H. Ahmet ı ı 25 12 50 kurdu mücadelesinde k llanıl· sa ır ıge .gıt ıgı omıuıu u- - ar eıım .me ~ 0 u· çıkan bu yangın neticesinde büyiik panik husule gelmiı ve 

3S S. C . mak üzere kirevetler bazda- basın evınden, d6aerke.n; Ça· rur~en omuzunda çıfte ıle lb· 50 kişi ağır surette yaralanmııtır. 
29 P p elirdm 12 25 15 

1 
_ b 

1 
t lılar arasından atalan çıfte tü· rabım ve yanında babası Ha· 

29 .... acİ • 13• 50 14 50 Dl maga aş anmlf ır. fengile yar.ılanmlf Ve derha) san 1eJdiJer, babamı rıorduJar 66 kı·şı· ı·dam edı·ıecek 
2S E · Alyotı. 13 13 S h ölmllş, Hasan ve lbrabim de ve çekiler gittiler.:Bir müddet 
lg .. ••Nt· Ne.ur 14 50 22 ey &Da bu cinayetin faili olarak zan ıonra ıilib patlamış, babam 

l IWI, ıyllzı şeşbeşl2 13 ıı· l .. d ·ı l 1 1 bk uJ K• f ld ••ı•• •• •• •• d 7 T D bb 
25 4 75 

1 H a,ıı gon erı ece\: atına a ınmıı ve ma emeye vur muş.. JrO yo 8ŞID 0 umu YUZUD en 
16 k. e ~s 14 1 Sayhan Ziraat müdürlOğll ıevkedilmişlerdi. 10 yaşındaki Ahmet de: 
14 M oben bı. ıo 12 25 lzmirden Alma, Aamut, Erik, Diln Ağarceza mahkemesi - Silib ıeıi üzerine evio Rusyada 66 kici idam edilecek 
l .ve H.Cemal12 75 12 75 . · . l l b k • b d r·· d b kl lb b' · Y 1 F. 1 A t il h 11 75 11 75 Kayı11, Şeftalı, Badem fıdan ıuç u ann mu a emesıne aı- e ıgın en • a ım, •• ra ımı Moskova 6 ( Rıdyo ) - ~ovyet Ruıyada Kirof yoldaıın 
9 Al . p u a ları iıtemiıtir lzmir Ziraat Jamıı ve sorgularını yapmııtır. tanıdım demıı ve reııın sua· ··ıd- -ı . - n d 66 k' . • "d k ·ı ·, t' la. yoti bi 12 75 13 • f .

1 
• k h d"l 'k' o uru mesı yuz n en ışıoıa ı amana arar verı m f ır. 

~7 Do idi . t kü müdürlüğil temin ederek gön Suçlular; bidlaenin aı l olma- lıae arıt muvace e e ı en ı ı Bunlardan 37 kişi Leningralta ve 29 kişi de Moıkovada 
n sa ış ye nu derecektir. dığını ı<Sylemiılerdir. ~ kardeıten Hasan, o sırada uy· 'd d'I kt' 

1 
• . . k d . "h ı am e ı ecece ır. 

ncır K b. Bu cinayetin ıahıtlerı; mak- koda olduğuna ar eşı .c;ı met ------------· 
9 So z k"k' am ıyo tuliin karısı ve bir kııile iki de, yemek yerken bu işin vu· F 3 4 e· b 
ıo IQıe e 1 ı ~O~rü 13 50 Pariı 6 (Radyo) - lngiliz klçllk çocutadur. kubuldujunu ıöylemiş ve Ha- ransız - ID za ı-
~ tt '' d Sen Krıspın. 13 liraıı 75,25 dolar 15,17 frank- Dlinkil celsede ıabitler dın- san da reisin bazı suallerine y• t b k ta kuvvetı• 

11ur • A. R. Barkı 4 25 t . . k · k b IC&re a ani ır . lenmıthr. Maktullin karııı arşı cevap veremıyere a· Buiday • • .. Zehra demiıtir ki; şını iğmiıtir. Moskova 6 ( Radyo ) - Paris 6 (Radyo) - Bugün 
~ 1'

08 
y d K 

4 10 
Zabıtada : - O gece kocamla birlikte Suçlular, bu ıahitlerio og· Fransız Ticaret bakanı Mar- Cenevrede Fransa Hariciye 

'4 u a arasu v-v-.-www ld ki "dd' d b ·· H 'ciye komise b k p· L 1 • S d 
Ş k" Ô d · 

4 10 
H ırsızJıl~ komıumuz Abbasın evine git- retilmiş o u arını ı ıa et şan u ugun arı · a anı ıyer av•, ar a 

2 " a ır z emır , ' . . _ i lerdir ri Rozenkoif'Ja gör6şmüşlür. intiba~at esna'.unda Franıanıa 
3Q ••goo Mehmet Akif ~3 90 Keçecilerde Şerifiye soka- mııtık. Doniiıte çalılar araıın- m ş · . _ • h" b' k t b ı d _ 
l) Ç. Yag·cı zade 4 20 ğında ı~mıiyeci Neaimin ae- dan bir ıllib patladı. Ne ol· l~dia makkamldrnın talekbı 

1
u- SırCOD SaymOD ıç ıkr buv,vett' •. u.un_ u1rm~mt~ 2 • .. K zeraae ma t6 en çı an an sını a u e ıgını soy emıı ır. 

Ss Gülmez zade 4 25 ~e evine aldıiı akrabaııadan duguana ıaıırdım. ocam ya- saçma tanelerilr, çiftede bu· . Londra 6 (~adyo) - Hari· ı Bu baber bütün konaey 
.. " " 4 20 ılıakk b~ekir; evden 100 kurut• ralandı _ve yefre ~uvarlanbdı. lunan saçma tanelerinin bir jc ye kaka~~ _SırM C:n d ~aym~n mürabbaslarını memnun etmif-

Poıtakıl zade 4 u rr uat ve 250 kuruıluk Ben bır tara t•n ••~ıma •- olup olmadığının ehlivukuf ta· apoo _se 111 .. ~ su_ cıra 1 e tir. Almanyanıo da böyle bir 
b. · 1 ""tü da~ • ~ d d'ğ t ft d · . . uzun muddet goruşmuştür. Bu 

Arpa ır şemııye a ıp go r u5 .. D gır ım, ı er ara an a. rafından ayart cdılnıuıne ve ...... _ . . ~ . cevap verec~ği bekleamek-

l
ts .. . .. den zabıtaca tahkikat yapılı- - Yetiıin, kocamı vurdulu. bir de o ıuada tahkikata ya- gor~şmkede hler. ıkı h,ükl u~ebbo tedir. E-ie!I bundan do•ayı 
~ Huıeyın Huın 3 40 . _ . ~ h'd' denız uvvet erı meı e csı •· 
~ ... A d' . yor. Dıye bagırdım çahlar ara- paa Eırefın amme şa ı ı olan h' 1 t Lav•la teşekkür etmiştir. 
5 

m. r ıh 3 3 75 I> ] t ] l l d b b' • . . . • . k •1 k 1s mevzuu o muş ur. 
\ta K 1 .\eza e ı (il Hll'< 1 ar sın a HaHna en zer ırııını getırdmesıne arar ver1 ere ~""""'~""' """"'""''"""""'"' "'"'"" I atih abat etnatnıda Sar da 

"l gon onynlı zade 3 50 : dn. R" b d 1 1 b k b k b' .. b • G• ı• 11 Kemeraltında K11ymakam gvr um. . ız u ~ a~ ar a mu • eme aş a 11 gune 1 iZ 1 logiliz. ltaly11n, Felmeak za-
0 " " 

3 65 Bay Nıbat caddeaiade lzmirli metrlik hır bağ meı elesındta rakalmııtır. • bıtasından 3 - 4 bin kişilik 
Fasulya Hasan ve Mehmet ıarhoı Muahede mı? kuvvet asayişi muhafazaya 

~ Betikçi zade 8 50 olarak rezalet çıkardıkların- Sahteka" rlık Dava Si B t f 1 . . h'f d memur edilecektir. 
dan yakalanmıılardar. -: aşı ar.a ıh kıkncıdsa ı f~ke.--: ""'"""'~""'"'" ''''"'""'-'''"'''"'""''·""''"VV'V'V 

B ki .... ruşme erı a ın a ı r1nı u k 
~ p a a ]\ uıuar A k t A R • G .. k ·· söylemesini istiyecektir.. et a ta 

Ottokal zade 5 12 5 Peştcmalcılarda Derviı oğ· vu a • em~ı o goz laponyanın muahedeyi feı· .,, 

B k lu haıu~da Pirlepeli llyaı oğ· Ag"' ırcezada müdafaasını yaptı bettiğini. b~ngi ~~ribte kal'i --
2 urça ı U Demır ve Mehmet otlu olarak bıldır~cegı henüz belli 1 dd. 1 
~ortokat zade 4 87 5 Etem zarla kumar oynarlar· Ağırceza mahkemeıi e;· Bu işte Hayrettin sahte kira değildir. 18 1 SpOr 

P 
ken yakalanmıılardır. tresan bir sahtekirlık dava· mukavelenameıi tanziminden l "-lanbul (Hususi) Japonya Faalı•yetı• 

~. alamut 11nı neticelendirmek üzeredir. ve Muzaffer de bu mukave- nm Vaşington deniz moka-
lı llt,ı MNufğla dvi~iye.tinden: b k Me1ele ıudur: 11 leyi ibraz etmekten suçludur• vele!ini f~shetmesi üzerine Uşak (Hususi) - Burada 
11 tı a ia R aresı ıçın a ır . k d 1 t • b · a' 1 k k k k · k ~ k taıak Engin Portakal z. 365 köy 701 tipi empermeabilize Makbule adında bır a ıa, ar. or oya yenı ır me e e çı spor ço terll ı etme le ve 

•ba · 200 bezden olmak üz re 25·11 ·934 ıabibi olduğu bir depoyu bir Geçen muhakemede iddia mıFşhr. b h rekabet, sporcu gençlerimizin 
,, " üdd ti r 0 • . )' k J 1 64 342 ıanSBDID Japonyayı U U· f • • • . • 

iti\ Pamuk tarihinde ihale olunacak altı ıbendellm H e e i y zykı~m'ı ıra m~ amdı dıuç u arın 'b' ve susta teşvik ve teşci ettiği aalıyet~ ıçın şayanı me~nuııı· 
.ı,, ,. dıra talip zuhur etmedioia- e e e ayrett ne ıra amıı, acı ma eler mucı nıce ceza "dd" J kt d yet neticeler vermektedır. 
1 Pte T • ildd b' d k d .. l . . . . d- d ı ıa o unma a ar. ""' ıe Balcı zade 49 den ekıiltme 16-12 934 tari· m et ıtme en a ıaa pa· gorme erını ıstcmış ve un e V k F b""kA ti Son bahar mevsiminin en ı"" a ıa ransa u ume , 
~ " ,, 48 bine milladif Pazar giinü ._aat ra llzım olmuı ve kfracısın· maznunların müdafaası yapıl- bu mukavelenin feshine doğ- sıcak günü11ün Cumaya ıastla· 

IQo " Esnaf bankaşı 47 on beıe kadar temdit edil- dan para iıtemiıtir. mııtır. rud.ln doğruya iştirak etme· mrısı ve havanın tam bir ıpor 
19 " Hacı Süleyman 47 miştir. Tüccar Hayrettin, kiradan Müdafaa vekili avukat miştir. Fakat Fransanın Tok- havası oluşu amatörleri sevin-

' " Ben Mayor 48 Şartnamelerini anlamak biraz fedaklrlık yapılırsa ki· Ahmet Remzi demiştir ki: yo sefirinin Japon hariciye dirmiş ve ~ehir kupası ikinci 
'l.. " K Kazım 48 istiyen :isteklilerin Muğla, iz- ranın bepıini de verebileceği- - Efendim· bu hidiscde nazmna verdiği notada kul- d 'I. 1 - b 
""' · b 1 N f • ' ı ı ı· k d"k evre çarpışma ara murıase e• 
~ ,, Kitraoğlan zade 48 mır ~e. ısta~ u a ıa baımll· ai ıöylemış ve mutabık .kah- yegine rol oynıyan Cemil is kantıt~n ısaFn ço şayanı ,!t·.

1
• tile htı1rkes erkenden sabayı 

~ " 2.i11celi Sait 47 bendııhklerıoe milracaatluı narak seksen lira verilmıf ve minde birisidir ki bu adam 8 
• ır ve raosanın esas 

"V ·ı · 1 5252 P 982 . • • ·ıd barde bu mukaveleden mem· doldurmuıtu. 
~ " Ş. Bencuya 47 ı an o unur. • ıkıııcı . konturat bu :ıekı e hem şahit ve hem de muhbir nun olmadığını göstermek- Halkın bütün nazarları sa-
~ " ,, 48 yapılmııtır. Bu ıırada Makbule vaziyetindedir. Zira Cemil ön tedir. . • 
Q " M. Arditi 48 Zİnt(&I ölmiiı. meydana bir takım ce müvekkilimden para iste· Fransa ile J•ponya arasln· badı. Memlek~tın en kuvveth 
8 " y abya Kerim 48 Türk anonim ıirketiain mirasçılar çıkmııhr. Miraıçılar, miı vermeyince, mukavelenin da ki müoasebatın inkişafı ve birbi leriue rakip takımları 
ı, • A. Barki 49 Ayancıkta tesis eylediği son Hayrettine baı vurmuılar ve sahte olduğu sabit olduğu şimdiye ~adar .ibzari sa~alarda o]an E'genkon ve Cençler 
~ • Beşik,.i zade 49 sistem makinelerle miiceb- kira istemiılerse de, paranın halde belki de bu Cemil a n;ızarı dıAk~ah .cel~edıxordu. takımları tam uat 15 de oyu-

" • ·... · rafınd b ht k A ı - k Mevcut badıse, sıyası munase-
" Ali Haydar 48 heı fabrikalannda fenni ıe- tamamen verıldıgı ıöyleameaı an u 11 e ar ıgın ço b ı d d b" fh na başladılar. 

S k 1 • ilzerı'ne Sulh Hukuk mahke· temiz ve pik olan müvekki· et etr ek• e yenı. l_arb. aaJ a O k .._ Q killerde bazırl•dığı par e erı r . . . . arze me ~e ve gız ı ır a· yun ço samimi ve be· 
'IJ 1-f S&m dünya piyaıalarında ıöbret mesine mliracaat etmiılerdir. ıme tertip edılmış bır tuzak- pon - Fransa ittifakı mevcu· yecanh oldu ve Gençler 

llaeyin Hüsnü IO kazandrğını memnunly~tle Bu mabkemeye bir kon- tan başka birşey değildir. diyeti tahmin olunmaktadır. birinci haftayım ortalarında 
b . öğrendik. Hem ııbbi hem tur it ibraz edilmiş, ve bunun Bu Cemil denilen adam ~~..._..._..._.... . 

4 !QlSlr darı ı"ktı'ıadi olan ba dı:.ıeme uıu- bt ld i 'dd' .liJerek Dokto• F "d Ş k tt hntakçe yaptırılan ebh vukuf bar gol yapmak fırsatını elde 
J. , v ıa e o u u ı ıa eu en UD ev e en tetkikatında iki kooturato al- · · · · 
., C •lıti zade 3,50 lünü büliia mlibendis ve in- it Ağırceıaya aluetmiıtir ... cebren para istemek ve im- tındaki Makbule imzalarının ettıler . Ve bınncı hıftaym bu 
~ tilnıez zade 3

1
3715 şaat sahiplerine tavsiye ede = -== _ - zasuu taklit etmekten suçlu uirbirioe benzemediğini bildir- suretle 0-1 Gençler birliği· 

~~hdı•r tohumu riz. Zayi olarak Asliye ~ezada 470 nu- miı ised t: konrato ınubteviya· nio g .. libiretile bitti. 
~ "q Satıı yeri: Hilil Kereste v· b I . . 411 marala dosya ıle muhakeme tınm Hayrettin tarafuıdan ikinci baftaymda E'gene-i! ,,.t1 ~ Buki 4 fabrikası T~lefon: 3776 ıt • ac.enteaıne aıt l) albnda bulunmaktadır. Binae- Cil cydaoa getirilmedigioi ve konlul dab üzel 0 oama· 
'1 ll d 

4 
P. 936 numaralı manıfeatoda (KET naley bunun şıbadeti, ihbarı getirenin müvvekili olup olma- ar a g. y "' y zı e 5 1 ordino- 'b" . .. _ . . d ya başlayarak barçok gol fır· 

•ı ~ •lıya Keıim 
4 

K• J k E vapurunun numara 1 • gı ı vezıyetler herhald~ goz· dıgmın kendıııne y•z ırıl-
111d ıra 1 V sunu zayi ettiğimden diğerlaı den ırak olamıyacak kadar mak surctile tetkik et - sallan kaçırdılar. 

• Karasu 4 ı· · d k' Memurine elverişli ve elek· alacağımı ilin ederim. dikkate şayandır. tirilmesi lazım .gelirken, kara Gençler bir ığı aon a. •· 
l l l> Nohut trik tertibatını havi G8Zihul· Behor Elie Alazraki Bondun h•ıka oabtelıği cahıl ve okuması. yazması ol· k•lara k•d" muhafaza ettık· 
19 

111 
a'!•luıl zade 6 varı büyük tuhafiyecilerde iz !22~. P. 992 . i~dia olu:an mukavelenin ~ miyan müvekkil hakkında leri galibiyeti Ergenekoa sant-

i:••lıçi zade 4 75 mir Post11ı gaıetesi bitiıiğia· ( • Belediye • d sabtekirhk isnadına imkin foru Alinin güzel bir golile 
~ '\. d ' deki hanenin yukarı katı ki· zmır SID en: olamaz. Demiş ve müvekkil- keybederek 1 - 1 berabere 
t 't,ıll. Um arı raya verilecektir. Karııyakaya inen yamanlar suyunu evine almak istiyen· lerinin temyize çıkanlm•lanna kalarak sahadan ayrıldılar. 

~ll~cı. ta de 5,25 Hurdavatçılarda 14 numa · lerln, evvelki ıeliılerinde aldıkları sayı sıraıile karşıyaka istemiştir . Mahkeme kararı Cumaya Eskişehir sporcu· 
P.iıtat 5,25 ra~a Tuhafiye mağazasına beletllyeı\nde ıa itleri daireıine giderek branıman keşifle- başka bir güne tfemim edile- larıntn şebriruizde temu1ar 

müracaat. P. 995 rini yaptırmaları. 5299 P. 993 cektir. yapması muhtemeldir. 



hilal 
Mobilye 
Mağazası 

lımir: Şekerciler· 

de No. 26 

Fmnlı kerestelerle-· imal edilmiı koltuk .. takımları, 
sandaliyelerimiz ve sureti mabıusada getirtllmiı Pirinç 
ve Nikel karyolalarımız mığazamızda ıablmaktadır. 

lımir ve: havalisinde .temıile:muvaffak~olduğum' ~Türkiye· HÜSEYIN SA.DiK 
Müracaat edecek müıterilerimiz memnun kalacaktır.

1 m izin med-.rı:' iftihırı v( ye gine lkaryola vrr mad-eiıi eşya P. 961 
fabrikası ve· bilumum sergilerde birinciliği kazanan ve Is- . . . . . • 
tanbulda doktor Halil Sezai bey fabrikasının çelik boru p ıspaslar on. ~ene ıçın garaotıdır. Fıatlar yalnız bır na9loa 
tizerine muhtelif ve müntehap halis Nitrotbanca ile yapılmış farkı nazarı ıtıbara alınarak toptan ve perakende lat~nb~l 
e en müşkülpesent kimseleri memnun edebilecek ve Avru· fiatına sablmaktadır. Teırif edecek kıymetli miiıterden.n 

a.a karyolalarını biç bir veçhile aratmıyacak derr.cede mü başka yerlerde karyola veaaire aramak için klilfete d&ımı• 
kemmel olan iki, bir buçuk ve bir kişilik karyolalar ile yeceğini şimdiden temin ederim. 

kmnhtelif ve müt~nevvi renklerde nikel ve sarı takımla bebe lzmir yeııi kavaflar çarşısı No. 29 Llikı mobilye ve kar 
aryolıları gelmiştir. Ayrıca hafif çelik tel örgülü demir yola salonu - HÜSEYiN HÜS!\Ü -

Muhasio~iş 
Arayor~ 

Uıu) defh~ri p)aııço yap• 

m •i• bilir, bir mubaıjp daimli 
veya güııde İ:Jirkıç saat için 
iı alır. Batturak Hamidiye 
(Oğurlu han] da (Sebri) adre.· 
ıine müracaat. 

Aydın Demiryolu umum mtı· 

dlirlOğlinden : 

1034: numaralı 1.'aze 
nıeyva tarifesi 

6 - 11 • 9:i4: tarilıin· 

den iş' al'ı ahire kadar 

muteber olmak üzre Öde-

ingiliz 

Kok Kömürü 
Antrasit Frene Nats, 

Krible Zon~uldak kömürü 
En Ala nevi ve en ucuz flat 

Jllişten Izınire taşınacak İkinci kordon N o. 8~ TlCt\ HE'l' ODASI KARŞISIN DA Telet'on:3306 

( yaş ii~üm ıni.istesna ) 

diğer bilumunı taze ıuey· 
vaların beher tonundan 
700 kuruş ilcreti nakliye 
alınacaktır. 

Haliahaıarda tarifesi yukarı· 

da zikredilen tarifeden daha 
ucuz olan istasyonlardan nak· 

ledilecek Tütnnlere daha ucuz 

tarifeler tatbik edilecektir. 

18·9·34· tarihinden 31·12 
1934 tarihine kadar Söke Söke 

Kemeri ve Moralıdan lzmire 

taıınacak burçağin beher to· 

ııundan 375 kuruşalınaeaktır 

5 - 11 - 934 tarihin
den 30 - 6 - 935 tarihi· 
kadar istasyonhır<l:ın J z. 
ınire naınına asgari 800 

ton Huı da incir ııalde
dileıı ınürselilevlere be-• 
her ton ldloınetre ba.,ı

na on para rcddiyat ya
pılacaktır. 

Aydın deıniryoln unıum 

mildiirlüğiinden: 
2 8· 1934 tarihinden T eş· 

rinievvel 1934 ıonuna kadar 
Dinardan Denizliye taşınacak 
Bzlimün beher tonundan 500 
kuruı ilcret alınır. 

3 · l O 934 tarihinden 3l·124 

934 tarihine kadar udemiıten 
lzmire nakledilecek yaş llzüm 

&a beher tonundan 600 ku 

aı Ocret alınacaktır. 

Edvar Conson Halefi 

s da elbise boyahanesi 
Bayram münasebetiyle takımlarınızı, rop
larınızı, şapkalarınızı ve iuekli kumaşları
nızı ve en eski elbiaelerinizi yenileştirecek 
ve yenisinden tefrik edemiyeceksiniz. 
SARDA elbise . boyahanesi en meşhur Av-
rupa bovahanelerinde (Puvan, Keler ve Gife 

2ibi 8 senelik staj eören) 
Paris te1uizlenH)k ve hoyaınak odasının 

1 !~27 seııesinde Beynelmilel boyacılık 

federasyonu azasından 

tasdiknamesini haiz 
Ye tenıizleyicilik 

SARDA ELBiSE BOY AHANESIDIR 
lzmire biiyük yenilik getiren saıı'atçı Sarda boyahanesi siyah renkleri 

başka a<,•ık renk yapar. 

bayraın münasebetiyle 
lnauılmıyacak derecede fiatlarımız 

tenzil edilmiştir 
Adres : Sarda Elblse Boyahanesi! 

Saman iskele i ~1iınar 

Telefon 
Konıalcttin Be~· Caddesi 
Şirketi Karşısında 

No. 21 

Hasan Ozlü Unları 
Vitamin 

Arpa öıii 

Kalori Yulaf özii 

Gıda İrmik özii 

Kuvvet 1'ür1ii özii 

Kudret Pirinç özii 

Kan Çavdar ()zil 

Can Nişasta özii 

Hav at Patates özii 

Sıhhat 
Mel'ciınek özii 

Beyaz ınısır özii 

Nefaset ~ 

Neş'e 

Çocuklarınıza yedirinjz, istediklerini ve ıevdilderioiıs,J•" 
hrmıyarak değiıtire d~ğiştire yediainiz. Vitamıaı ve •,S 
riıi çok olan bu milkemmel özlü unlarla ysvrularınıı 0

",.

ııhbatlı, tombul' kanlı. canlı olurlar. Çabuk büyilrle'•_,,,. 
buk dit çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, iıhal ollll:ı fi 
HASAN ÔLLÜ UNLARILE YAPILAN MAHALLE Jıtl' 
ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yeııı•~ d" 
lezzetine payan olmaz. Haaan Ecza deposu. Taklitler o 
ıakınınız. Balan markasına dikkaı P.990 

Sinemanın icad olundu(u4 t 
senedenberi i'k defa hayre 

ve dehşetle 
Göreceğiniz film: 

Görünmeyen Adam 
Harika ve mucize den daha kuvvetli ıabeser 

Bugün Lile ıiaemaıında 
1 -Folu dünya havadisleri 
2 -G6rtınmeyen adam 12 k11ım 
3 -Kadınlar ne iıterler 10 kııım 
Hepıi buglin LAiede 

öol ışık az sarfi ... ~at uzun ömür 
Işte (Metalliim) laınbalarıııı tercih 

ettiren ilç evsaf 
Depoıu: MEHMET TEVFiK elektrik malzelDe ,~' 

posu. Peıtemalcılar. Telefon 3332 P.91 11 llil..... . 
Komisyon Evi b'' 

1 - Tatnn llzllm incir zeyti yığı aade yığı y•P'~ol ti 
dem ve banlar gibi toprak meyvelerini, fzmir ht•0 ''~J 
Avrupa piyaıaleriae iyi fiatlarla aatmak. 2 - Emlik • _,,,,. 
ferini deger fiatla tatmak veya icara vermek veya ::-
mukabilinde para alup vermek ve matlup devir ~e dl' 

fi ' etmek. 3 • Yogoılavya ve Yunanı.tanda emliklar• 1,,ı-' ğ.!r iıleri olupta takip ettirmek ve zayi olmuş llP11 dil'!_. 
suretlerini çıkarmak. 4 • Ankara ve Iatanbulda ol•11 JJ'd~ 
itlerini takip ve intaç ettirmek iıtiyenler ;çin iyi o• ,.,ııf 
mlie11eıelerle avukat ve tüccarlar ve fabrikatörleri• orf 
mamız olduğundan bu işler hakkında yazıbanemiı:e JJ' 
eaat vokuanda memnuu kalacağını ilirı ederim. _,,I 
Halimağa çarıasında 3üncü noter karıııında 9 ııudl ._, 
lcomiıyoncu llyua Arditi Telefon 3668 I'· 
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AS" ekaı Ibrahım ~-~ Doğnm Ve Cerrahi Kadın . Hastalıklarıl§_§ ı i !!§ 
"' "'ERi t f - İımir Memleket Hastaneıi Roatken Miiteha11111 l~i . HASTAHANES DAHiL YE MUTEHASSISI ~ Mütehassısı Telefon 2987 ~ ! k a 
d, ~~·Beyler ıokak numara 45 Beyler hamamı karşısn· s . . ' .. = = Her nevi Ront en mu•yeneteri ı== 

0 gleden sonra 3-6 ya kadar hastalarını kabul Eder. ~ Kestellı caddesınde 62 numarada hergun §S ~ l.Jltra - Viole ve Elektrik tedavileri yilrüyemiyen vt 

P. 899 Telefon 3806 1 = saat 3 den "sonı·a hastalarını kabul eder. ~ :bilhassa Raşitik çocuklara tatbiki ve rontken .ile 

t- tıııuııınııınuıııınıımnınn11111111111iııı11111111111111i11i11111111i 11111i111ııı111111 ııııııuıııınııııı. illl11111111111111111111111111111111111111111111nınııııııııııuııııııınıııııııııııuıııııııı mi i11111111 llip864 = Kel ı eda .;ı eri y•p•h•. p. 
863 

bOperatör 
~.~· 9bvdet Mustafa 
Qp erı merkez hastanesi 
~ttetatörü. 
iL· 2tin öğleden sonra 
'tııc· il 

BİRİNCi SINIF MU'l'AHASSIS 

Doktor Operatör 

bey hastanesi 1 eyler So. No. 78 I 

~------• Jzınirin en lüks ve sıhhi ve emsah;iz lıusnsi hastanesi olnp 
~· bilhassa kibar aneıerin A mellyat için yegaııo tercih 

Öz Tabibi eyledikleri hastanedir 

p~.~~ıııail Sel:thettiıı T AHSiN BEY 
~~leı~11~~z~::1r~y!~~nJ:~ Bizzat aıneliyatını yaptığı lıastaJarıudan yeYnli yatak ücretlerini biı· 
aa:'rı askeri hastanesi J liraya, keza aıncliyat ücret]eriııde de feYkaladc teıızilfit yapınıştır. I 
!tat hastalıkları mütehaı· Adres: Izmir Çivici hamamı civarında Müftü sokağında Yemişçi Beylerin 
l~tı !11uayenehane: ı l I-- muazzam binasında P. 920 

tı beyler s. No. 81 : 

~-~"'-=:::::::::::::·~ .. ------·· Doktor 
Ekren1 • 

ı. A . 
t Nörolojist ve Pisibiyatr 
~lb.lei asabiye baatahklarına müptela olan hastalarını 
~Qı~ı ve ihtima:nlariyle meşguldür. 
~t •r Gündoğdu operatör Esat 
SJlin bulunur. 

bey apattımanındal 
P. 926 -

~~JDE MÜJDE MÜJDE 
~ ırııır güzellerine taravet dağıtan Paris yüluek bcr
~~ tlıtkteplerinin Atina ve Bnkreş şubelerir den dip
~tl lh nıioik kadın berbtri SITKI BE'{ hanım tuva
~~ri11e ait bir çok yeniliklerle beraber en son sistem 
~ti ~r ve elektrikle işliyen altı ayhk Ondüle makine· 
~l'~ı getirdi. Yeni sistem makinelerimiz FEN ve SAN· 
~t ~ Hanımlara bahşettiği bari~ iilide bir eserdir. 
~Ot~ altı aylık Ondüle yaptırmaktan kor kanlar bu· 
lt~ tılarında haklı değildirler. Çünkü BU MAKiNE
~~ iN GEREK SAÇLARA ve GEREK SIHHAT A 
)'t>~A.R.1 YOKTUR. Bilbasia başka biç bir aletin 
~._'ıtıadığı OKSIJENLl ve BOY ALI zcif, kmk, uzun 
s~•açları kıvırcık veya lüle haline getirir. 

~~z ÇLARI YAKMAZ, RENGiNi BOZMAZ, KIR 
~ ld &arartmaz aslından daha güzel ve istenilen şe 

s: Yapar. Bütün. Ondüle yarım saat sürer. 
~ÜQ' uz.un ıeyabatımdaki ST AJIMLA artak TEC· 
't.._ ~ lerimden bütün h:mir Hanımlarının istifade 
,/•i .rnenfeatları iktizasındandır. . 

~~ .eı11 ınakineleriıniz salonumllhU lzıniriıı 
~~:z biı· giizellik Yesaıı'at yuvaı;;ı yapııuıştır. 

t l<eçecilerde 122 numaralı üç katlı binada B. Sıtkı 
P. 896 • 

,ll(i arkadaş ·arasında 
, Elbiseyi yeni mi aldnuz? 

liayır eski elbisemi yeni_ yaptırdım. 
, Nasıl olur, eskiden yeni olur mu? 

~,._ Elbette olur, fennin terakkisi ve o fenni tatbik 
, Ustalar olduktan sonra!. 

)oı11 Bravo!. Demekki sen, bu şekilde hem kazancın 
, Clu buldun ve hem de eskiciliğe paydos ettin. 

· . l abii bakınız ıize anlatayım: Geçen ay bizim 
~~· · · · Bey arkadaıım gazetede 
~it ~eı·aıtıuda İstanbul İstim Boyalıaııesinin 
R\t~l&ı ~Ilı görmüş ve oraya bir elbise ile bit şapka 
~t,d~~.uş pazarlığa ne hacet Boyahane müdürünUn 
~ ,,~~t cüz.'i paraya hayret etmiş. Uç glln sonra da 
~1'itı1 kirli elbise ve faplrasını mnkemmel boyanmış 
~, t 'llaıiş olarak almış ve memnuniyetinden evdeki 
\u. lluaıluını, muşambaları, perdeleri bile yenilet-'' ~ .. , oOlürmüş. 

, 8u nıuvaffakıyeti nasıl elde etti acaba! 
~~ ~•ni onu da söyliyeyim, makineleri son sistem 
ı ''•ı~ • hıüteharrik, Avrupa görmüş bir boya müte· 
~li~, 1 Ç•hşmaktadır. Boyaları gayet ıabit, ipek ve 
''~ topları iste ailen reage boyamakta mahirdir. 

' .. vanı tavsiye bir yerdir P. - 931 

Gençliein VE Güzelliiin 
Muhafazası 

Neş'eli VE Sıhhatlı oımaııııı 
Sırrı Aı'cak 

Ki na Lulfi 
Kuvvet ilacıın içmekle kabildir. 

Her"' Eczaııcde BnJunur. P. B07 

~ l l l l l l l l l l l l lllffilOlllllllllllllIIlHllllllllllllP]llililllllllllllllllllllIDllillllllllllillDlllHlffllllllllillllfilllllUDllllllllllll~ 

§ Akşehir bankası .,. 
~ Sermayesi: 1,000,000 Tüı·k J,irası 1 
: IZMIR ŞUBESİ 1 = 9 lkioci kordonda Borsa Civarında Kendi Binasında 5 == E3 Telefon: 2363 ! 
__ B er t.iirlii Ban~a Muam~lfitı ve Enıtea il 

Koınuayonculugu.. = 

ijMüsait şeraitle mevduat kabul ediliri = Hububat, Üzüm, İncir, Pamuk, Yapak, Zeytinyağı = Afyon ve sair emtia komüsyonculuğu yapılır. Malların ~ 
= vür~~unda tabiplerine en müsait şeraitle avans ı 
= verıhr P. 914 == 
ıııııınıııııııııııııııınııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

yapılan, BıJgi mahsulü 

Babacan Rakısı 
Mideyi yormadan, rubu yükseltir, yorulan dimağları 

dinlenditir, iıtiha açar .. 

BABACAN Rakısı 
Giren yerde keder yoktur; zevk neı'e vardır. 
BABACAN rakılı: Temizligi seven, 11hhatanı düıü· 

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

Olivier ve şürekası Limitet 
VAPURACENTESI 

Cendeli han Birinci Kordon Tel. 2443 
The Eflerman Linea 

Tahmil için beklene" vapurlar 
ALGERIAN ~6 il ci Teşrinde Londra ve Aoversten ge· 

lip tahliyede bulunacak ve ayni zaman:fa Loodra ve Hull 
çin yük alacaktır. 

GOURKO vapuru 5 1 ci Klnunda Hull Londra ve An· 
veraten. 

EGYPSINN vapuru 10 1 nci Kanunda Liverpol ve Svvan-
ıeadan 

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

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

ikinci 8P.vler aokak fırın karfııı No. 25 Telefon 2542 
lllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllDlllllIUIOllOHllUllHlllllllllWIJlmHIUDHlllfflllllllllllllllllllll 

Tercih Ediniz 
MERKEZ DEPOSU 

• ı..,erit Şifa eczanesı 

Şimdiden ucuı fiyatla kömllr ihtiyacınızı temin ediniz 

biiy ·· k Fırsat 
Touan Halis Zoneuldak 
Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite mah lzmirde yalnız Franıuva Parpin· 

yani ı icarethanesinde bulacaksınız. 
SILlNDlR JÇIN: Spesiral Zonguldak kalitesi d~O 

gelmiştir. 
lNGILIZ ANTRASiT: Ve kok k6mürü ihtiyacınızı 

da bu mlle11esedea temin edebihrsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzİ · 

lat vardır. SA 1 iŞ MAHAL.Ll:Kestane, pazarında No. 10 
P. 900 Telefon 3937 

Zingal 
Türk Anonim Şirketi 

Ayancık fabrikasının son sistem fenni vasıtalarla hazır

ladığı kaynatılmış ve bubarlaamıı srlbgenlerini aanai 

ve möble işlerinde tercih ediniz. 

Çatlamaz, çekmez kurtlanmaz ve budakıızdır her 

çeşit ölçüde olduğundan zayiat •ermez iktisathdır. 

1 
Taşra marangoztarına tavıiye ederiz. 

Satıı Yeri : 1 
Hilal Kereste Fabrikası 

Keresteciler Telefon : 3776 P. 935 .................... 
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öksürük, nezle, brônş·ı, boğaz ve 
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Beyler Sokak N o. 27 

-
bilen güzelliği sevenler 

ısını a 

Hanım:- Bey _!>u'~kadart şık şapkayı ~nereden ı. bul-! 
dunuz? 

Bey -!.Ya .. Hili baberiniz•yok munHerkesin biJ· 
diği şapkacı Abbas Hilmi: Genceden .. Ayni zamanda 
o gördüğünüz 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. Teşviki sanayi kanunnndan 
istifade ederek mevaddı iptidaiye olarak bilumu 
ıapkaların kumaşını doğrudan doğruya Avrupadan 
celbettiği için bu kadar ucuz ve ayni zamanda müş
terilerin zevkini okııyacak renk ve model her ne şe· 

, kil olursa olsun pek kısa bir müddet zarfında temi· 
[ natlı olarak y .ıpmaktad1r. 

' . iTelefon: 2691 Teleg LABOMEMDUH 

ticari 

Gıdai 

HER 

c•ns 

Sınai 

Tıbbi 

Tahlilat 

~ 11 
Merkez: Balcalar No. 191 9 Eylül baharatçılar 

karşısındadır. P 943 11 

.!!:===-:;:::====-~============= r f Satılık ev' 
Karııyakada istasyon baıın· 

da yedi odah iki katlı ve 
laalaçeai:mevcut 9 numaralı ev 

47 
45 

DERECE bar 
ıablıktır. 

t.tiyenleri viliyet evrak mü· 

dlrll Ahmet beye mUracaal• 

DERECE 

..... p -- 54 
Rakıları uzum rakısıdır]ar., Nefisdir. Sıhhidir. 

mı Al 

Hamam. hamamcıınlı 
tecrübeli ve iktidaru 
olmasile dainıa yaşa:_ 

ve kendisini meınnu n 
eder. 

Ikiuci Snıuadaıı Yapılaıı 43 DCl'ece Sa kız Rakısı 
lJ uu ıhığ·u İ tilıarile Şa.yanı 'l'a vsj yedir 

" 

1llürrıcaat A1ahalli: Nazilli ~Iadran Rakı 

Af üdü.rlüğü 

Fabrikası 

Sıbhata hizmet, yalon: ye· 
mek ve içmekle değil aynı 
umanda temiz yıkanmakla 
da kaimdir. 

Llllu ve her türlü tertiba
tı haiz olan biryer mtikem· 

mellyetini kazanmış oldu
iundan 

KEÇECiLERDE 

Tevfik Pasa 
Hamamı Da 

aynı tekimülü göstermiş ve 

memleketin en temiz ve sıh· 
hi bir hamamı olmuştur. 
Diğer ~hamamlardan ucuz· 

dur. · 
Bir defa tecrüEe ediniz. 

Kececilerde 
Kadı hamamı 

lzmirin en temiz ve en 

kibar hamamlarındandır. Çok 

tecrüdeli bir hamamcı olan 
yeni n üsteciri tarafından mü· 

kemmel bir bale getirilen ve 
mnıterilerinin 11hhatlanna dü-

şünere k ona göre tertibat ve· 
ren bu hamamda yikanan vü 
cutca daiıtifade görür. Fiatlar 
25·50 kuruştur· 

Kadınlar tahfı da sabah
tan akşa'Da kaaar açıktır. 

P. 903 

Müsteciri Alı RIZA P. 898 K• ) k 
ıra ı De._,o 

Aydın Deıniryo]u n. ikinci Kordonda eski güm-
• • rllk sokağında (6) numaralı 

mun1 nıiidiirliiğiiııden : depo aatıhkhr. 
Umurlu i&taayonundan Al- Hd kattan ibaret olup bi-

ıancağa taıınacak preseli pa· rinci katı gayet geniş ve ikin· 
muklar 1()()6 numaralı hususi ci katı iıe depo olarak kul 
arifenin ikinci fıkrasındar lanılmağa elverişli büyük bir 
zikredilen reddiyattan da iı· salon ve iki büroyu muhtevi· 

tifade edebileeektir. Bu tari dir. Taliplerin ikinci Kordon· 
13 10 1934 tarihinden 31-7- da Kardiçalı Hüseyin bey ba-
1935 tarihine kadar muteber nında Umum gazeteler bayii 
olacaktır. Hamdi Bekir beye müracaat-

ları. 

I'. 8!171 

Güzel hisar 
Mefruşat mağazası 

kavukçu zade MEHMET 
lzmir Yolbedeateoi No 19 

Etamin. keten, fıle perdelerin envaı, perdelik fıle, tü ı 
cibinlik, ve karyola tülleri. Krem, yeşil, estor ve hasır 
perdeler, perdelik ve kaoapelik kadıfe kreton, more vt 
f.l\ntazi kumaşlar. Perde saçakları ve bağları, masa örtü 
leri ve sofra takımları, karyola örtült ri, pamuk ve yüD 
battaniyeler 

Taban, kanape, sofra muşambalarının envaı. Bronz 
ve ceviz kornizler vugel vastor ağaçları, yolluklar ve 
paspasların muhtelif boyları. Şezlong sandaliye beıleri, 
lranepeciJiğe ait malzeme ve mefruş•!• mnte•llik eşya 
rekabet kabul etmez fiatlarla mağazamızda satılmak-
tadır. P. 820 

SEFERiHiSAR 
Şarap Ve Konyakları Deposu 

Aımalımescit N. 173 
Hasan Tahsin Te ş~ı. 

Türkiyede nefasetile meıbur hı lis yaı üzmden 
mamul Seferihisar Şarap ve Konyaklarını bu depoda 
bulacaksınız Halis ve nefis sirkelerde vardır. 

P. 953 

Neş'c ve şetaret kaynağı olarak tavsif 'ederler 

BiLECiK Rakısı 
Üzüntüleri kaçıran fikre cila, ruha itila veren, hali• 

üztimden mamul en birinci ve leziz rakıdır. 

Sevgililer !!~u~~!~lar ~!.~!~~ldızlar .,.. ı 
like1inin iradelerine teb'an yaratılmıştır. 

BİLECİK Rakısı 
Hilkikat ehlinin biricik rakısıdır. 
Ne der güzelliği tasvir ederken Eflatun • Güzel 

bekikatın enmüzeçi Jetafetidir» 

Bu Söz Hakikatlarııı Hakikatıdır ... 
P. 912 T. f. 

.. . -
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---------- THas lı1çaklal'1 ı~,onnin ve saııatnı = , = eıı son eseridir 
---- Cildinizi bozmamak = için kulümacagmız yegane bıça/, MOZA R bıçagıd11 · I 
§ Traş biçaklannda arnnanhususiyet bilhassa kı 1

' 

~ cilde en yakın yerinden ve ekmedenkesmektir. 8•11
0 := bıçaklar fenni surette yapılmamış olduklarından,kı11•'1 

_ kısmını dipten, bir kınmını yarıdan keserek, bir kıs· 
- mıoı da kıvırıp geçerl~r. bu suretle traş bıçığıaıP 

geçtiği yere bıçağı bastırarak tatbik liıım geHr .;e 
= cilt berbat olur. . 
53 l\:fozar bıçakları cildiu iizeriııden gcçtı-
~ ğ·i yordo bir tane bile kıl bırakıuaz. ynı, 
§ genç bir çocuk yüzü g-ibi olur. 
: Bir tecrii.be, iddiamızı isbat edecektir. 
~ 10 rrıra~ i<;iu garantidir Hor yerden 
§ , 

iE5 arayınız. 9 
~ Umumi satış deposu: Sulu han civarında P. gO 

1 Sadakat tlcare h nesidir 
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Ha ırll haber 
,,;f 

Mübarek bayramımız geliyor fakat bayramda bilhassa Jdel• 
kıyafetli, c zip ve şık olmak için elbise ve kundura oı0 

ıerinizi Hlimağa çarşısında: 

Ruhen Katan Kü~üpanesinden c1o· 
Almak herhalde lazımdır. Zira en iyi ve en güzel kUP 

11
,. 

ra, Tayur, Manto, tuvalet ve erkek modelleri orada buhıOb•' 
Bayramdan evvel elbiselerini kendileri yapmak istiyeo 

nımlar da şimdiden patron siparişlerini vermelidirler. 

HUBE .. :1 ICA.'l'Ar... KÜTÜP .L\.NBS1J?DE f 
Her türlü ve her lisanda gazete, mecmua, kitap, a•"' 

ve inşaat albümleri vardır. a-· 
Her h:raftan her türlü sipariş kabul edilir ve sür'atle gg~ 

derilir. Satıcılara ayrıca tenzilat yapılır. Telefon: 2619 p. 

Ge<;eu seııe ele 

500,000 liralık 
Biiyii k i kraıniye ile 1 O vataudaşı sedndil'eJJ 

lkiçeşmelik Tan sineması karşısında 

Üç kardeşler 

UGURLU KIŞESi 
nden bir bilet alıp tecrübe ediniz Çalışmadan eld~ 
edeceğiniz serveti bu UGULU KIŞENIN uğurlu bilet• 
ile elde edebitirsiniz. Bu kişeden zengin olanlar 111 

resimlerini de bilet ahrken görebilirsiniz. Hayat!• 
zengin olmak yalnız çalışmakla değil, UuURLU yerıo 
uğruna çarpmakla mümkündür. P 987 


