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FIATI 5 Kuruıtur 

~Büyük Millet Meclisi Feshediliyor-
litket -t s ~ usuyor? 
~----.) nıııcip oldu, nrıı~ı ır-

ltltfon . 
aı..t t•tkeı· .... .. ı şiındiye kadar 

•ttdi . 1 
'-ıth le 111 oçık ıeneJ,.. 

"-1t~llı•~iyen 6-7 hin lira 
"-e gfı 1 ıı~edi. Kazanç yalnız 

1•terı) · . 
' de nuştır vı• yekılnu 
a}~i ı· h'lalılnı olduğu üzere
~ ~Ye·lr~dao il1arettiı. 
1ıı....· ıs ..... 1•6 

~zaoı:eu:lığn \'eya ee· 
~ btltk lıra kıznocn muknbil 

'"" 1.... ının f . t,l ~ ~ ~ıs ı olnn 3 lıın, 
la._"'t tir{uı lırayı iidemiştir, 
~~da h .. et ne ıli ye bu işin 
~ıı~ d· nı usnıu~ hem de 

A. li~eni <l h ' . . ? 
ı..ı "il g, , er al \"ermıştır •• 
...... t· tıp nı 

· uıınımauın anıılııorı 

~' l&tokb ' • fteı . olın de faiz yüzde 
edıye . 

&ı... • etın· . ı t: ynıde Eekiz 
.~ . 'ttır. A d • 
\.ı' titlteti ra akı ) ilrde elıı 
,"'1n. k 11 Y•lnıı ln·eçli lıiıse· 
~ •lı7or 
~ .' Şirlter · 
\.. lntıt •n malzeme ıatışm. 
I~ ll da L 
~· d11Aru udediyı•yi ııllikaılar 

it, dan do~rnya f nçli· 
lıı... ~"'d· 
.. ~ L 

1 
l'clef0 • •• \ q•k1t 0 §1tketıom neden 

~~•- 1 "'rclıiJdiııiui \'c ne· 
~-•di . " 

lıitd tanııraı yoprnıyarıık 

~ c lıoı I 
t
. u 11h :ıkerını der· 
iti 

t"-!ı-,0, p tnalzenıe ııotın aldı· 
~ :-~ 1Dııtuııu1.? 
~ •ltı f. 

'-btı •ız farkı ile mal· 
nın k 

\ 
d onıOsyoou ve lıu 

f., • da· ..... r.,, . 'illi ckilde yüzde 

ltın·:· hu şirketin ıcrmn· 
ı l CQ • • 
oir h amoruze etmıc, 

ltt· •yli de kazanç temin 
'ııl_ '-tardır. ileri tarafta helediye 
• ~ a._ •dır h 
' """ • em de bol ke· 
~llt, ~be zararın iletiine hu· 

L...:'"kl,,.a_ emektedir 
~ lı~ ·· -.an ı · · S-~Jaıy()r '.ır taraf yüıule olu 
~il ' 1~ onun elinde ol
:S il y~:~cnıadiyen JT1olzeme 
S ,,.._'il. on, on beş ko· 

ı ~ ·-- ··-· =m-.;, 1 -

Soldan ~nga; - Kopenlıag'ta yupılan bu kili.~e Diinyanın en aJri mfıbedidir .. lngilıerede sık, · sıh )'apılorı .1ergilerinin ~onuncusunda biri11r.i mükdfaıı 

kazanmış tlanrılarla salıibi .. Pari~ hayvanat lmhçe!;İnde Papağon'lara sun'i yağmur yağdırılıyor. 

ihraç malları _________ ....., __ .................. ----~----------
Tütün fındık satışları bizi ve 

edecek mahiyettedir 
~----~--•• .. •-.... •~4•--•~aa ... ----------

memnun 

Ne kadar ihraç ettik? 
lar ordinollt'ını doldurmak 
ıçta mubayaatta bulunmakta 

dırlar. Fıatler 60 ile 80 ara· 
ıındadır. 

Trabzon 11 (AA) - Bu 
ıabab borsada Kiaunuevvel 

teslimi altı vagon içfındık fob 

Trabzon kirk iki buçuk kurut 

tan aatılmııtır. Kabuklu tom 

bul fındık 21 kuruıtur Birinci 

Teşrin ayı içinde Trabzon li
manından muhtelif ecnebi 

Alman Sefiri 
Dr. Rozenber~ dün birdenbi

re rahatsızlanmıştır 

Dr. Ro::enberg'in Londra'da meçhul asker ubir/e$ine çelenk 
ko)'arken çekilmiş bir resmi 

l 

~~ r.tkı"e lınnun do yüzde 
~ ~•f itcnı •lıyor. C rtaklardan 
~ ~.~'-a •enede ye 25 lire 

"'• ~ı ~· 350o lira dııha h'1· -

memleketlere 10,398 çuval iç . . 

f d k 378 1 
• • f d k Şehrımızde bulunmakta olan Almanyanın Ankara sefiri 

ın ı çuva sıvrı ıo ı . . . 
"h d·ı i t' Dr. Rozenberg cenaplan dün bırdenbıre rahatsızlanmış •e 

~ ~~ li~~Qr, 7abut 18 lira Tüıiin bal)·aları muayene edilirken 

lrıı.~)... ilcret ,e . A d • Mug-la 1 ı (A.A) - Moala et ıye e ın i o tüt D t • lllıe )'ı zammederek üç 1 F h' d 60 b' k 1 il 
:<ı:ı "" far1t rı) or. ra a • 
~ tlr1t,;. Lu oldukça fzmir Milis ve Fethiyede tütün ahı utalmış~ar. 
~ d11 1 

1 sadece mııerafıoı •• h ti d d' Y enı gelen kumpanyalar 
' Y~e 

1

~1 P•r11 kur etmeıe tek vMer~şlı daradt eb' . ev~m e 'kı~or: miibayaata henüz baılamamıı· 
· lliL "-•zan . ug • a a arınca ve ı ıncı Uf k .1 d 
~ ..... '-ltab ~ta: yıne kazanç· • • )ardır. a pırtı er en ve 
t~1 ele §ırketin ecnebi 11nıf tütünlerden 700 hın kı!o 6çüncli sınıflardan tek tnk ve 

hu ? inci sahifede- Milis ve Karaovada 400 bin, büyük partilerden kumpanya· 
lll·a s ~~"'"-"'..............,'''V"V0v•VV'V'V'V'-"' """'"'"'·'"'''-"V' ~"V°'."""""""'"""""VV'V' J , •• . 

~, nnııu: 'l'aH B. 

ok vardır 

Edirne 11 (A.A) - Umu· 
mi mlifettiş ıbrabim Tali bey 
rcfakatında eıkin ve maliye 
müşavirleri olduğu halde bu-

gün Uzunköprü Keıeo yolu 
ile Ç1nakkeleye hareket et· 

mittir. İbrahim Tali beyin bu 
s~yahıh üçdört gün ıürectJk
tir. 
......... ~ ........ ~~ .. 1811--S'.'.lııl9 

Hl~RGÜN 

12 
·sahife 

' 

ı raç e ı mı ır. 
,. • .. bu sebeple daha evvelce mukarrer olan matbuıat mllme11il-

Trabzon Belediyesi terini kabulü keyfiyeti teebhüre uğramııtar. 
Trabzon 11 (AA) - Be- Sefir cenaplarına afiyet temenni ederiz. 

lediye meclisi çok hararetli ve •-------••• 
münakaıah müzakerelerine 
devam etmektedir. Trabzonun 

en mühin derdi olan ıu mese
lesinin esaslı bir turett halli 
etrafında kuvvetli bir cereyan 
vadır. 

Dünya Şiinııu 

insanlar garip, 
garip itikatların 
diima zebunu ol· 
muşlardır. Bu re- ~ 
ıim de o garip iti-
katlardan birisini 
gösteriyor: 

Cenubi Ameri
ka'da her ıene 
Sonbahar'da Kışın 
kudurarak haıarat 
yapmaaın diye:de· 
.oiz takdis elfiJir. 
Papas okur, üfler, 
halk aman der, 
deniz de dinler?!!. 

Tayyare Piyangosu 
3 •• •• 

-- uncu sahif emizdedir --
• 

~~i &~~MET ve ASIM bUyUk 
~~'f ıtpazal'ı ıınınara 17-15 'l'elefon ııumarası 2042 ~·erli ınah hor çeşit çu1akidcn çift provalı, temiz 

elbise fabrikası 
ınasraf; miikeınmel diki~. 

1 ıle, masraf1 ile, diki'i ile birlikte on iki liradan on sekiz liraya kadar ısmarlama elbise yapılır. 
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Tarihı Büyük Tefrika Vur 
Abalıya 

'-""'"""'"""'"""""""'""""'"""'"'"'-""'"""'"'-"""~ 

levne 
; -56- ·-

Sadrazam Padişahı devleti 
yıkmakla itham ediyor 

Belg·rat Cinayeti 

- Kim 

o ' · 
- Belo-

lliye ıne 

muru .. 
-Hay-

rola . 

• f ·i dermiyan edecekti i faka t nnı sir ve nü uzlannı cok id lıi·ı Draganın bu kat'i ~füder cağım. f :; f 
ıurette fikrini değiştirdi vo: li .nırdn. Ye ~imdi kollar~ ara ba.,ını diindiirdii; Draga bir Koca.mı~ l}ll ~ ~P 

- Bütiiıı bunlar ancak sındıı Rıktığı bu <lelikanlıyı miiddet gaşyolma~ gibi kaldı; sıcak kanın, btı 9"edi' ~ 
seni resmen teze·ç"viiı; etmekle bir Draga Maskine kolayca kulaklarına biitün Sırp Mil· cndun ihtiyarlık 11 

Sırp Krah Aleksandr Ve Krallçası Oraga , Nasll ÖldUrUldUler ?. nihayet bulncaktlr ! Dedi . bıl'a l~mıynı·ııklarına da oınin lotiııiıı " Yaşl\srn kraliçe ! " vakit görmez .. ·ıı>·· 
.ı.:1'akıli: .l!". ~EMS.WrTL· Kral bu siizleri siiderkon , idi. Diye bağırdıkları akı;,eder gibi - <)ok sevg~l~IJ)" 

])ragaya - " Aç bir domuz işi gonuna kadar giitiirınek oldu; biraz sonra kendini top - Tek sevgıl 1• ·rJJ/ 
- 8 - ,~ 

1 
t . d k . çobanı gibi - bir dahi\ sıı ve demiri tavında dövmek lii· la<lı vo : Kral, tek seçgıll fı 

Drnga, oynadığı oy unun -:- ... ,a ı amır e fwe ·sın rıldı. zuııınna hiikmet t i ve : - Stn·giliın, canım .• Diye haki.kati s<lyli)'ord,fl·,ıf 
verdiği bu neticelori gorunae, Kral, bu sualler kar~uıında Dra ra bu gecoııin esri\· _ Bon .. Ren mi sana ;.ı;ev- inledi. aune!Iİ ~,.t ı 
susmadı, bilaki~ daha ziyade, durdu; Draga <la, henüz nemli rengiz g v~ziyeti altında ç.ok ce, Sırbi stana kralit;e olaca- Kral : Mi~iın vo klldflt' <' 
lııçkırıl.ilnrla ıı glamaga . baş olan g(izlerile kralın giizleri· şevler anladı; genç kralın kon- ğım ! Hn " ii~ündüğiin tam - :Nasın. Haıı oluyorının ılelıkanlıyı o ı ~e ~ 
laclı. Yo : nin ıcıne bakmaga başladı. : . . . . .. ·1 d l ' l'kt' , -1 · · 'd'le k' Drag5Y .1t1 ~ . . .. . dıaını, her şeyını goze aldıra· manası e e ı ı ır ; çocuğum . değı mı Dragam, benım zev 1 1 r ı, "'" · 

ıı ı:r.a:\· ır!. J>c<li Kı·al t'Hd<len nazık ve muhım .1 . . B" ı b" t • kl s · · k d bir ııo ,ıı' - r ayır.. :ı. • • • • ' . • • • hı ecek derecedo ~ovdıgı mu oy o . ı r . nsa.' vurun a ınıza cem, ı.: ırpların kralıçesı olma.- a a.r, ~ıe i' 
Bu hal artık bundan fazla hır . 'l\Zıyet k~rşısında ~~l. lıakkaktı . l ?akat bu miiRait gelınesı bıle eı1:e bin bir lıü- ğı kabul elliyor mttsun '? ne de hır kadın 
dovam edemez. izzeti nefı;ıiın mıştı. Maama:ılı~ kenc.lıeını vnzh·eti hüRniı idare edemezse c uma sebep olacaktır. IIele Dragnnın kalbi heyecan ve ğildi P~ 

r k lı l d beni bir sokak toı,Jıyarak kat'1 hır kararla : lı ~ . . b' el f' d " .. .. .. . t • . d61 . .J ~o ırpa an ı, . :r- .. .. "r ey hır anda m'\ln·olabı- ır e il ~ şu.ıuuuz ; heyeca• sevınç en ~atlıyacak dereeı;,de \Te bunun i9tO ~~ı 
kadınına benzetmelerıne bun Nıuul mı,, Butun bun- lirdi.. Alekı:ıanc.lr, iradeRi çok nınııı teskın ederek dü.,i.inii- çarpıyordu; soluk solağa: .. 1 lmasıntı ff 't 
dan fazla tahammül edemem .. ların tek bir çaresi vardır .. zaif bir adamdı, çok çabuk nüı. Ben, kiiç ük bir memurun - lı"akat, benim yaşımın . guz~ 0 k•Jııt 
Y te t k kt' klerı'm ... •eteri Dedı' . t. ı· b ' k' . . d .. .. bırdenbıre bn e r, ar ı çe ı .; · kanar, bırden parlar lıaroket~, kızı, a< ı ır ma ınıstın karısı .• sen en buyuk olduğunu he-

Drag a, stize devam ettikçe Genç kadınrn gözlerinden geçer, fakat 0 kadar da çabuk Kral, genç dulun sözünü aa.ha kattın mı' Dedi. aşık olmo~tu. ·~ 
sesini yükseltiyordu. Kral : !ldeta kıvılcımlar Aaçılıyordn .. sükiınet bulur ve her şeyi kesti ve : - Hiçbir ehemmi~·et ve Dragaya ; .. Jiİgb J' 

- lUca ederim ba~ırma. ~~a.~ın n? di):eaegini bn kad.sr unutma~ göriiniirdii.. . - I?an ~eni o kat~ar yük· kıymeti y?k, sen benim ru· - S~ni ilk :;i~ i fi 

nen ne yapacağımı bilirim, buy~k bır dıkka.t ve lııra ıle Draga, baba kral ile ana seltecegım kı bu de<lıkodular bumun ma.budusun ! c;ıhlıraıu~ a se pif''rtf ( 
biitiin bunlar tamir edilecek· haklıyordu.. kral krali~enin bu genı; vo kulnga kadar gelemiyecektir ! - Fakat senden c;ok ;r,a· a~ka susamıştı· ed•'' 
tir. Sana söz veriyorum. Dedi. Kral, belki ba~ka bir 9are tecriibesiz kral üzerindeki te- Diye adeta bağırdı. nıan enpel ben kocamı~ ola· --De••"' 
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liususi Telgrat Haberleri Son Dak~ka: 
Plieclis Feshediliyor? Alman • RADYO 

~ili .. - ı •"•o Ceneraller: 
11ıebusSeçimi22Te•rinisanide Yaoılacak ıstanbuı ~2 <Telgraf> -Yenı· Fransız kabinesi 8•• Y .. Ordumuzu zıyarete gelen ve 

\~ utçeyi Yeni Meclis Yapacaktır bir mnddettenberi Ankarada ( en. . bulunan Alman ceaeralleri Bugün meb'usan meclisinde 
~~ ... ı Meclıs Martta Toplanacak ~:~: ~~~:ı,~;:ı:.·~d~n ··h- uroğramını okuyacak 
~ı~· ll 12. ( Telıtraf ) - 86y6k Millet Yeni Meb'us intihabı 22 Tetriniaanide b f Ce~eralle~ ıebrımızde bir Paris, 12 ( Radyo ) - Yeni Fra!ısız kabinesi yarın ( bu 

. ~d, k:t•ulcnınesi cereyanları meb'aalar baıhyac•ktır. Yeni meclisin Mart ıonlrında a ta. alara k as~ert mtıe19e· gün ) ilk defa olaralr meb'u1an meclisine gidecek ve baıve· 
'' t 9;~tıenınektedir. Yeni ıeae bit• toplanmaıı bekleniyor. selerı gezece lerdır. kil M. Flandin kabinenin proğramını okuyacaktar. Kabine 

d,~b,:kıı~i yeni meclise bırakılmııtır. lzmir Postaıı: Dahiliye vekiletinden Be· Tu••rko• • f•
1
:
5
• Perşembe günü toplanarak 1935 senesi biltçesini hazırlı-

- QGYnk ~ 011üın6zdekiBaharda toplanacak lediY,eye gelen bir telgrafta; Şehir meclisinin yacakhr. 
'b11111 tı 11 ka kongresinde yeni Meb'uı· ilk toplantısında Meb'u . ve aıilntebibi saniler M • b • • • 

111
••• muvafık g&rlilmiittilr. için blltçeye tahsisat konulması bildirilmiştir. ersın 1° esı Belçı·ka Kabınesı 

l latanbul 12 ( Telgraf ) -

Ut'• F•k • e (stanbul Bui- Torkofiıin Mersinde açmasına • 1 1 rl • karar verdiği ıube önnmnz. Bu Gün istif asını Verecek 
s~t -; ·-. - day ihracatı deki hafta içinde açılacaktır. Paris 12 (Radyo) - Belçikada bu gün Nazırlar meclisi 

Vetıni hayırlı itlere •· M v) k t Baıvekil M. Brokvil'in riyaseti altında toplanarak yarın meh-
1.t. Istanbul 12 ( Telgraf ) - 02' a en usan kamarasında istifa etmeğe karar vermişlerdir . 

~hııı . bırakmış Mevaim baılangıcından~eri ' K it Yeni kabinenin M.jaspas veyahut M. Teni tarafından teı • 
.•-ı, i' 12 (Telgraf) - Geçenlerde Pariıte ölen eski lıtanbuldan 23210 ton bugday UrU ayı kil edilmesi muhtemeldir. 

V-.ıı laıPtratorluğunun muhalif meb'uılarıadan Dersim ihraç edilmiştir. Geçen yıl Muğla, 12 (A.A) - Bugün ------------
~·~htn~lfi Fikri beyin vaıiyetnameıi .-çdmııtır. 784 ton ihraç edilmişti . öğleden sonra ilk toplantısını M a tuş k a d a.A va s ,. 
' 1 h 111'Ye göre merhumun 50 000 liralık ıcrvetinin - yapan kent kurultayı 933 yılı 

\r 'Yıtlı işleıe bıraktığı anlaııl~ııtır. Sarık ve cübbe- kat'i hesap cetvellerineve bir • v 

{\ 1 • k d 1 yıllık çahımasının raporuna Avukat suçluya 12"De vurul-
ınan Ikı· t N erı çı ar ı ar bakma, ve kabul etmiıtir. • • 

ısa azırı Gireıon 12 ( A.A ) -- Vi· Ô~ce yaptırılmış olan proje· m&SIDI IStedl ' Pe v •• llyetimiı şehir ve köylerinde- lerıne gö_re .memle~et ıuları- Budapcşte 12 (Radyo) - Şbmendüfer ıuikastçısı Matuı· 
tınazoglu buvun lstan• ki imam Ve hatipler kendi nan fennı bar '.e~ılde ku~U· kanın muhakemesine başlanmıthr. 

ı b ld b ki • araluında yaptıkları bir top· munu ya .. pmalı ıçı~. beledı!e Avukat Matuşkanın yalan söylememesi için kendiıine 
'llbuı Q a e enıyor lantıda dini vazifelerinden bış· baıkanlıgına yetkılık vermıı· iğne yapılmasını istemişse de mahkeme bu talebi reddetmiıtir. 

,,, 4, ' 12 (T ... ı f) y "k • M p k I d k üb tir. Bundan ıonra 2'elen ki-' ~itli . "" gra - unan ı bıat nazırı . eımız a zaman ar a sarı · ve c ti k 
~lthrj:~ıııe refakat etmekte olan M. Teodoridiı Anka· belerini çıkarmağa karar ve- ğı arlı o umu~ ~e k;rultarın Roan Sehrı·nde 
'trtll •;e gelmiıtir. Yunan ikti1at nazm M. Pezmaı rerek ıarık ve cübbelerini çı- :~~~ı arı~ı .Y~ ae.. ön ~rl~rı~e 
bur•d trı c ilc.tiıat vekilimiz Celil beyefendi yarın ( bu karmıılar '\"C medeni kıyafetle ~ ırıme ÇIÇID so~ kesılmıt~ır. 5000 lşçı· Ga rev lla"' nEttı .. 

• beklenmektedir. gezmeğe baılaoııılardır. uru tay arıam a günfi yıne 
--..... _ ... • • • • toplanacaktır. b - - --------- Paris 12 (Radyo) - Roan şehrinde mensucat fabrika· 

rıANSADA VAzı•YEJ .. - ıında çalıımakta olan 5000 amele grev ilin etmiıtir. 
0:ı- l~ - -·. ····- Moskova Şoförlerin - Dublan'da 

~~~tı 'Vatanperver gruplar, apartımanının Gazeteleri Grevi Karışıklık 
ilde M. Dumerni •iddetle alkıcladılar teı~,0~:,v~ni1e2vv~~·A?nkıl~~=:~ Paris 12 (Radyo) - Bkelç~-

1 
-~ • .. 'I y kada şoförle 24 saatlı bar Londra 12 (Radyo ) - 11 

hl') "' ı k 1 •• ı d • yıldönümü miinasebetiyle lı· ·ı~ t . 1 d' 24 S t Teşrini11ni bayramı münase-
1'•i, 

1
, 1 a şar 1 arı soy en 1 met paıa ve M. ~olotof ar~- ıır;fu.İe8hi:b:•ı ::o::~ bil i:ı:. betile lrlaadada Dublan ıeh· 

tk~ ~ (AA) sanda alınıp verden tebrık memiıtir. rinde polisin miidahaleıini icap 
t~~ı. llıtra . . - Dün bOtlin Fransada ıiae giderken dij'er taraftan başta meb'uı telgraflarını neıretmektedirler M d d•k tt' k kik ı t 

1111 aııni t kt d' M . . .. d k h . . · ISll 8 1 - e ıren arışı ı o muş ur. 
'-i11ı ttiaı·... cereyan e me e ır. . BeJerı oldugu hal e milıtere cep enın ıda· 
~,ı~'"• •ıınde Llyonda cereyan eden reıinde muharipler federal birligi tarafından Isveç Yclialıtı Tahranda tato··rtük mü? Kambiy() 
~ t 'k 0ı° 10 çok gilzel olması ıayeıiade alyaıl mahiyette tertip edilen biı alayda Tahran, 12 (A.A) - Jsveç • • 
~ ••t td lbuştur. M. Heryo büyiik bir Baıtilden Nasyona kadar ihtilal ıarkılarını veliahtı p ı 't Parıs 12 (Radvo) - Mıs .r Parıs, 12 (R&dya) - Kam · 
~ . '''k b , renses ngrı ve . . • b' b d 1 .1. 1. ~t ''l'tı- iitiln Franııılarıa birleı· ı6yliyerek ilerlemiı ve dağılacakları esnada prens Bertil e • fi b' kralı Fuat hazretluınm Neıım ıyo orsasın a ngı ız ıraıı 

iı lllltktt; rejimleri ne olu11a olaun di- bir mtlfettiı fana muameleye maruz kaldı· likte Tahr . v maıye ;~t ı:~ paıaya diktaörlük selabiyeti 75 95 ve dolar 15,181 4 frank-
~IL~~ d, ~rle İyi :anlaıma fikrini met- öından poliı mtldabaleye mecbur olmu•tur mittir v·D.~ htmuvafsaka t ed verdiği söylenmektedir. tan kapanmışbr. 

q f k llııtlir k' • ... · · e ıa re a a ın a ...... ~ """"'""'"""'""""""-'"'-""'"'""'-"-"'""'""'""'""'""' 
dıt 1 tinc;ı ı: Bundan baıka bütlln vatanperver grup· prens Bertil olduğu halde 1 • T • 
~~;~il •ı! Vatanfikrine hiımel etmek lar meçhul askeri selamladıktan sonra M. raya giderek •ahı ve "t a_ ayyare pıyangosu 
) •ıı ıı ve e h ti' t • D . .. .. d . ... mu ea 'lı 'llın· . n arare ı emenaım umergın apartmanının onun en geçmııler kiben baıvek'U · t t • _ 
' 1ttıı 'Yeta buı d b di k d' · ' d Ik 1 1 d k' M 

1 zıyare e mış s• • • •k• • •• 1 d k ~it. 1 bir v ~ı~n a azı en ıe· ve ea ısını 0 erece a 'f amıı ar ır . -1 • ' tir. Başvekil kendiıine boku· lrJDCI Ve 1 IDCI "'00 er e 8 • 
td

11 
•tan ıçınde tekr,ar birleı· Dumerg pençereye gelmege ve kendılerıne t .. t kd. . . ~ 

~ d h . • • . • . me azaıını a ım etmııtır. ) b• ıd• • 
tt,. ~ hi muhabbet, llrmet, ıtımat ye tazım hıalerını • • • • • zanan numara arı 1 ırıyoruz 

ı. iıu:'Qıd, k ı:nur altında yapılan mabte · bildirmege gelen muhtelif heyetleri ve bu f d k .. . . . · · · 
"'I d · •hraınan ölOler tazimle ya· meyanda ihtiyat zabitleri murahhaıJarın1 ka· 10 1 satJŞJ Okuyucularımız (l kalayhk olmak uzere bmncı ve akıncı 
d, t vllt bul etmeö~ mecbur olmuştur. Gires 12 ( A A ) _ K . günlerde çekilen piyango numaralarile mükafat ve amorti 

iti" 'tıp ' • on, · a k 1 b" d d' ~'tbt ~ltttclıc erverane meraıimia yani Bazı ıağ cenah milfritleri M. Heryonnn buklu fındık 20 iç fındık top azanan numara arı ır ara a neşre ıyoruz. 
'ıi,t~ ola._ cephenin bızı kanııklık- indiği otelin önünde tezahürat yapmak iste- 43 ceviz 12 den 13 e kadar. 20 000 )İrayı 4961 - 6687 
~-\bit t lll6dıhaleleri görülmllttir. miılerae de poliı kendilerini hadisesiz dağıt- Ceviıiçi 31 den 45 e kadar ' 

a trj s ~~aftan yilz binltrce halk mııtır. Biltiln Fraasada bu münasebetle dini muamele görmüıtür. l7723 llllıııarah , 1.000 lira da 
(\h, e aınıamak için zafer abide·. ayin yapılmııtır. -- 8000 )ı•rayı 
~I ı,. F k ()70 1ı-15593-t1610-2213 

~1• l\anıyonet kazası Nekadar hay- Kır a I • no95 uunıarah, 1111ınara11 biletııer rara-
{()td . k ld ? ongre erı 4000 lirayı tından kazanılnıı~tır 

.. en backa bec yolcu van çı arı 1 Trabzon 12 (A.A) - Fır 500 L. k 
'•,ı y y Muğla 12 (A.A) - ViJiyeti· ka ocak kongrel . b•t . t' 19073 ııunıaralı, IFB aza• 
- ı;ıt k d ••ıd.. . . Knllnk B d . k 1 era ı mıı ar. 

bırcı~. ı 2 8 ID O U ~~i:den biri~ci t:şr~:~y~' i:i:~ ~abiye. konrr.e~eri ba~lama.k 3000 lirayı nanlar 
~1t. 'llıy0 ( A..A ) - Ona akıam Oftan ıehrimize de 8 at, 3 merkep, 95 ökilı, uzeredır. Methi\ umumı ıeçı- '>3Q05 

, ~ ~- ilet. 40 metre irtifalı bir uçurumdan yuvar~ 67 inek, 121 dana, 3 domuz, mi için ha~ırlıklara başlanmıı, - • ıınınarah biletler l9l5 248
1 

38
74 

6322 
)•t dını,,d 398 keçi, oğlak, 1254 kümes Fırka teşkılitına izi yoklan· kazann11 şlardır. 6602 7718 11729 12140 
} '1'1ldı. şn ~eşi ölmüt ve bjr~ ~afif ve biride ağu hayvanı, 41. koyun ve 940 ki· malarına baılanınııtır. 2000 ı• 12619 14159 14298 1437 
~~ 0 for ijJmnı ve muavınıde yaralanmııtır. lo sBuier ıhraç edilmiştir. ıra 1- Devamı 9 inci sayfada 

'ı~İrin en mühim ticaret mevkiinde 3 dükkin ucuz fiatla Kiraya Verilecektir 
\itacaat: Sarda elbise bovah&nesidir. Istanbul han Telefon şirketi karşısında 
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Fevzi Ef. Yakalandı Tütün flatları neden yOkseldl? eneUlC 

Maznun Ankaradan gelir gel- Bir Anıerikan -kumpan bid;;ı;~ 
mez derhal sorguya çekilecek Si direktörün. n beıan 1 d• 
lıkin kaıasından çalınan bu b:tnoların iskan kasasından • • • • • • ÜŞB t( 

bonolar takibatınR büyük bir nasıl çıkarıldığıdır. A J •d J • • tu••tu••n inkılap şehidi 
0 

:. 
dikkat ve ehemmiyetle devam l~kin hadisesinin en büyük rz ve ve i:a ep kaı e erının mınta- d ıarı01 f 
edilmektedir. Yapılan araştır kJ&bramanlarından olup firar k I d h Ak• J • ::yleM:::ı;!ded ie~ ı~ 
malarda çalınan bonoların 40 halinde bulunan ve zabıtaca a. arın a a ım o ması pıyasayı . tutmuştur . d ••• e . 1 o 

tep~SID c IDy aıt'' . 
bin liralık bir yek üne baliğ aranılan sabık iıkln memur Tütün mübayaah ıekiz buçuk milyon ki· milyon, Amerikan Tobako 1, 700 000 Glen lip abidesi tatil · wb 
olduğu ve muhtelif yerlerde )arından Fevzi efendinin An· foya yaklaımıf, rekoltenin yüzde yetmişi t ,500,000 inhisar idaresi de bir buçuk mil- Menemen beJediyesı~ 
Hbta çıkarıldığı anlaıılmıştır. karada bulunduğu anlaıılaıış tllkenmiştir. Bilhassa iyi cins tütünler ki- yon kilo tütün mübayaa etmiştir. nin etrafUJa bit P.~;j,. 

Üçüncü istintak hikimliği- ve Ankara zabıtasınca tevkif milen çok iyi fiatlarla satılmııtır. Şiipbesiz hususi şirketler ve tüccarlar da m•ğa karar ~~r~;,. ~t 
nin iıkin bonoları bidisesine edilmiştir. Fevzi efendi bu o- bir muharririmiz ıehrin.ıizin tanın· mübayaatta bulunarak rekoltenin iki h~fta Abidenin ~u! yıld~ 
verdiği ebemmiy~t çok üstün alııam mahfuzen lzmire geti· ~n erikan tiltün ku~panyalarından biri· içinde tükenmesine sebebiyet vermişlerdir. men hadiıesıoın z3Si 
olduğu için gizli kalan bütün rilecek ve derhal ıorguya ç 1• ~ış d mk ö d tlltü • t' h kk d Şimdi piyasalarda birinci ve ikinci nevi mllne isabet .e~edııe 1' 
noktalar meydana rıkmı• gi kilecekHr. nın. rhe t rlil 0 en ° vaz•ye 1 a ın 8 Ü k b p ,. " t t tl'tilnler bitmiıtir. çüncü neviden bir mi - ci Kanun tarı 1 

b.d. H ı k f b ı F · f d' . .. • ıu ıza a ı a mıı ır: ı ır. a en mev u u rnan evzı e en ının verecegı 1 h" "d . • tüt- . d ı tar Muğlada ve Akbisarda mevcuttur. caktır. f· 1 
1 1 ı "f d · - · . . - n ısar ı aresının un pıyasaaın a tJ 

ve aatıoa a et o an maznun ar ı a e ıle hadısede şımdıye ka . .. , . Bununla birlikte tütün satııları ayni ha- O c n· ~ 
la gayri mevkuf olup mes'ul dar meydana çıkmamıı bulu· müeASır olup olmadıgını bılmıyorum. Ancak raretle devam etmektedir. Daha iki hafta gün .d J1 b•ı'. 
vaziyette bulunaD memurların nan baZl kimselerin vaziyetle- ortadaki hakikat, buıene rekoltenin noksan ıonra rekoltenin tamamen tükenmesi mub· ::{etip::;~ı:ııı• ~~el~ 
ifadeleri teıbit edilmektedir. ri tenevvfir etmiı oJacakhr. olmasıdır. G~ç~n sene Ege tütün rekoltesi temeldir. Aşağı tütünler biraz daha noksan Menemene gidiler JfJtf" 

Şimdilik meçhul olan kısım 18 milyon kilo olmasına mukabil buıene fiatla satılmaktadır ki ' bu da pek tabiidir. resmi ve ayrıc• e~ıı 
Zabıtada : Yilavetıte: yalnız 121500,000 kilo idi. Busene Ege tütünü müstahsili olduğu k~dar yapılacak; büylı1'1ı~er 
vv-..www " Şahıi görüıüm, bu sene rekoltenin az tüccarı da memnun edecek nefasettedir. kabirlerine çeleO 

Yasaktır 1 Muhacir Geldi olm11ı ve arz ve talebin tütün mıntakala- Esasen piyasayı tutan kuvvetli imillerin en kılacaktır. 
rında hikim oıması piyasayı tutmuş ve tu- mühimlerinden biri de tütao1erio çok nefis eO 

Karataıta, Celil beyin aile Dün Yugoslavyadan Yu· tünler iyi fiatlarla satılmıştır. Piy11anın sağ· ve hastalığın olm•maııdu. eneOJ ·rı 
evinde oturan Faik iıminde nan bandıralı bir vapurla ıeh 1 1 .. t h il kadar bi . d * * d 0JiS1 

. . 50 y 1 h .. am o maıı mus a ı zı e memnun J>el <lı',.,.e Jll\J 
b. en bı" ay evvel o"Jen r1mıze ugos av mu acırı . . . k f' 1 • > e .. ı ır g ç. r . . . .. etmı!:.tır. Pıyasanın düş ün ıat a açtlmasının ı h f 
pederinin abkimı şahsiye hi- gelmıı-;:ır. Bunların tabııyet b' ... f d d • 'l k . 1 N' o isarlar idaresi tfitün mübayaa mü et· kararı ı1' 
kimlig" ince mühürlenen oda· muameleleri derhal yapılarak ıkz~ ay ası etgı d' e bsöerlıya lzarardı o ur. ı · tişi Yusuf Ziya bey Ödemişten avdet et M be(edife O~-

• . h il' .. 1 • k te ım son ıene er e ye o uyor u. · r ı h" 'd · d ld .. l· enemen ı. ıı1 
ıından bir duıbin ıldığı ıçın ma a ı murettep erıne ıev . . .. ... . mış ır. D ısar ı ~reaın en a ıgım~z ma u . son içtimaı oda ço•I dif' 
b kk d t k'b t ... 1 . t' edilecektir Bızım aJdıgımız malumata nazaran şım· mata nazaran lnhısarın miibayaatı bır buçuk k . fr· ee e. ıı 

• ın • a 
1 ~. gırııı mıı ır. z· . t diye kadar Geri Tobako kumpauy.ıı iki milyon kiloyu geçmiştir. lda~ar bve~mıı lrdiğİ b1r.~i 

1 aa rll eyın ve de e~ el 
1 nsaf ya h 11 u .. zerine, Meııeıııe0 •• ..tf rı 

T k E b• kl J d Belediye<lc: ,., ır ,, 
• ip memurlarından Rıza Mektebinde ene 1 ıne ep er e .. üzerine örtil ve••~ ,tıııf'' 

ve lımet efendiler. Emine ha· l uı ı'nı 1 
8 • •kJ t aım arıo ört er i nım isminde bir kadıHtı Üç- Bi~ inşaat b~taıı 1 olarbak · -·. ısı e ve medeni kıyafe~teif f' 

kuyulardan aldığı bir kilo eti, ıızıltı veren ve yagmur u • · S f k • • y•• k Eh 1• 1 . ü k edılfl1 b~ 
kaçak kaydile elladeo almak valarda lıullaoılamıyacak bir ını 2eçme ıçın esas ur - ıy~tnamesi ken m za er~ ~jj 

h ld b l B Z. t - ııl r arasın a 
istemiolerdir. a e .u .un an urnova ıraa d f f k J kt rı 

mektebının tararıı yeniden Çe e IDUVB 8 0 ma lr D h'I' V kil t' d miııtir. b 010'1' ,,, Et Emine hanımın örme tor· ,. . a ı ıye e e ın en ge· Menemen a 1 baıında olduğu için m~mur· )apılacakhr. Bu iş için 10,500 Ecnebi mektep imtihanları deralerınden muvaffak olama· len bir eaıir üzeıiue bisiklet d ... . . ıv•şıo ,,ı 
!ardan biri çakıyı çıkarıp tor- Ura tabıisat konmuıtur. hakkında viJlycte şu tamim dığı sınıfta ~ütün derslerde kullananlar belediyeye müra- enı lgdıyıo~t~ ı ke ~!·dt' 

ld H 
• . . buluumak oartıle tekrar okur- gönü en ış ıra ·ıııtı1 

bayı keserken Emine hanımın are eveti gelmıthr: . . lar. caat ederek imtihana tabi miıler ve daha f 1 

J• • k • t• z b t ~ " Ecuebı mektep)en prog t t ı ki d y ı t t dır· e iDi esmıı ır. • 1 • memur- v·ı- t 'd h r d- 3 -· Ecnebi mekteplerin u u aca r ır. apı an e • tilleıini almışl r ' 
ar hakkında takibat yapmBk· • 

1 :ıyc 1 ar~ . eye 1 un ramlarında Türk killUlrO ders t d'k d'I · ı t ı· t kikatta hisiklet kazalarının ıe'j 
ögleden sonra ıçtıma ederek 1 • 1 k Tll k il' J aı 1 e ı maş o an a ıma D'.l· Ş h• 

1
. ,_. ' 

tadır . biriken muameleli doıyaları erı tara k r I m~ .. 1~ eı mel rinin imtihanlara ait hu ~kıeıiya, bisiklet kullananlaıın e ıt iP 
eıee--- . t t . t' tara ından ° utu an ur çe kilmleri kendi tedris lhanile acemiliklerinden vukua i' 1-

Cer lı ın •ç e mış ır. Tarih, Coğrafya ve Yurt bli, okutulan dersler için mahfuı diği anlaşılmııtır. imar . v 
lkireımelikte ikinci Oıma· ua)lı•m gisi derslerinin notları hakkın ve muteberdir. .., . . . u öeJ 

,. d w d ö t ·ı k'ld • • • . . (;euıı vettlll Jtı1 
niye mahallesinde Fethiye ha- A • • a aıagı 8 g 1 en en ıe ı e • .._ Bııiklet s bipleride şoförler · ·' .. f ıı}JI ~ 
nım i1minde evli bir kadıu Tayınlerı hare~et .. olunması muvafık gö- Avnı Dogan 8. gibi ehliyetname alm k için KongTesı f1.) ~ / 
jiletle ıol memesi üzeriııdtn Vilayet maarif komisyonu rülmuştur: . . . Fnkays ait işler için An· belediye fen he}·etine müra· Istaobul 12 (~ el;o10

1 yaralanmışt1r Z•bıta tahkikat muallimsiz bulunan 29 köye l- Ecne~ı m~kt.eplerı tah· karaya gidfn C. H. F. idare caat ederek imtihan edile· likleri im r ceı:ı•Yb0ri1e~,~ 
yapmaktadır. muallim vekilleri tiyin etmiş- matnamelerınde ımbban ııotu heyeti reisi Avni Doğan be· cektir. Şehrimizde 200den faz- lik kongresi Cucı.1 1 ıııe~1 

tir. Muallim vekili tiyio edilen ea~sı . her ne suretle kabul yin Perşembe akşamı avdet la bisikletli vardır. fukuının Istanb·~i t<Je , 
l(ı z kaçnma k" ı ı d edılmıı oluraa olıun bu mek· etmesine intizar edilmektedir nasında reis vekı d•P 

1 
ı 

oy er f UD ar ır : l d k 1 T k k l n . fıO pe 
Kemerde Salih efendi iı· Bergamanın incecikler, Çam tep er .e 0 utu an il~ ü t v • Cemal bey ta~8 e ce' 

1 
minde bir genç, Servet hanım oba. Örtülli Karahaydarlı Da- rüne aıt Türkçe. Tarıb, Cog- uskacı lıoca Kongre riyaıetııı 1e11 , 
isminde bir kızı kaçırmıf, bi- reköy, Kozlice, Yukarılu;klar, r~fy~ v~ Yurt bilgisi dersleri rim bey seçildi. f'f:111i.~, ' 
llbara tekrar valideaioin eviı:e Kapıkaya, Örlemiı . nın ımtı\ıan notları tam numa· ,.._ nin faaliyet ve sıı.~j ı 
iade ctmiıtir. . Ödemişin Köpürdere, Hah- ra beı HH.ına göre verilir. a·· . f d. • • • d - ve heıabatın tetk• ,,,ıı' 

. Jar, Köseler, Büyllkhavlucuk. 2 - Bu derslerin her bi- USeyJD e en IYJ "iYi e ece f . edeP ''or~ 
Ke'.~1 nıeraklısı Bayındırın Meşhat, Yakaköy. rinden ilç veya daha yukarı "• " d• d ı• t • Y~ 1 umum~~••P ~·P 

Sineldide el kaçakçııı Mus Dikilinin Çağlayanlar, lı not alan talebeler muvaffak gım 1 ye e lr mlŞ••• mısy:n~o b l e.Jilcl''. 4i~ 
tafa iıminde biri, baıkasına IAmlar, Kıratlı. olmut sayılır. Bu derslerin K•hramanlarda oturan sey· lanan hoca bir kaç gün içinde nara ~ .~ coiO f'~u!t1 

ait bir keçiyi keserek etini Tirenin Akyurt, Bülbüldere, yalnız birinden ilçten •aıağı yar yoğurtçu Ahmet oğlu Re- delirmiıtir. Tavırlarındaki baş· d He~etıdı ar tirdii1 O'' 
k k k 1 t K kt . ... f d' b . ar vucu a ge .. açırlr en ya • anmıı ı. m epe. not alan talebeler ıkmale ka· cep e en ı z~ ıtaya müracaat kahk Abfe hanımında uaza- . • ·· rOldil· · t 

Kenıalpafanın Petrek. hrlar iki veya daha ziyade ederek şöyle bir ibb rda bu- rıdı'kkatı" . l'- tt'... . . b dıre la!ı.k go clcğerlı ~ 
T b 1 A k k .. I . nı çe 11e ıgı ıçıo ana bütçe ıçınde ,e 

or • ıoın rapçı oy erı. dersten iki ve daha aıağı oot Junmuıtur: 'ki t tt'· uG't b t h b&J JO 
-- E • d U k 'f h şı ye e ı. ı z• ı aya a· vücuda getiren •" 

T d • d•J alanlar ve bu derslerden yal· - vım e oa h Ah e a· b dedi h• ıi1 ~' e avı e 1 en DiZ birinin ikmal İmtihanında nım İsminde bir hanım kfra ezr Vbe'l'ıı k• h mesaisinin da . ,.sııo' oi 
A k (] l ·ı t k d B h .. a ıta, mus acı ocayı ara· 1 t"l · · ·0 pıı ~ " çı , an eczane er H t I muvaffak oı•m•y•nlar mekte- ı e o urma ta ır. u •n1mıo e • mes• ıç• "" ~,r 
Kemeraltında ittihat, Gü· 8S 8 ar bin tedıia dilile okutulan bü koc."aı Hüseyin efendi geçen maktadır. tad~llt ya~ıJdı. edir"e i~ 

zelyalıda Altıntaş, Tilkilikte Hililiabmer cemiyetinin tnn derslerden pek iyi dere· lercıe . ~•.st.alanmışh: . Hüseyin v~z~~~t~ gıre:k191ııı" J 
Faik bey, Ikiçcımelikte Ce· lkiçeşmelik, Karııyaka ve cede terfi etmio olanlu bile efendıyı ıyı etmek ıçın sakallı F d k F• t hıthgının nev ·oe fı~~ 
mal bey, Saman iıkelesinde Ka!uımanlar Diıpaaıerlerine sınıflarda ipka kabı lar ve bir v ~ ıiyabi bir Arap boca celb- ID 1 18 1 için idore h~y.et;t \'er' ~ 
Abdtısseli.m, Alsancakta Jo· Birinci Teorin ayı zarfında yukarı sınıfın derslerine ve ettiler. Hoca Hüeeyin efen· Trabzon 12 ( A.A ) - Bu ıisat ve salahıY id''e ~ 
zef Jiilyen eczaneleri bu gece 1535 hasta. müracaat ~derek i~tihanlarına biç bir suretle diyi okuyarak. ?ir de m~ı~a sabah 8

0

orsada üç vagon iç kezi um~oıi :~iJdİ~:~ıP 
açıktırlar. muayenelerı yapılmış; ıliçları gıremezlcr ve Milli knltnr yaparak kendısıae vermıtbr. fındık 42 buçuktan satılmıştır. aynen ıpk~ et ~ 

meccanen verilmiflir. Anrak mu~kayı alan ve kul- toplanbya nıh•Y 
~ 8~ 

·nci canıaşır sabunl rını kulla ınız r. Kokulu k.art.al ve 
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llarııı · • alıaııede mevcut 
ı t •sırnı . . 
'Qa laL erını, hüviyet· 
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1 
te Laı· larını sorunuz. 

•sııııa 111ıle derimi size 
tıın "· B rı ra 8.. . en de yarım 

·ıen 17,ın 
~h·ç ~Udd ·.eve gelirim. 
~'tt'ri 'enı~ıuınıımi gazete 
; h a11 80 ıh beyden ay-
~e llra h · · 
t b~raı} 1 r polis m~r-
4 teıer0 1

1
• Oradan lıasta

~. ()nah · ıı d azı emirler 
t · alc'k ~lOde 1 ·a sonra so-
at· alıt•o d H . ıııt İf J r n, akıka · 
tde . adeleri bir mana 

tt b lllı Soru 
'~kı u. Zabıta ci· 

~Oıış oıh~ıla hir dosya lıa-
·~ı~ . <t.11\k •• 
~ tfad ıçın bir ala,. ·•b eJe . . • 
'f 1ları 1 n rııu ıaptetmi~ti. 
e' dur, bu lıadisedo gös
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1 J(}td {:ı ır ur u 

1
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Uha.bir Semih 

13 TEŞRtNISANl 1934 

Hissi, Bf k romanı 

sor tabibe hitap etti: 
-Beyefendi. lıastanenizdo 

mevcut kadın lıasta ve hasta 
bakıcıları isticvap edeceğiz ... 
Onları birer birer buraya ge· 
tirmelerini emir buyursanız ... 

Emir vermek i9in dışarıya 
çıkan Sertabip bundan bir ~ey 
anlamamıştı. Şimdi muhabir 

• 
1 1 

Semih anlatıyordu :\. ı D"'iltere kralı Oorç. Hz. At .koşularına l lardır. 
- Ulvi Oemal bey, katil 

0 
•• 

b
. k d d s· . · 

1 
.. d çok meraklıdırlar. Her sone nlduğu gıbı bu Resimde Kral ha:ıı.:retlerinin birinci gelen 

ır a ın ır. ızın e ınız e 
t k b sene de mülıim koşulara devama ba~lamış· hir atı tetkik ettikleri göriilüyor. 

mevou uma.ş parçası unun 
en biiyük delildir. 

- Kumaş parçası... Oudau 
malfımatınız var mı~ 

- Biraz .. Kamaş parçaııını 
giirmedigim halde onun bir 

erede Bir DUğ • 
ıngı n 

Güzel Yunan Prensesinin Aşk Romanı 

Küçük' ilanlar 
İLAN 

Hali J Rifat Paşll ualldosi 
Mecidiye mahallesi Recep B. 
Sokağı No. 2 Ev satılıktır. 
4 Odl., l mutbak, l avlu, l 
kızma hamamı var. Havadar 
ve nezaı·eti mükemmeldir. 
Elektrik Te RU tesisatı vardır. 

lstiyenlerin içindekilere 
mii racaa.tları. 

P: 44 

Kiralık Hane 
Denize nazır suyu mevcut 

iki odalı ve mut.haklı ve balı· 

çesi de var. Adres, park üze• 
rinde Halil Rifat Paşa cad· 
desi Mustafa ağa sokak No. 1 
Taliplerin içeriyn miiracaatları 

P: 45 

Kiralık Hane 
Karşıyakada. OeHU bey so

kağında 28 N o. lu hanede 
elektriği, banyosu, radyosu 
mevcut mobilyalı iki iiç. oda 
kirahktır. 

Halimağa çarşısında avu· 
kat Sadık heye miiracaat 

kadın kumaşı olduğunu kuv· ı'leues Vicner 'l'agplutt Voc
vetle iimit ediyortını. Bunn hemıusgabc 27· 10· 1934 gazetu

Kraliçe Viktoryanın hü- muştur, çok anudane delilik edilmesi. 

ister bir lıi88i ka blel v nk u Ui · sinden terciinıe edilmiştir: 

yiniz.. İılter başka bir mana Halihazırda, tekmil ln~il· 
~eriniz.. tere, ailei Krali'<lo oyııanau 

- Kadın Jıastaların lıep· roman ile gayet yakıııdırn me~ 
~i do zabıtada ifade •ermi~ler· gnltliir ki, bu an 1 ngil1ero 
di. Onları bir defa <lalıa din- Kralı lle~inci Oorc'un d<iı'diiu 
lomekten no çıkar.. oii oğlu ile Yunan Proııso lo-

- ~iınui g<irecogiz.. riuclen Mariua 'ya ait olan a~k 
Bir buçuk saat kadar mm· romauıdır. Sarııylarııı, rrens 

yan ifadeRİ Mfüldeiuınuıni ba~ ve Proseslori arasııı<la sevişo · 
mna \'lllllllll ı·ırnını sıkmaga rok ovJouınok gayet oııllerdir. 
bur.;Jaını8h. l\l ulıabir Semih ue Çiinkii lrn OYlonınelor dnha 

~ . 
lınnnıı t'arkııHt val'mı~tı. Hir ziynılo lıiikiimdarhk ve siya c! 
arnlık kapı<'ı lıeniiz on Hoki11 dii~üncoloriniıı l>irçoR ~okillwi 
ya~l:Hırıda ııznn boylu siyah ile alfikadar bulunur vo bu 
ıoplu bir kızı i9eriyo almu~tı. sebepton islhmaRı da pok azchr. 
Hu kızın iı;ııri girmetıi diğer- lşto PreııM Oorc ilo l'ronsos 

kiimdarlığı zamanmda billıas· etmiştir. Kraliçe Viktorya, 
--~----------------------

J>: 47 
sa sarayda b<>yle sade şahsi miiteehlıil v~ çocuk salıibi İş arıyorum 

bir romanın vücut bulması olan bu oğluna karşı . daima Üç Mene avukat kAtipligi 
kat'iyyen imkfmınzdı. Zirakra· "Ok sert bir ,·asi olmaktan · 1 - >" yaptım. Yeni ve eskı yazı arı 

ve daktilo yazmasını bilirim. 
Müo~i'.\eselerde, ticarethaneler· 
de ve yazıhanelerde çalışmak ,, 

üıeı·e lıer ne hususta oluna 
olsun iş arayorom. 

A DRE8 : Hasmahanode 
biiyük Sadık hı)y 

P. 42 
otelinde 

Hlisuii 

İ ~ .ı\rıyornnı 
Talnıihlarlık ve sair ayak 

i~lorinde vazife arıyorum ica
bında kefalet gösterebilirim. 

Adres : Kemer caıldesi şi· 

lori ıulen farklı olmamakla bir· Marina arasıucla viicut bul· Prens Jorj ve Prenses Marina 
mendifer tarafı sırasında No. 

P: 46 107 hane 
likte yiiriiy~iinde ve haroket· mak iizere olan bu ovlenıne do liçe Viktorya fidap ve an'ana·ıusanmamış vo hu koca doli
lcnin<leki fark dikkati celbe- bu istisnalar<lan biridir. Mavi ya son derece riayetkar ve kanlıyR pek az vara verdiği M. Zeki Terzihanesi 
tli rord u. Somilı lıenii;r, ismini gözlü Prens He genç ye güzel billıaRsa ailei krali efradının gibi her işi ne ve lı~r lıareke
biİmediği keııç krna hitap etti. ~ren8.08. ilk tes~düflerintlo bir· lıer birerlerinin hayatı husu- tine miidalıaloileıı bir an lıaJi 

A lsancak - Bornova 
cadddesi .N o. 36 

I . . Q bırlerıııı sovmışler ve arala· 
smınız . d 

1 
. k dTkl . siyeleri üzerinde emri mutlak kalmamı~tı. Çok ncuı, çok ~ık (Kıla· 

maks) usulile elbise dikilir. - 27 numara!... rın a ov enmoyı on 1 1 erın· idi. Bizzat kendi ~ocuklarına Oğlunun hir yoro seyahati 

1 . . . den kararlaştırmı~ oldukların-
- emıııızı soruyorum .•. d b tl 

1 
d f k' dahi kraliçenin karşısında lazım golse, Kraliçe ovvela 

T 1,. d .11 an u sure . e m o a ı nam d d'l 1, . 'h J> 
San'a.tın biitiin incelikleri di
kilen <>lbisede gi>titorilir. 

abe a numaranızı eğı .... zetlik arada siyasi nokta tea- oturmalarına ıniieaa e e ı • rtmeın ını m:uularıııa ren· 
- Bu ne hiddet b<>yle tisine' ve alılk;dar nazırların mediği gibi koza. bunların sin ne :1.aman yemek ye· ------

beyefendi ... Söylemiyecoğim... tavassutuna liiznm kalmak<ıı· kendi huzurunda gigara i~me - mesi ne zaman yataktan kalk- İlan 

P: 43 

.. ~üll~eiumumi ba,mnavini zın kendiliğindeu viicudn gel- leri hatta akla bile getirile· ması vo ne zaman yatına~ı İki kişilik bir ev; bir lıiı-
hııyuk bır 1.l~Y~.etle ?aşı?.ı ,kal· miştir Bu imktı.r,ı da billıasıla mezdi, Ta ki v.efatına kadar la?:ım geleceğine tlair çok iti- met<;i kadın istiyor. Yemek, 
dırmıştı. buyuk hır cur etle lıalilıazırcla lngiltore ailei Kra· kendi oğluna ve saltanatın nalı talimatlar verirdi. Prens çama~ır, ütii bilen Konak'ta 
ters cevap veren bu kız onun lisi arasındaki merasimin çok yegane varisi olan l'rens Of E<lvart 33 yaşında olduğu ve Ziıaat Başmii<liirii Beye baş-
iizerinde tuhaf bir tesir bırak· sadeleşmiş olması tenıin et Vele ki, VII-nci Edvart na l.ıer yenle krallara malısu~ bii· vursun. l'-48 
mı~tı. Ulvi Oemal hey konu- miQtir. mile .İngiltere tahbna otur- yiik merasimlorlo i~tikbal odil· ~1 . h .. 1 '""""ı ~t B 1-

" . . . . ev enmesı oy e o muş u e • 
R,tıyordu : dığı halde, Hıuclıstaııa yapa· ki 0 da torunu Prens Corc 

- ~:Wyle ismini... ,Sana is- Telefon: 3151 Teh.fon: 315 1 cağı seyahata hazırlanırken gibi bir aşk ~i:ıuivacı yapacak 

mini soruyorlar. T s • Mihmandarının evrak çanta- idi. .Lakin bu br.divacı da sa· 
Benim ismim yok... ayyare ıneması _ Sana s<jylüyorum, kız... ınncia Kraliçe Viktoryaıııu, oğ· rayların an'anesine şiddetle 

~imdi seni hapse tıkarım. 'l'a- BUGÜN HALK GÜXÜDÜR lunun yatmasınm kat'iyen sa· met·bnt olan valdesi Krali~e 
balanda ismin yazıyor, Neden l!'liatlar: 25 30 40 Kuruştur at ondan ı;ıonrara kalmaması Viktory~ l_ıaznlamış ve 21 

~iiylemiyorsun ' DUO IJJ\S }'A1RBANK8 ve EL1ZABETH . . . ·,. . . ya~ına gırmı~ olan oğluna Da 
Biliyorsnnu:ı da uedon sn· BERG NER'1X BÜYÜK ESER! vesaıre gılıı kut ı eınırlorı hu· ninıarka'ya bil~zat giderek Kra 

ruyorsmıuz .. Benim adım Na- eu·· YU-K KATERINA ' lunuyordu. :M:smafi bu emir- im kıJ1:1 Prens Alek~:mdırya-
H&ndır. ler Pokinklıaın sarayından ya talip olmasını emretmişti. 

K d V E - a~ ya~ın asın uzakla~tıktan sonra yalnı:t. ka- Yaldesine larşı ( hayır ) de-
- Hakim bey on Jokuz i\I. A. J{ S 1 L YA S U I K A S 'l' I ğıt üzerinde kalırlardı, Çün· mek cesaretini kendisinde 

Cıı.y<>rdu 0 mma l>en on ,_·odi Hugiin son defa gi)sterilecektir kt·ı· • ... ·· ·' Veliaht eıtleııce.ve c:ok ı l' ı ı· · · 
d 

Yarın b ı hu amıyan ve ıa ıt va ıdesının 
ya~ın ayııu. d" k" ld ıt l fırsatı 

- Hastıımısıu Hon' LlLIYAX HAH,VIGY'l.N .EN BÜYÜK JHLMl uş un o u,,nnt an bu emrini do ifaya mt'cbur 
- Hayır ... Ge~~en giin malı· S A R 1 Ş ( N K U K L A buldukça galebelik par· kalarak hiç .-evemediği ve tek-

kemocle başım ağırmıştı .. Ha· tilero kıır~ı r vu bunlarla mil hayatları müddetince yek. 
kim boy hastaneye güuderdi. IOlkinci Teşrin Pul'şombe giiniiııueıı itib:ıreu Saat 20,30da saat ona kadar değil tekmil diğerlerine karşı buı gibi ım· 

- Senin mutıakemeıı ıni RAŞIT l{lZA 'l'IYATROSU geceyi birlikte ~etaretle geçir· ıtuk kal<lı~ı prensesle o'\'Jendi 
'l'an·aro sinemasında temsillerine ba~lıyauaktır · k a· M "'lı 0 

' ·ar 
- Boui lıırsı:4 diye malı· 

kemeye yerdiler ... Hazi bul;a
rıncla bir evden eşya çaldım 

diye... Habuki ben hırsı:;r. de· 
ğilim. Aç kalırım da çalmam .. 

- Bırak ~u maMalları ... 
<)almasaydın seni ınalı kemeye 
verınezlercli... 

- Devam edecek -

., . ~FSJZ BUSELER mesiuı ço sover ı. aamaiı Y& ~u snretıe pek nzlarını 
llk tenısil: H~JDJı" ~ ~ yalnız lıundra'da ve Yaldesi . d b'I 

3 d . . • me:> ut e e ı en ve ancak hii· 
J>iyes Jler e Kralı,..,enın saro.vıııdn bulun· 

'-"""'"""""~'-""V°'."""'""-""'"'~w~~V"V'~'-' y • k.. d ] k ' l 
Bu hafta için Seans saatleri: dukça daima itaatkar ve val- nm ar ı aıı ana arıııa mu· 
QarŞambu giiııii 15 - 17-19-21,15 desinin her emirloriııi harfi- \'afık gfiriilen bir nikahla 
PArşemhe » 12 14-16 Talebe, J umumi Aeantt yan tatbik odeıı muti bir ev· bağ·a11dığı bu ür.diva~ sonuna 

Ouma » 12 do ilıh·e ~eanf!ı l,At olarak yaşardı. katlar gayri mes'ut bir şekilde 
Diğer giinler 14·-16-18 
J>er~emhoden i baron 20,30 da tiyatro lıaşhyacaktır. - gmredilmi izdiva~~ - devam et.ti. 

Kral Yedirıui E<1vard'ın - Devamı 9 uncu sayfada -



Uzun Hlklye 

• • 
ıncır aSk ficiası ülkesinde 

Huriye 
A 

darıldı, fakat Murad'a olan aşkının bütün ateşlerini 
giderken yine onun oldu saklıyarak ölüme 

dedi; 

olduğu gibi 

ver 1 bıçağın kınını bana Sallh; . () 

Aydının bu iki delikanlısı mağa başlamışlardı. Babası is· doıı, iki memesinin araeından iki inuir vardı, birini kendi alır, artık ırnsarak tekrar yola göriindii, eomleleilı •. · ~ 
• clıl1 1 

hinbir vakit dost olmamışlar- taayon civarında birdükAn açtı. ince ve uzun bir bıçak çıka lludaklarına götürdü, digeri· düzelirdi, Huriye onun hır "'f 
~ . . ç•' 

dı, hatta ()miirJerinde tek bir Huriye de bahçe bahçe kolon- rarak, giiJer gözlerle kar~ısın- ni de Murada fırlattı Di>r· *** arnsından hir~eyı 
0 

.. 
kelime bile alıp vermemişler- dA sepet!erle dolaşarak ~ura· dakine baka, baka, bir deynek diincü gün Murat ona : - Bir giin o, bahçenin iiniin· teşobbiis odiyor gi)r 

1
:·, 

di. Buna başlıca bir sebep dan buradan babasının clük parçasını guya yutmağa haş- Gelsene .. dedi. Ve cesurane den Murada bakmadan geçti. anladı. Salih bıçağı 0 
yoktn, sevişmezlerdi, t) ı.adar .. kanına &atılacak sebıe. meyve Iamıştı. Bir rakı aleminin ({eldi. Kaşlarını çatarak, ba Murat Heslendi, a!dırmadı. ınnğa çabalıyorii": ugil 
evişmeyince siiyleşmflğe de ta~ırd1. Ona ]af attılar, hah· galeyanlı lıasbilıali e8nasında şını silkerek:- Ne var'J Dedi. Murat t•lıemmiyet. vermek ,·ah~i bir kurt çe,·ık • ~ 

• ıst 
Ifürnm giirmemişlerdi. Bununla çelore giderken onun peşini yine o genç tarafından nakle- Murat: içeriye gel!,. dedi. ıstemiyerolc: rinden fırladı, 011 dilli 
beraber yekdiğerinden sakın· kolladılar, yolunu kestiler, dilen bir hikayenin de, Çino Genç adam titreyor idi. Bo· - Kıı lıi;r.e dargın!.. dedi. l'aın Salihin kın 111 r•• 
mak esasma dayanan bu çe· aldırmadı; pek cesaret eden- linin Huriye hakkında .ro 'yet gazını kurutan bir lıalecanı Ertesi giin yine o gt·\~erkorı bıçağı giirıoşte parıl!~,o 
king m hallerinde düşmanlığa tere bir bakış, çıngırak sesi tarzını değiştirmE'ğe biiyiik vardı. Huriye: Murat eYvola sesini çıkarma- kında olınıytm 1\[t~~eıJ· ~ 
hen.ziyen bir mana da aramak kaclar 'nh kahkahasını anrat- bir tesiri olo;ıuş•u. - lştt:ı!. . . dedi, ve ikisi mak kararıodl\ idi, sonra da na binmek ii:t.oro 1 jk 

hoşta. larına bir fırlatışı vardı ki Salih ile Murat balı{;ı>leri- beraber bahçeye girdiler. Bir yanamıyarak: yo ora'1a bnJuud0
• 811 

Salih Kozdibinden Murat derhal küstah kelimeleri tev- ne hemen ayni hafta içinde kelime R()ylemedon, ta çardtt· - Kı~ gelsene.. de<li. O arasrna go9ti. \f o ?llctl bl 
Çık~orndllan idi. K1ş1 kendi kif eder, cür'etkar elleri tu- göç ettiler. İkisi de Huriyeyi drgın kenarına giilgeliğine ka· işitmedi. Bundan sonra iş bilineınoh, Salibin ı 1\1-o 
malıallelerindo geçirdikten tardı. ayni zamanda tanıdılar. Hu du yiirfülüler. Murat oturdu inada biudi. Artık Murat ta Muradııı giiğsiin° sll~ri 
80nra ya:r.ın Germencikteki Ü 9, beş delikanlının bir- riye de onların bah<;elerinin arkasını direge verdi. Elini aldırı~ etmeiti, hatta onun O vakıt. üçfüJe. b,eıı\ 
bahçelerine giderlerdi. Kıştn den latifelerine maruz kalış- önündoıı ge~erken hep i)yl*' yere vnrnrak: yolunu beklemedi, günlercti l den anı1clılnr. fkı g.JJ)t 

mahallelerinin n;r.aklığın<lan )Arı oldu ki, onu kat'iyyen bakmıyarak, gfüı;leri havada, - Sen de gel, şaraya otur birbirini gfümiyerek dargın don "~·ıhruk, hir k811 

<lo1ayı pek kolaylıkla kabil yıldırmadı. Hep u kahkaha· sesinin gümrah perenclelerinj amma tiirkü Röylemet Kim~e durdular; fakat ~imdi Muradın fiiı odomivorok solu~• ti 
o)rnıyan bu @(;yJeşmemek ~ekJi 81Dı Salıvererek, yolunu kel· güne~in <;ıtğhyanlarına fırla- işitrueRin! dedi. hayatında. bir şeyin noksanı b k I .d J:raı·if8 re 

1 a lYOI' t\T l :ı • ·r 
yazın bahçelerinin yakınlı- mege yeltenen gömelerin ara· tarak, ikisini de gördü ve a · Hurive RPpetlerini vere vardı ve fidanlarını ımlarken · 

1 
dl' b1 

1 k .. d k b t t f .. t • • • kıldı dudak arın 1 ğından <lo1ayı biraz zorluk sını yararak, nç arı sar an or- ırmıyara · ermu a 11 tırl!ıız kordu, 1\1 ııradııı yanına otur· alnında hır leke, dud:tklarında . ' litıiıı 
alırdı; fakat esasen babaları- tiiıüne bile bir desti tecavii· ilerledi. dn, kiiı1talı bir nazarla cına bir kahır belirmisti. stiııı vardı. S:ı ,, ti 

• lı ~a~ 
ııın bir komşuluk nizaile baş- ziin temaeını miimkün bırak- lkı gene;, kızın lıikaycRiııi gi)zlt·rini kaldırarak: Bir giin onun eesını işitti, kanln huln~ık ı 
lıyırn çekememezlik iki ~ar- mıyan fütnrauzhgile, pervasız· arkadaşlarından dinlecliler, fa. - Oturdum ! ... Dedi. lfo fakat uza!dan... Dikkat etti. cliiştii. k 
dagın sekenesince alışılmış lığile inca basma entarisinin kat ş~hrin aşk kolaylıkların· giizlertle ~en<; Muradı Rersom- yine o tiirkiiydii, Jakin bu c.10- o /.t\ınıııı kt'E<ik ~c 
hir lıal oldu·,.urıdan ~Laraeıra a.ltında göğsünün dik yuvar- da doymu~ hn Aydın <lolikıuı- londircn hir ı,..,· ılclaklık vardı . fa ikin{·İ mısrada hir isim · 

ö rıye oııa: 

tesadüf edilen güçlüklere rağ lacıkları müatebziyaue titri, hları Huriyo ile meşgul ol- lkhıiuiu do ''iicudnndan gU- cleğişikliği vardı. 
ı d ·ı - Bıçağıuın 

mon Salih ile Murat Germen- yerek geçer giderdi. mağa pok iiznnı gifrınr ı lll'. ııı·~lo toprak mahlntu dine İçiııil:de 'ıır mı ... Salih acllı 
ciğin gmgeli irimindeki balı· Qinelinin Hnriye de asıl Bir giin Murat giino~iıı hılon bir taze ve sıcak şebap deniyordu . Birden Muradın ver .. clo<li, ,.o 

011
14 

c;eJerini babalarından nasıl gençleri teshir eden sesi idi. kızgın /.İyaH1 altında incir fi. kokoRu ,rnyıhyor, onlara aynı ylireğine bir lıanc,:er ıııaplandı. kendı hı çağı 111 
,,, 

tevariiı etmi~lerse birbirinden O bir kerre köyün meaki\o danlarını sularken uzakc1an hararetin huğsuna !!!arıyordu. Ogiin akşama kadar c;alı- ilavo otti: . .Aulıtd 1 '~ 1;oı, 
hHylece çekingen kalm~k si· mahallelerinden gölgeli irim yiue Huriyenin ge~ını işitti. Huriyeııin elinde yine bir dal· ~amadı. ~"rteai giin yolunn kon<li .coııdinıi ,, ıırı ıt 
yaeetino de üylec.ıe varis olmnş· taraflarını tutnnca derhal tiz Bu ses oka.dar ~iizel, ok adar da iki incir vardı. Murat : beklecli, o geçrk"ıı: rnclınıırı dercliucloıı!· 
lard,, vo saf &eAinin •atır dalgalarını gen9 idiki bütiin söylenen tiir· - Bu 110 oJacak ? de<li. - SoRini i11itinıoın, sRııa k ıotı11 

Y ' ııiz imdadıma 0~ o 
Bu yolu mertçe tatbik ıalıverirdi. Eırafına bakma· kiiler kendine mahsus vahşi Hnriyo yine iucirin birini ko· gi)Rtoririru! · ı ~ iş i~den g('çt i. Sıılı 1

' 
tatbik ederlerdi. Hi9 bir za- yarak.çardaklardan uzanan baş bir eda ile terennüm etmcMino partlı: dişl"rinin araıuna aldı, Dedi. Kız aldırmadı. Vo 1, ı\tl 

· 1 · ·ı · etraftan adam top 1 
man dost olmağa Jiizum g<>r- lara, bahçelerin çitlerinden g<>- rağmen onu lla dıger erı gı lI rliğorini oııa o:r.attı. Murat hemen iki adım öteden ba~· 
ıniyen bu iki genç, düşman rünen feslere aldırmıyarak, cezbediyordu; başını kalı.lıra · giiğı11iincle bir tıkanıklıkla. : ladı. Yine o tiirküsüno haş- tll\ i~i anlatayım... ~ 1ıı 
olmağa da tenez1,ül etmemiş- gôya kendini it$iden yokmuş · rak, su tonekesiııi bırakarak - Öyle olmaz dedi ya du- ladı, ve salına salın örtüıııii- Salilı ~aşkı "ı ~ıt~ 

1 
ı; 

)erdi ve ne zamaıı birinin ya· casına gi>zleri havada, çıplak dinledi. O ya.va~ ya-çaş yak la <laklarıaı ver... ııiin uçlarını sa'·ura savura lM~ırkon o koııtliııcleı ri' 
ııınc.1a ıligeri meth veya :.ı:em ayakları yolun tozlarını kal- şıyordn. Bahçenin lli~asına Huriyo incirlerini, yarı yine tiirkii&iiuo Salih'in ismini gü1,el, parlak gi)Z 16 ti 
etlilae RUze karışmazlar, işit- duarak di?.lerine kadar bula- gelince ımstu; sonra birdon- yenıni~, attı ve dndaklıuıuı koydu. O~ama~ı Mnrat'ın ba· bıılnt c;iikiiyor<lıı. 81111 

memezlikten trelirlerdi. Niha- nırken, o giir ııeainin bütiin bire ta evin çiti <in önele tok· ıı:ııatarak : R,rndan hır c:ınnet dumam .' 1 1 t aA''I': J "' rat ·a ıa \ ı ,·av ,, , 
yet bu usnlii değiştirecek bir oynaklıklarını sarfederek en rar başladı. - Al ! dedi . ı:;eçti. Fırladı, Horiyenin ar· ' • 

1 
deılİ· 

hAdise oldu : tiz perdelerde türkülerini Karııdan geliyor bin bft yüz atlı Ozııman dudak dudağa ya· ka'iırıdan seğirtti, ona yoti~ · - Bana go ' "e~~ 
• söylerdi. İçinizde var mı Murat adlı pı~tıla.r. Bir dakika i;yıe, mok üzere iJ.i. Kıuşısında bir- ouu ku<'ak]ıyarnk ' ,, 

Bir yaz s:1i1ı ile Murat - Huriye biraz dnr da Murat adeta cehr~n : - rolıları boşlukta, kaldılar. Son denbire Salih'in geldiğine dik· yolun konarına kııdıtr ~ 
bahçelerine gelince Germen- dinleyelim ! .. Diyen olurdu, o Bu ban~ mı,. taş '1. Dedı. . ra bir oı;nrumun kenarında kat etti. Ovakıt Huriye yolun Qitin dibine oturdll· 
oik'te yeııi bir şölırttin yayıl- grçer giderdi. Bahçelerden ona .. ~unye ~~et~ ~~ci~~ geçıge yuvarlanmak iiıere iken Mu- kenarına çekilerek durdu. ona vaslandı. 
di1tını haber aldılar Çiııe'li- dalla.rile beraber kehröba gibi yuruyordn turkuyu lmylerken rat bir Aolnk içinde ona bir Murat ile Salih birbirine . • 

b • t .. 1 . ·ı.. 1 . yavıu;. • 
nin Huriye. Bu on sekiz yaş· taze incir atarlar; bnnlar gOya erennum yer orıne ı ave erı kelime ile sordu. O başrnıu yürüdüler ve tam karşılaşınca ' > 1 b'ıı 1, larında kumral •ile sarı ara insatl ellerinden 'değil, gökler- v~rdı. Karşıdan geliyor.:. de· bir. tasdık işaretile ( Evet ) Salih sert bir sesle sordn: -. 1 ııılakl~r~ıı ,jbİ· 

d k . t .. t m • den gelmi•ceaine e1tilir alır dıkten sonra çapkın hır oda dedı. Ozaman Murat bu atı- - Kız, ne satıy•>rsun'1 dedı, hanı, eskısı g ı 
sın a, o serıye uzere aran ıy Y " ' •

1 
. bitti 

saçlarının üstünde gevşek bağ- etrafına bakmadan ve bir sa- ı .e. «~man aman> dıyor, sonra Lacak a<lımdan irkildi. Huriye - Senin üstüne ne Jazımt. kimse gelnecloıı 
Janıvermiş örtüsüniin uçlarını niye ~nrmadan yoluna devam bırıncı mıs.rada.n a~~arken : Y_~ sad~ce kendine çekerek güğ· Birinci defa olarak yekdi· senin olayım.. ~ti 
aahvererek hemen açık deno· ederdı. · · • hın beş yuz ı.th sune )&pı~tırdı: ğerine &()z sc\yliyen bu iki Vo dudak duclağ" 

· . B' d l" · d·Q B lk" yı müteakip bir « Oivanıııı » - Oel 1'eni b<>yle .· . . . . cek hır kıyafette, altında hır ıraz e ı mıy h e ı... . . ' aeveJ ım. komşu genem seslerınde bır barğıu bitkin sesle· ı' 

gömlek oldun-undan ılek •üphe K<iyün delikanlıları bn hıtabını ko)'uyordu. Murat Dadı. Huriye anlaşılmıyan kamı\ıhyan tahkir ifadeAi vardı , · 'ı.:ı • <Jıııı '' .ı 
0 Y "}'" d' · ,..1 k t · 1 Y - Qt,rıııı oJllft e" 

edilecek pembe basma entarisi· şüpheyi lıa11l edince artık gu umse ı, yıne e6ı ere e- bır homur( anışla: Salih Ona dokunanı . · 8teı1> 
ni kısmen <>rten üıtlöğile, çıp- Hnriyeuin arkasına düşlnek- nek~sini aldı. JıJrtesi g~i~ y~n.e - Ned~n Ranki' Üyle de, ben hin kere pişman ederim. duın.' uotloıı sıuın '.ektıft'~ 
lak ayaklarile, Oermenciğ'i ten ?Jeşini koğalamaktan vaz a:nı sa~t~~ .. onun sesını ı~ı bö.~·le de bırgiin o'acak, değil Dedi. Dodı <lııd.tklarııı c; t;ii\'ıe~ 
bir bllştan bir başa dolaşan, geçtiler, hatta ısrar edebilecek dınce y~r~du. Y?Jun ~enarma ıııı~ Mnrat .. pek. anlamıyarek: Murat Ben de işime raftan ko~ı,ul rn .. ~t 
başıbo~, yaşına rağmen henüz olanlara da arasıra onu kol· kadar .gıttı. Hnrıye _yıne on.~n - Ne soyledın'. Diye sor· karışanın caumı yakarım !.. şoy'i ıliişiinorol~ t>ır 
9ocuk bir gen-;kızdı. Jamak heYealerini hissedenler: b~.h?.esıne varınca yıne ".~ur- du, 0 tekrar etmedı fakat ()y]e Demege kalmadı, Salilıin eli ilave etınok i::dn sstı~,J 

Güzelmiydi' giizel denilecek Bırakın be, Allahın zavallı· kusune başladı ve bu defa. daha sokularak, dudak dudağa, Muradın yiilıüoe bir tokatla Bu fiı oiaıl:ın son:ı ı&' 
kadar görünür güzelliğe ma· sını ! Derlerdi; bir maıumnn •·• « Aman ~. M.u~at ,.adh, g(iğiis_ gi~g.üs_e, uzan bir zam~.n inerken Murat Salibi gırtla· incirci oğrılları ~.':~ t 
Jik olmakla beraber onun gii· kanına girip te ne olacak derken p~rlak goz_lerının adeta lıE'p hırbırının toprak ve g~~- gından yakaladı. O vakit Hu -:;a.lilı cliiııyauı11 oı~ \iııı 
neşten yanmış çehresi dllha. sanki!. Köyün içinde otnrsun .. e~.r~~·~ hır bakışıle ~~ra<lın neş karışık kokusunu te.?tıffus riye yolun kenarına oturdu lan oldular vo fııı, pııt 
Jl&rlak giirünen gözleri <>yJe Böyle birden, koyün iençleri yuznne baktı. Sonra ık1 p:ır- ederek durd~_1ar. " Bogunden Ve sepetinde eksik etmedigi kendi koııtliııi ,·urılıı ,!~ 
bir şulenin parıltısı ile ışık- zımni bir ittifak ile onnn, ~a.ğının arasında bir .. Y~Ş in· soura !ıer gu? adet oldu. bardacıkl~rı .. ~~emege başlad.ı. niıı lıakiknt.ta 11 nsıl .;1tt 
lanırdıki bütün vücudundan başka bir teri olamayınca, o~rı _<l~daklar~na . goturer~k Murat. ıle .Hurıye burada bu- Horoz d~ğ~şu seyreden hı.r dilğiine ı.lair ttık bı 
taşan şebabııı güneşi ve top• Adeta hamisi oldular. dışlerının keıkın hır {larhesıle lnşurlardı , o Murada daha çocuk neş esıl~ boğuşan deh- sövleıııedilor. 
rak kokuları neşreden körpe· . Gizlice rivayet ediliyordn· ısı.rdı. ;r.iyade ya_P~Ş•.r, onun ince baR· kanlılara giilerek bakıyordu. • J 
Jiklerini dayanılmıyacak bir kı, birgün en muannidi Huri Murat; - O !.. d~ıli; kız ma eutarısınıo altından yu~ar· Onlar bir kelime siiylomi- 8011 ~ 
cazibe il; aydınlatırdı. Onnn riye'yi bir tenb~. yo~ köşeıinde hi~' ~ ityle. ıuılattı .. khtrı kadar ~.a~.J:•~an ~~ne.~i .. d~~ikanlınm yerek, .bo~u~uyorlar, iki lıogu "' » :www.tr.J'Jl"Tteli 
için babasile beraber Çineden k~.st~r~~ş . ;e uzerıne doğr.u valıışı tl~~ğ~.ı. .~" -~Hl~ta. ı;ıırkın: o~ıu a<;ık goğım ustunde d_alıa kuvvetılo bu ge~ç. ~e .~li~ç. Gazı lıeY ) / 
galipte köyde yerleşince bü· yururı:uş ıdı. Kız onun geh- tılık ... ıı.uuc.ın gun yıııu :-ıyııı ıırado kalır. Fakat daıma vucotlar adalelerının hutuıı Trabzon ı 1 (A·~ fol 
tün Germencik ve civarı genç- şindeki manıl.yi anhyarak, fa· aaat.to yirıe o çitin kNıa r 11 a. aracı~ bir vesves(\nin perdesi giizo11i klorini gösteren ceht- heykelinin dikilcJJe•• ~e' 
leri « Çinelinin Huriye~ diye kat türküsünü keımiyerekt çıktı, yine Huriye o tiirkii · gerilmiş dıırurda. Ve hergün lede çarpı,ıyorlardı. lkit~i tlo uyanın fikir üıeriP~ tit• 
andıkları bn genç kıza ısırmak birden dnrmnş, kollarından ıüne başladı: Yine elinde iııdr Hud re biru daha kuvvetle- miisavi kuvvette iibiydi16r, bir bir komiıyon ıeçillJl'f 
heveai veren bir i'tiha ile bak- sepetleri indirmi,, t& ıögıiin· vardı, fakat bu defa bir dalda nen bir dargınlıkla ıepetlerini aralık Salih mağlftp oluyor 
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~'ltrb, dört aylık bir kış harbi şeklini aldı. 
le~llsız'lar Afrika. sioahilerini beşeriyete 

e olacak şekilde kullanmaia başladılar 

Cemil Beyin Yaralanması Hadisesi 
Nasıl Cereyan Etti ? 

HAdise Kaza Neticesidir 
Moıkova 11 (A.A)- Tas Ajanıı bildiri· Odesa kançdarı Cemil beyin yaralanmasına 

• • • • • • yor: müncer olan vak'a hakkında neşrettiiimiz 
lıtıba - 6 - Fransızlar umumiyet llzre lar da bu vade kapılarak ileri Tnrkiyenin Odaıa kançdarı Zeki Cemil havadiste ıu ıekilde tashih icrasını ajanı· 

h,ara Iiarbiuin harp için çalıımağa baılamıı · atıhyorlar, fakat ya hedefe bey 9 .b.irinci Teırin gecesi ıokak .. tan ge .. çer· tan rica etmiıtir: ., oa ı k M ı 1 k 1 Zeki Cemil beyin yaralanmaaı meçhul bir 
li,tb ~ anğıcı lar, harp iptidasında hiç de- varıyorler, ya da biraz sol ge en ı ı~ memur arının .. ya a amaga ugraı· adam tarafından atalan bir kur•unla vaki 
•hı 1·ı 111 ilk f 1 F mek olan agı" r top kuvvetleri ri edince Fransız mitralyoıla· tıkları bır ıarhoıun athgı kurşunla omuzun· ,.. ı e b· ası alndre d k olmuş değildir. Sarhoş bir Milis neferinin 
~•~ı. •trniş add' 

1 
b ' I' hazırlamıılar miihimmat stok- rının kurşunlarile canlarını ce- an azaen yaralanmııtır. ~t F o una ı 1r· ' M.. d d tevkifine çalışan bir Milis kıt'aıına karşı 

Ilı&~' '•nsız t ki , larını artırmıılar, siper harbı hennem yolunda buluyorlar· usa eme e ağır surette yaralanan sar· mumaileyh teslim olmaktan imtina ile taban· 
~-... 'il •urett o~ra. arı· ı'çı'n Jizım olan mObı'm mı'ktar· dı. boı tevkif edilmiı ve elinden silihı ahnmıı· 44 "'lit e gırmış ve casını çekerek ateş açmıı ve attığı kurıun· 
ttı 01rn•kla b b 'lk da mitralyöz ve el bombaları Bunların Almanyada Alman tır. Zeki Cemil bey hemen baıtaneye kal lar Zeki Cemil beye tesadüfle yaralanmasına 

>~t~· lıncuaı ker~Ter, ~ . vücude getirmiılerdir. kadınlardan bir kaç bin renk· darılarak tedavi edilmiıtir. Doktorların teı sebebiyet vermiştir. Kançılar beyin sıhhi va-
~lııı 1f İdiler ; 

1 ıyetı~ı 1914 t F ı 500 000 li evladı olmuştur ki bu gün- biıine göre yara ehemmiyetaizdir. Mea'ele ziyetinde hiç bir vebamet yoktur. Anadolu 
e, •ııı•rı11 b. u 1 surete kt 1 e ra~sız ;:ı, oOO d kü Hitler Almanyaaı bu umu- hakk1nda tahkikat açılmııtır. Ajansı Sovyet bilyük elçiliğinin bu arzuıunu 
ilk deiişrnekarp P 801

• tda- ma uh ve e~ılr, d. ' F k et mi harbın hakiki piçlerini IAI· Ankara 11 (A.A)- Sovyet bGyilk elçiliği kemali memnuniyetle kabul eder. 
ı>l• zaruretın e mecru vermıı er ı. a a , 

• ~ltiı:rı·. en seri hamle 1916 del Fransızların kuvveti manyan.ın piçi bile addetme· M p v 1 
1 Aıııaı gırnıek olduğuna 2,500,000 olmuı, 1914 te mektedır. esmazog u 

tt ~~~ •nı,, nihayet Pariı 60,000 kiıilik bir oıdu olan Bu ıekil hücumların her • 
~ hrıaında kalmış idi· Ingiliz orduıu da 800,000 ki- ~irisi. daima ~oo .. 500 maktül ·- • - Yat.c Me~ctevlerine 
••~, şilik muazzam bir ordu halini ıle nıhayetlenardı. Esasen mu- y A f b •k d ft A.lınaıı 'Ialebo1er 
Ptkı Orduıu. bu ilk çık almııtır ki lngiliz orduıunun ba11mların da adedi ancak 0080 08Zrl 8 rJ 8 e e• 1934 seneıi bütçe kanunu· 

ı '•flltı~ÜYÜk .. zayiat ver· İşgal ettiği cephe 160 kilo · maktuller derecesinde ~di~ rine dostane yazılar yazdı D~D 10. UD~U mad~e~i mUCİ• 
b~'tıl dı buyük boşluk- metre olduğunu bu kuvvetin Harbıa bu kış mevıımınde bınce lısesı olmıyan vıliyetlcr· 
lkJ•tı: 2tlrnişti Fransız müdafaa kudreti kolayca tah- umumi şekli ıir barbı, topçu Eskiıehir 11 (AA) •y:' •A• •k•• ~ b' k t ıı:. .. den liselere parasız yatı tale· 
l A IQ k ' , d JJ 'd' S' J b b' • - U• 1 erı ır 1 a le am relmlDI b , I k I k 

"lrn
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1YaıetJi bir kıs· mın olunabilir. ile osu 1 1 ı~er .er ~11 • ~r nan iktiıat nazırı M. Pezmaz ifa etmiıtir. Misafirler ;doğru· esı 0 ar~ ~ ı~aca Jarm imti· 
l~ ltrke•skerinin işgali . Harp bu andan itibaren kaç yllz metre alerı gerı gı~~- oğlu cenaplarile iktisat veki· ca şeker fabrikaaına gitmişler. hanları bıtmışbr. . • 
'~Gk den bu ordu bır mukavemet harbı olmuı yor, bazı gülle alınıp verıh· limı'z Celil b fendi v f F b 'k d k' t tk'k t Kazananlardan ıabşaı ıa-

tr t. in" ._. . ' . . • . . . , • f k h k ., eye e re a· a rı a a ı e ı a ve ge· h d b'J 1 Jft'Q.ıt~i t' uşıulatla Parısi ve ~~~ılı~ rıcabnden bırııının yor, ~ at erıeye.. ıı, Y•!· katlerindeki zevat, bu sabah zinti iki ıaat sürmüştür. Misa· ımıza. 8
. ~ ye~ ~re mensup 

t •ki 'o~'· . ded~gı hıra~ ~a (Son sterlin) mur, sıı, çam~r hu~Um süru · Ankaradan hareket eden hu· firler ıerefine fabrikada mü· tılebenın ıs~mlerını yazıyoruz: 
1tıd, 11 du, harbm ılk divaıı şeklnn almııtır. yordu. Muharıpler bırçok yer· suıi trenle Eıkiıehire geldi- kellef bir ziyafet verilmiştir. Antalya · . 

:~ Çıkoı1 Ç~k. bitkin bir Denizden itibare~ Fransız· ~e~de bellerine kadar. çam?r Baılıca i~taıyoolarda halk bu· Yunan iktisat nazın Paı· Mehmet ~ğlu A~durra?· 
fı fe~\>u~ ıdılcr. Maama Alman harbı ceplıesı 800 ki · ıçıode kalmışlar, sıper,erın ıuıi trendeki misafirleri alkıı· mazoğlu cenapları fabrikamı• m .. an, Nazım oıJu .sem~b, Emıa 

~t ~d- İd' henüz Almanlar lometro tutuyordu. Bunun 26 bazı kısımlarında 1 .30 metre lamış ve harr.retle ıelimla- zın ziyaret defterine şu satır· oglu Kemal, Tahır oglu Cev-
t'~•ı.,, 1

• kilometresini Belçikalılar, 150- su toplanmııtır, mıştır. Jarı yazdılar: det. 
ttı,,c:~duau. kışın vücu . 160 kilometresini de logilizler Ağır Alman topçusu Ar Saat 16 da Eıkiıehir iı· ., Yurdunuzun ilerleyişi bay· . 
~~&dd gı lhccburi müta· müdafaa, müt"bakisideFranıız roı. Reymis, Suasoen ıehir taa · t · · t rete değer Eski Türkiyeyi Bahkesır : 

l·e .. ed~İnden istifade c · ların cephesini teıkil ediyordu. mevkilerini mütemadiyen bom- nu yodauldna gıren k rlenbı lııkasyb~· aezen biri~in göıllnü güçsüz Ibrabim oğlu O rhan. lımail 
p u •si . K b o uran a a P ı ır • • .. 1 R • M f .. 1 ~ td~b·ı nı taazim ve ışın devamı miiddetince arduman etmekte ve Fran halk klltleai aelimhyord M'· insanın tanrıya doğru yalvarış· og u ecaı, usta a og u Mus· 
~~oı,/ ~Ctğini uoıuyordu. mevzii olmakla beraber ıid- ıanın .harp s.ahnesi olan bu safirler istasyonda k:İord~ lar yükselttiği minareler çe .. t~fa. Ha.kkı __ oğlu~Ah~et Ham-
''d• ll l<anunusanide dctle harplar oldu. Fakat bun· 800 kılometrelık cephesi her k d N . h kerdi . Yeni yaratbg" ınız Tür· dı, lımaıl oglu lbrahım, Ke· 

()'d ta _ b' d uman anı acı paıa. ava 1 k M M 
1 tı t hin 3 hlilyoo ki· ların ıayanı dikkat ehem- gun 1r erece daha tahrip k t t ki 1. b 1 d' kiyede ise ralı•manız gücü ve ma ızı eserret, ustafa 

~ ;ı 't . . d'I k ı aa ı er nı, va 11 e e ıye ... y .. 1 y f 
~ llı:ıun şı etmiş olacak mıyetlerı. yoktu. Ypres, Al· e ı me te, ta?,. taş üstünde Halk Fırkası reislerile ıebir bızi, fabikalannızın bacaların· og u ~s~ .• 
d, ,OOo ili 2, ı 00,000 F ran- manya ımperatorunun buzu- kalmamakta ıdı. ve cemiyetler mümessilleri ta dan göklere ryükseliyor." Denızh. .. . .. 
:\ toPlan de Rus hudut r~yle .yapılan harpten sonra, -=-~::a_m edecek- rafından istikbal edilmiılerdir. Misafirler saat 20 de lzmi- ., Mahmut ogl~ Ah: Şüluu 
~~'•I J f lnış olacaktı. bıttabı düşmeie mabkümdu. CTiiiii1f • te hareket etmiılerdir. oglu Haımet, Emın ogfu Muı-
1 t 0 fr Eylül sonla· Zırhlı bir tren yardımı ile de- tafa, Halil oğlu Ali, Mahmut 

~ tıe~:rr~z hareketinin vam. eden top ateıleri ıehri Şirket s ı• h oğlu . Gafur, Mebme~ oğlu 
~~tııı peyı Vereaıediğini tabrıp ediyordu. 25 Tetriniıa Ne Susuyor? a ıye an 1 m Demır, Osman kızı Muıerref. 

r bÇık1 .. 1 '•nsıı toprakla' aide, tehir artık bir yığın an 
:ı •I ·- k B ,I', -- • -· A d ~ lllQll oı&.1l)'acağıoı gö azdan ibaret kalmııtı. - a~ıam,ı 1 inci $ayfada - Y ın = 

t.t~ '* Cephede tedafı··· Belçika cephesi. belkide U· • • • • • Mahkemede barıcmadı amma.. Mehm .. et oğlu Mu.llafa,. A .. li 'teli "ili ortakları kazınf içinde yüzerlerken Y 1 S lib Al 
"' 8 tatbikine ka· mum cephenin en çamurluk Türk ortağı b~Jediye; ıirket ıenede Sulbceza mahkemelerindeki - Hanımefendi! bir so· çavuş og u a attın, ı og · 

ık t. u icara "e batakl k ı. .d. 5· h d' b' ı· i 1 • k . • . b il d k k k 1 . lu Aahmet Hamdi ~~ 1 «'t ra en bü· .. ı •••mı ı ı. ıı er ye ı ın ıra kazansa yine f erın e aerısını ma a e e· a ta omşnıunuz. nc11 çe· B d · 
~ k,biı ~nsızlarıo yıphk· vakit büküm sürüyordu. Bu· kayıptadır, zira hiuesine düıen dikodularından doğan sövme kirdeği doldurmıyan ufak tc- Hur u

5
r _=

1 
.. 

llıQ daitu •arruz veya doğ· nun için Almanlar burada 3SOO liradan kasasına Lir santim ve dövme davilarının teıkil fek işler için beyhude yere Ah acı ku eyLman ogJu Hasan, 
~ lb1• h t l I hı' r bı'r bar k t I dahi girmiyecck, bu para o)duııu tt•" • 1• d I . k' hk 1. . , . met ızı eman. ~ tıd f ... . aarruz ar 8 T e e yapamıyor ar, t> e ıgı ma um ur. ncır çe ır· ma em eye ge ıp gıtmeyınız, 1 u it c.ayıat I b gibi huzur hakkına gidecektir. aparta . 
~t • yermiş ol- ya nız ombardımaa ile vakit deg" ini bile doldurmıyan bu iyi geçininiz, aelmi•i germ"ışı· S d k ·.. . 
C t l Şimdi insafa müracaat ederek • ,.. :r 1 S f Ş k 
~. ''•ft geçiriyorlardı. Maamafib mev· .sorabiliriz: Bu şirketin neresine kabiJ davalar, mahkemeye ak· •ınutunuz . Haydi sizi barıştı· .. -.. 1

1 ;gk~ S ey.:tbn, O • 
~t d •iıl '11 1tıütemadi yağ zii hücumlar devam ediyordu. §irket denilebilir; bir... Vaziyeti settikten sonra; kıymetli ha· rayım! '~ og u e ı, ah kızı Pa-

~ 'd tt>'•I er her tarafta Fransızlar: bu sıralarda yeni hu olan ortak belediye nasıl kal- kimlerimizin yaptıkları naıi- - Barışmam da barışmam .. kıze. . 
''-•'ıtı•kı~tı: askeri hare· bir usul koydular: .Afrikalı, kar da huzur hakkı ödiyebilir; hatlar neticesinde ya aulban Tnadında ısrar eden bu ih· Manısa : .. 
1'dt~ı Otd 1 •şkaı ediyordu Maragaskarlı, Senegalli, yani iki.. neticelenir ve yahut davi ıö· tiyar hanım ; nihayet zararla Mustafa oglu Bekir Sami, 
'tt.ıl h,t,ıllıuııun idare ci · renkli askerleri hücumlara Bozukluğu eartnameye atfede· n.ın . oturan bjr ditacıdır . Bir ıu Mustafa oğlu Osman, Süley· 
'ı -ı t 1 cekleri biliriz. Filhakika rartnımc ru r , J k "I R'f t 
a~ ti ~ıııu'1 • çok olmuştu; sevketmek. muhakkak ki Lozuktur ve ıdalet Neteklm, dGnde ıulbceza mes e Hinden iki omşu ara· man ~g u ' • · 

ı'- ''•ı , tnıyet üzre ib- Tunuı, Cezıyerli ıskerler, terazisine konularak lıehemıhal bakimi Sait b me c t .• ınnda çıkan ağız münakaıasın· Mughı : 
~ '"' 'ı ••dıtt, sarı .devir harp · barbın ıüfli hizmetlerinde kul tadile unramalıdır. Ancık hu taıii· 1 • d b t ey, · · vbu 

11 
dan birbirini diva eden Sefi- Ya kup oğlu irfan, lbrahim 

,._"' ~ , 11 erın en eş aneııaı u ıu- ş k F · h 1 S ' h ş-k .. -~~ t lltı ç~vıkJik ve sür· lanılıyorlar, öfümün ve ıztıra- lıit yapılıncay" kadar belediyenin • ye, ii ril, evzıye anım arla cnıı a, u ru kı%ı ikbal H. 
'~ i l\ı ı b k 1 k ıoka&a para atmaı1, hem de zara· rstle halletmıı ve kavıalı da· Ekrem efendinin karşılıklı di- ve Efendiler. 
\ ı~.ı çi11 o uyordu. ın en ço o an ııımlanna " A ı b h'· d 
'\t ~~t 1-"r.. bu tevakkuf sevkediliyorlırdı. rın üıtüne para ekliyerek atl!lBBı vacı ar, uzuru ma .eme e valarında dinlenen iki tarafın _ _ ..,. __ 
\tj ~ıı "'llSJz d ne derece)e kadar ccmek menfaal birbirlerinin ellerini sıkarak ve ıahitleri, iki tarafın da baka· 

~t det•ller· or usunun Fakat Senegal ile Madagas mukabilidir .. düsturuna muıabık gelmişi unutarak güle güle ve retimiz liflar söylediğini bil· Madam Riz 
~ t,~tt •b, g 

1 değiştirildi; kardan getir\•ilmiş vahıi bir gelir; hiz anlıyamıyoruz. muhabbet ede ede mahkeme· dirmiılerdir. 
d~~~ •ite, t~~ç ve daha kısım asker vardı; ki bunların AnlataLilecek vana çıkım, an· den ayrılmıılardır. Hikim bey, ıulhe razı ol· Hakkında 'l'akibat 
) :".'tli ()tdu

1 
ın edildi. umumi harpteki vaziyet ve l~ıtıın ellerini öpelim.. F k t lh mıyın hanım da dahil olduğu yapılacak 

t,'tı. U .. ' l:'r..~nun haımet mevcudiyetleri beşeriyetin e· er a a su • yanaımıyan F · , " "'-.nızı t../anıuoo41aıU öyle kimselere de tfıa • halde, dördünü.n d~ üçer gün . oça ~ıv~rında, üç b.in ıe· 
b~~dt g"tçe .. a~ın mağ· bedi bir lekesi olup kalmııhr • • • • düf dil kt d. k' b 1 d milddetle hapıslerıne, ancak nelık gerı bır devre aıt mü· 
it J;-, ., ılk h F l b b . e me e ır ı, un ar •n b k k k .. . . h t . .k • ~ih 1118 arp ranıız ar, u yarı va ıı ,.. 

1 
"fk . k a aret arşıb h oldugu ıçın cev en ve asarıatı a bulu· 

ll)l~11 fliyati~z a~kcrinde Z.enciler~ ki bunlar kuvvetli A tlf B. bazı arı 0 e ıle kal. ıp zarar· cezanın düşürilJmesine, fakat nan. yerde !Daarif vekiletinin 
t t~li~ llu, F dog nası na buer buga kadar ıehvetpereat- Konya 11 (A.A) Bey· la oturan ve lor deyıp te pey· mahkeme masraflarının dör- emrıle hafrıyat yapılmaktadır. 
t~tı,1 tdt ~;n~ız vata- tirlQr· cepbenin arkaaında "ıit· ıehri gölü ile İska sabaıında nir demiyen kimselerden ta- dünden alınmasına karar ve· Butunao mUceyherleri bükü· 
~ı ~ .. '•ke~ ~gunu gö· maa, güzel ve beyaz kadınlar,. tetkikatta bulunmak üzere mam~n farksızdır. rilmiştir . mete haber vermemekteli 

' ltb hat
05 

trı, harbın bqlunduiunu ve bunların kı- diin akıam Konyaya gelen Meseli, dün bir divlda Barıımıya razı olmayan~ Sa- maznun madam Rizle, Musevi 
1'1~' Sok f ay~na o İs · şın ~kendilerine verileceğini ziraat mliateıarı Atıf bey bu bAkim Sait bey hem mlddei fiye hanımda bariz bir piı~ Salomon efendi hakkında ta· 

1tlt, •zla""hevesJi söyliyerek taarruza sevkedi· aabab Beytehire gitmiştir. hem suçlu Safiye hanıma~ıöy- manlık hiıtedildiğiai kaydede· ki bat yapılmaktadır.: 
yorlar, bu hi11iz, yetiıen adam· le hitap etti: biliriz. 

-

Parasız 



SAYFA 8 

IZ~ıRDE, HAYAT 

::...: l l l l l l l l ll!lllf !ll!lllllll!llllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllll'illllllllllllllllllllllllllllllll'lfı 
Kı et i eşy e~ç ı o ? :=: 7 lkinci Teşrin ç rşembndan itibaren sı~ 

• • çe eik 
-2- Beş kuruş veriyorauouz, liyor. Ve mfışteri ~ıf at ile dül - -- a a L e s ~ 

l
,..,, Ir ] l l l Z aldığınız bir bisküvit paketi· kana geliniyor. Ve beş ku- Viktor Hügonun şııheserı· ~ 

Ik i(;esme1ik O'(•Il(' 1 o·ı- \ara \:O un ev UlSl - "a- . . . d k b' k ft v • • •• • l :.:.:: ~ 
, ~ , l"'ı nıu ıçın en çı an ır agıt ruş verılerek bıskuvıt a ıoıyor. ~: E F 1 ~ 

va] lı nlİ ııare- Y asrın ge] ! - V erği kac;ak<'I lığı parçasında ynıth ve fakat Değerli c~ya bu ol ara ç1kıyor. ~ ~ 
nıı yapıyorlar ? •• değeri kırk p r etmiyen çü- Çünkü bunlar dükkiincınıo -- • ~ 

____ .___, - rilk bir kurşun kalem vey but dümencisidirler. Ve aldıkları -- Filminin ikinci ve son devresi boşladı. ~1. ~ 
Dünkü yazının ikinci par· daş şöyle dert yandı : kurşundan mamul bir yüzük eşyayı tekrnr fabrikaya yani ~ ~ l lave: P the Jurnal (Kır 1 Aleksandr Hz ıle siıt1 ~ 

çuıdır: - ( .... ) Dairesinde ki· alıyorsunuz. Fskat bu talihi bisküvit fırınına götörmeğe, :.=-~ BRrlu) nun vefatı ve Paris ve Marsilyada ın~;ı ~ 
. . . d' v ti H .. b h k d d · 1• v b d J = Seanslar: Cuma ve Pazar 15 - 17 • 19 ~ lkıçeşmelık; hır merkez ır. gı arım var. er guo, yarm ıa a a a ar enesenız gene tes ım etmege mec ur ur ar. = D'v .. 1 19 21 il ~ 

Etrafmd.a 18 fırk~ ~cağı var g~l ! ~iyorlar dört aydır sil· kıymetli bir ikramiyeye maz· B~ ~urt:tle eşyalar. fı.mla. llllllllllllllllllllllllllllll~ttllllfi"ttlİİlı1111llllllllİllUlllllllllllllllllllllllllll\l11l 6 

dır. lzmırde, kendısıne bu ka· ruklenıyorum. har olamıyorsunuz, amma yn· dukkan arasında mekık doku- ·lllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll il { 
dar geniş bir faaliyet mey- Allah aşkına bu (yarın gel) Dl başınızda bulunan bir ka· yor falcat beıi taraftaki s.J . . ( E ) S"' as 
danı açmış lkiçeşmelikten baş- sözünü, bu baştan savma usu· dın veya bir çocuk bir defa vatandaşlar, bu işin farkında E'=i rş y a n 
ka bir yer yoktur. On bin- Hiofi artık kaldırmalıy1z. iş aldığı bisküvit mukabilinde olmıyarak, acaba bit daha . Büyük muvaffakıyet haftası .. 
lerce halk kitlsinin oturduğu bao.gi, gün bitecek!le .. ' ya bir yatak çarşafı, ya bir alsam bana da çıkar mı diye ·- Bugün: Sinem tarihinin bir eşini daharkaydetın.e 
bu semtlerde bir yığ1n genç ıııahıbın.e o. yolda . ~oz saat veya daha kıymetli bir boyuna beşlikleri veriyorlar. mevsimin hissi filimler içinde en harikuliidesı 
yaşıyor. Bu gençlerden lngi· vermeh; gel gıtlerle halkı ışın- ikramiyeyi aldığı zaman, boy- Bu iş zabıtanın nazarı dik· . F • ... 1,. ? 
Jizce öğrenmek hevesinde 0 . den gücünd.en .•hkoymak gü· ret etmekle beraber aksine katini celbetmiş ve taharri iŞE f 
lanlaran nyısı (sekizi)i geç· nahtır. Vazıfesıne aşık 0!11n, giden talihinize kızıyorsunuz. memurları dümencileri cürmü Tamamen FRJ\ NSIZCA sözlü 
miyor. Bunların bir kaçıda muntazam çıhşmaıını bılen Hiç luzmayınız, çünkü me meşhut halinde yakalamıştır. ::== RUT Ş ATERTON 
uzak mahallelerden gelmişler- bir me~ur: gelişi güzel (yar~n sele talihinizin ters gitmesin Halkı iğfalden mahkemeye ~B --~ş_r_ol_le_r_d_e_: --------
dir. "Ben öyle umuyordum ki gel!) dımez. Gün saıt tayın de değil, işin içindeki düzen· verilen bu dükkancı sorgu· = " 0 k 
lkiçeşmelik gençliği beden, eder. bazhktadır. snnda diyor ki: - Si Y § 1 . esi 
fikir, ruh terbiyelerine büyük Ik' l'k tid . d k Asliye Cl'Zll bakimi Halim - Bı:na kumar demezler. Yugosl vya kırahna yapılan iğrenç suikast had•' 
bir kıymet vermiıtir. Gençlik, I ıHçeüşmelı Aca . esmf ed' 8 bey, bu Çeşit enteres:-.an bir Jalih denemek derler. işte :: ve müteakip merasimler ... 

b h
. 

1 
d l'd' aycı aey n vnı c en ıye dA A t ki · b' A d ı t · -= IZM 1 RDE iLK DEFA OLARAK u mu ıtte can ı ır, ateş ı ır b' 'kA t' I I d v avanın esasını araş ırma a sıze ır na o u gaze esı .. ;;; .1 o 

b·ı· b' 
1 

b' k ır şı aye ı o up oma ıgını ld'' HAd' · k v k·ı t' b' · B 'b' = gösterilmek üzre sureti mabsusada temin edı e ı ıyor; 11 ça ışaıa, ır ay- . . .. . mefgu ur. a ıseyı ısaca e a e ıo ır emrı.. u g• ı == 
naşma ile karşılaşacağımı sanı· sordum· (Dık.ensız .. gul, dertıız anlatclhm: talih oyunları her ı:tmnn oy ~ EKLER JURNAL 
yordum. Yazık, yazık .. Haya- kul olmaz) dıye ıoze başladı: Bir açıkgöz ufak bir dük· nanabilir. ·__ Se nslar: Cuma 13 · 15 - 17 - 19 - 21,15 
Jimde p~rlak bir yıldız gibi .- Bizim sao'at artık öl· kin içine kıymetli, kıymetsiz Hakim bey sordu: ı::= P zar 15 - 17 - 19 • 21,15 
yaşı yan Ikiçeşmelik; bir ge- dü. işte görüyorsun sinek av- birçok eşya yerlcştirıniş, ve _ Kendi adamlarınıza p .. _ ~ Diğer günler 19 ve 2 l, l S te 
cenin • birkaç dakikası içinde layoruz. Dükkancılara ış kal- çenesi kuvvetli birkaç adRm ra verip onlara kıymetli eşya --~ DUHULIYELER : Birinci 25, ikinci ı:, kurutur"' 

-- Pazartesi ve Salı günleri Lirinci 15, ile.inci 10 
sönüverdi.. Gençlikten eıer madı. Seyyar kalayctlar her da bulmuş ve müternodiyen: çıkarlayor ve bu eşynlar gene ==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..,,, I~ _ _. . 
yoklu; lisan dershanesi bom• mabaUeyi dolaşıyorlar: bize - Eyvahhb, Eyvah, Eyvah. size iade ediliyormuş? 
boştu; ıpoı cuların odası kap· ekmek bırakmıyorlar. Bunlar Yandım, bittim, iflas ettim! - Onların ikisi yanımda 
karanlıktı~ musiki yurdunun h • .. f d"kk"' Gibi ardı arkası kesilmiyen çalışıyordu fahtıt bu hadioedc 

d 1 d 
. b. k , , epsı on uç esna tır, u an • 1 ki 1 h lk b t J 1 ı d H ıvar an erıo ır ıü ut ıçın· 

1 
k K .. çıg ı ar a a ı aşına .op ı o znruan ça ışmıyoı ar ı. eın 

. arı yo tur. azanç vergısı 1..: b'I' d k de uyuyordu; temsıl kolunun . . yor ve beş ~uruş muka ı ın e onlar çocukturlar . A ılları 
yalnız sahne elb~seleri görü- vermezler, Bcledıye reaını v~r· alınan bisküvit paketlerinin crmeı! 
nüyor; genç heveıkirlar kim meıler, bekçi parası vermez, içinden çıkan küçük kağıt Dinlenen bir polis efendi, 
bilir, belkide rollerini evle· dükkan kirası vermezler. Ta· ta yazıh ikramiyeler sahiple· karakolda y pılan bir muva 
rinde prova ediyorlardı .. lki· bii bu şerait altında ucuz rine •erili) or. cel)edç çocukların 
çeşmelik gençliğinin bu ka- kalay yapıyorlar. Yapbklar1 l!..,akat burada nazarı dik yüıün~ karş1: 
dar zavallılığına acıdım, sız- kalay da bir şeye yaramaz. kati celbeden mühim bir nok- . 
ladım. 

8
. . . k d dükkft h' ta var. Sane, bana, ona çı· - Ustamız bın pnra ve· 
ız y11mı a ar an ıa ı· · d' B' d d"kk.ı:. 'd 

Muhterem doktor lsmail b' f b 1 .... d kan ikramiyeler bir kutu kib· rtr ı. ız e u uoa gı er 
ı esna un arın yuzun en · k d' k b' f 

Hakkı beyin sözüne inanarak . . k 
1 

rit değerinde bile değildir. pıyango çe er ı ıze, çarşa 
ışsız a ıyoruz 

gençl•ğin çabıtığını kabul et· U k b' t 1 H" Fakat yanı başınızda duran saat falan çıkartıhrdı. Biz 
tik, fakat çalışanlar kaç kiti- . Aya~ı f ırd~ad 0 da~. d~~ke bir kadın veya bir çocuk bir, bunlau gene kendisine 

d
. ? K k b' k yın voı e en ı er ını o · 'k' .. 1• k t' d d • 1• d ..ı·k ır . . os oca mu ıtte aç .. . ı ı, uç ıra ıyme ın e .:ger ı e croı . 

genç var? .. , YOzde bir, lkiçeş· tu~çe kızıyordu. Bır aralık ikramiyeler almaktadır, amma Demişlerdir. 
melik :zençliğinc iyi bir not bagırdı : . bunun sır ve hikmeti başkadır. Gclmiycn şahidin 
verdirmez. - Ben kazanç verıyornn, Bunlar, o dükkanın ada celbi için muhakeme 

onlar neden vermiyorlar? işte mıdırlar.. Sabahleyin kendi · bir güne bırakılmııtıı. 
Karakolda bir levha aııh: bunu böyle yazınız! !erine birt r miktar para veri· 

Ikiçeşmelik polis ınerkezi. Bu Bu bağrı yanık arkadaş, aı:ıa.Bii!IElnimi!::ml!:'.Z!~~m:ım?J!:'l 
üç kelime, üç satırda yazılmıf. ticaretin serbest olduğunu tak· 
Her ıatırın yazı biçimi birbi- dir ediyor. Seyyar kalaycıla
rinden baıka. Hepsi de eciı rın k"zanç vermediklerine si
bucuı birşeyler. Bu levhayı o· oirleniyordu. 
kumak, bir bHmece açınaktan KUTLU AY 

•• oz e 
Sıhhi ve asri 
metlere mu 

•• o 
bir çok hi 

•• oy ç bi daha iÜÇ dersem bana inan· 
mahdır. O levhayı yazan aan'· 
atkirın bu çeşit yazıların an 
cak sinema, tiyatro levhaları- BorDOVB Urla ( Hususi ) _ Kazama· rak bi·ikintileıinin arasından 
na ve salon mecmuaJarının T .. t.. t + . h l l zın büyük köylerinden birisi çeş ııetere taksim olmnktadır. 
kaplarına yakışabileceğini u un sa. 1 ~ an ne a < e de Öıbey .köyüdür. iki yüz Su yolları açık bir halde yol 
bilmesi lizıındı ! .. Resmi bir dai Di Amerıkan Tobako, Glen, hanelik yedi yüz nufuıu sine- kenarından geçmekte ve mub· 
reye ağır baılı bir yazı yaraı11 Geri tütün kumpanyalar Bor- sinde barındıran bu köy, sula· telif eller taraf1Ddan sular 
lkiçeşmelik polis merkezinin novada 60 bin kilo tütün mil· rının mebzuliyeti, tabiatın gü· azaltılıp çoğaltılmaktadır. 
levhası, Kemeralb polis mer- bayaa etıniılerdir. zellikleri içerisinde asırdide Milyonlarca mikrop yuvası 
kezinin levhası gibi olmaladır : Tütllnlue 60 - 80 kuruş servi ağaçlarıyle insana mane olan bu menbalardan su içen 

3 büyük dünya boks şampiyonu rs~~ 
PRIMO KARNERA- JACK DEM 

ile dilber yıldız MYRNA LOY tArsıf,ad 11 

tem il edilen ' • ._; 1 

T ~,ı 
Filme ilave ol rak. « Şeytan Kız > filminin 

5110 

yıldıu FRANSIZKA GAAL'in 

N 
Ş~n, şuh ve o}·nak ınu ikili komedisi. 

Çarşamba akşamına k dnr gösterilecekti'· 
Seans saatleri 

Veronika : 14,30 - ıs-21,30 
Kadınlarıo sevdiği : 16 ve ) 9,30 ~~~8 

Dikkat : GÖRÜNMEYEN ADAl\1 Perşembe 

ikiçeş 
melik eJJ 

Bugün 7 ikinci Teşrin Çarşambadan itib8.r .. ; bf 
1 - Bütün lzmir halk1Dtn sabırsızlıkla: bckled•iı' 

yük inkılap filmimiz Türkçe sözlü: 

2-

i e n ot ~ 
Sevimli arti5t Meri Glori tarafından v.ücu~;0: 
ve F raas Le har tarafından beslclenmıŞ 0 

ç ViÇ 
Seanslar : Pazc.rtesi, Perşembe Çareviç 13 • 

" Bir millet uyanıyor ,. 15 • l 9. i 
Cuma, Cumartesi Çareviç 9 • n 17 - ZI·· 

1 
~' ~t 

11 Bir millet uyanıyor ,, 1 1 - 15 - l 9. ı) ot 
Pazar, Salı, Çarş mba Çareviç 17 - ıı Millet uynıı 

Sade güzel. fiat verilmiıtir. vi bir zevk vermektedir. halkın hayatı tehlike arzet 
Bir cennet kadar gür.el olan mektedir. iki senedenberi in· 1• 

köyümüz, ihmal ve teseyyüp şasiyle uğraşılan köy mektebi Aydın Dcıniryohı nınnnı ıuiidiiı·lüğii11dCl, Uzunyolda bir zil, Balaban r----··---!:i 
yokuşunun bozukluğundan,·ço· ' D 1 
cuklann düştüğünden, :beledi· /!mir r'OStOSI 
yenin bu taraflara hiç bakma· Giladelik lktııadt ve Siyaıl 
dığındao şikayet etti. Hacı Gazete 

Sahibi we Umumi N~rlyat Amrrı 
Mehmet cimiinio harap mina- RAŞlT HALiL 
resi bu semtlerin ~bakım11zlı- f•mlr - G811i Bahan 
ğını haykıran bir tabide gibi Telefon NumaraRJ 
duruyor. Zavalll minarenin a • 
şeref esi pek şerefsiz bırakıl- Abone Bedeli 
mış. Cami kapıaı yığlı boya Beneli&?i : 1200 Kuru 
ile boyanmış, minareden bir Altı Aylıgı: 700 •1 

Ecnohi momleketlerino:2000 
kantar kireç eairkenmiş. 

lkiçeımelikte herber Ali e· lımirde Ticaret 
fendinin dllkkinında bir yurt· matbaasında baıılmıftır. 

yüzünden bugün bir harabiye eski vaziyetini muhafaza et Husus\ tarife No. 1010: t •
5 

dönmüştür. Evlerden akan bu· mckte ve köy çocukları gayri 10 ıo. 1934 larihioden :ıo. ı. 1935 tarihine kad
9 bİ c 

taşık suları, kahvecilerin telve sıhhi bir bin da ders görmek Y zıh ista'lyonlnrdan Aydınn taşınacak buğdayın ta 
pislikleri, gelişi güzel dökülen tcdir. tarifeler zirde gösterilmiştir. 
süprüntüler snkaklara acına· Mühim bir mes'ele için mer· 
cak bir hal vermektedir. keze telefon etmek lazlm gel 
' Köyün umumi hdisı diye se, olmadığı için yaya gitmek 
göderilen mahalle ayak :oas· lazım gelmektedir. 
mak değil, kokudan yauıoa Elhasıl, hiç bakılmıy 11 bu 
sokulmak mümkün değildir. köyün bu gidişle daha ziyade 
En büyün dert le çeşme su· tedenni edeceği şüph sizdir. 
!arıdır. Bu kadar iyi ve mcb· Büyüklerimizin bu köye biraz 
zul ıul rın menbaları k2hve eb~mmiyct verıneleri şayauı 
duvrınln dibinde çürümüş y; p· temennidir. 

istasyon 
Sarayköy 
Denizli 
Kaklık 
Çardak 
Yaz.km 
Sütlliç 
Sundurlu 
lnceköy 
Çivril 
Dinar 

istasyon 
Aydın 

" 
" 
il 

.. 

.. 
" 
u 

Beher toPU 
J{uruş. 

475 
600 
700 
750 
775 
817 
850 
850 
850 
850 



13 TEŞRiNiSANi 

• 
ıng·ı er de Bir DüğUn Alman Sefiri Borsa 

(l·· Hareket 
•11~Zel Yunan Prens~sinin Aşk Romanı BugünAnkara'yaavdetediyor u·· ·:.·--
it fıı fı 5 ı11cı sahifede- mühim bir k1&mı da iştirak masarıfı da k11alın huıusi ke· Dün öğleden evvel Almao çok modern banyoları, reviri ZUm 
•td

111 
•on günlerde kıral edecektir. Bu aebept..,n ogfin sesinden verilecektir. Koosoloshanesinden aldığımız gösterilmiştir. Mektebin ıon Çuval Alıcı K S. K.S. 

Ç ~t td~~~bu olan prens 95 bin bahriye :efradına veri· fngiltere hükfıınetinin dün· malfıınata atfen Alman büyük sınıfında verilen riyaziye der· 666 Fw , -1 . 1-1 50 1-8-
·~·· ' 'Rı ' 1 R c· ' k'I ' 1 • ' D V R b ,. · · · ft b l ' 

0 
arı ııııd bt yapıbilmek en om ve ın ıç ı erı ma yanın bir çok taraflarına şa· e çısı t. on ozen erg ın sıne gırmış ve ıını a u unan 414 H 1 Ah t 8 75 12 75 

llıtıı t' 01.•rtk gönlünü ta· sarıfı olarak bin üç yüz in mil olan koloni ve sairflıinden rahatsız olduğunu birinci ıa· büyük bir levha nazarı dikka 406 S · 5· -ı me 1 '> 19 
~ '•hır d ·ı · ]' ld w 'b' b'f · d k B'I" h · lb · · B 1 h d · u eyman. ... ııı, e en sevdiği gı ız ırası ayrı ıgı gı ı prens şimdiden gelmeğe başlıyan ı emız e yazmııtı . ı a ara tinı· ce etmıştır. u ev • a 134 V't 1 10 75 13 50 
~tr blltıla,arak bağlandığı Corcun bizzat 11rasiyle vazife müotehip izilar bir çok kıy büyük elçinin bir çok ziyaret Bilyük Gazinin nutkundan ah 126 K~ ~ K' 12 50 15 
lı,,, •ide dedesinden ırok aldığı lran Duke, queen Eli metli hediyelerle Londraya ler yaptıiını öğrendik. nan°ne mutlu Türküm diyene" 96 M J T. ııtm 13 75 ı • 
~ı· Ve Dl ' "' b H '-' N J D Al b- "k J ' ' d k 'b ' 1 'd' K d' · ' • aran ° " ~ ıııio ea uttur. za et, an11ıns . son ur· muvasalat etmeğe başlamışlar man uyu e çısı o tor ı aresı yazı ı ı ı. en ısıne 80 H Al t' 12 75 13 
ı tilı.,!:k ·••diği prensler "Nelson. •Durban. z~rblıl~- dır. Bilbassa IOD g&nlerde Fon Ro.enberg ıebrimizdeki bunun tercümesi ıöylenm~ş 55 oiya~~n,dijiı 14 50 15 50 

•ttjJ e ~ıral ve ailesi rında da o gün fevkalade zı· Arabistan taraflarından' gelen Alman konıolosu Her Holı· <;ınıftan çıkarken talebeye bu- 55 G 1 'd' 12 15 50 ~tkt f 'I k · o-w·· d t 'I b ı. dü Al -"k ff k' tle teenni ıenı ıs . •t edir. Bilhassa ya el verı ece br. ugun e bir heyetin beraberinde getir ayn ı e era ~er n san · yu muva a ıye . r m 37 S C li d' 12 50 16 50 
. bir b ÇoculrJariylc gayet alaylara iştirak edecek olan diği çok kıymetli hediyeler caktaki Gazi ilkmektebini zi etmiş ve levhadakı "ne mu~I~ 33 L. Re r ın 12 12 37 
~ti c; 1Yat süren kıral ordu zabitanma şampanya ve meyanında gayet girenbaba yaret etmiştir. Mektebin kon· Türuüm diyene,, cümlesını 32 K ~yo ı 13 25 13 25 
'•ııa:rç bu rnuhabbetin efradınada bir• ikram edile bir de hah vardır. feranı 1&lonunu. sahnesini, kü· tekr.a! etmittir. 24 c:~ahi:::. 13 62 13 62 
~I '"' k k b k t' tt L d h t" h · · ·· · · Bılahara Bucada Her Mol-

't 'rd,lldir eabi istihkak c_e. du ı la aknl .on ra kl' a· Tabii bu gibi heyetlerin u~ aboe~ını. ve mftuıesı~ıl gcb~ Ştayn'ın villiıında öğle yeme 20 S. ~o?'el 13 25 13 25 
, •ttıı . Kendisi ile rıcın en ge ece eran na ıye Londradaki mis·firetlcri izaz mış, eşınc1 sını a verı en ır w• • • b' ._ 1 . k 18 S. Emın 12 75 15 25 
1 1 td fi d k 1 '- C t d b 1 b " g1Dı yıyen üyü.r. e çı ooso · 17 8 · k · M 13 75 13 75 

t ~tnd· . eıı görüşebildiği masarı arı a ıra orç a· ve ikramları ve kendilerine erste u unmuf, unu mute· b b' J'k t eıı çı z. . 
lQPı,11 181 de her eğlence rafından verilecektir. Keza bu birer hatıra olmak nzre veri- akip ilk sınıfları da görmüt· 

1
1°65 

dc'Y...le B ır 1 
te z·'a:t 5 Ş . 1 Galip 14 75 14 75 

İ lll•I d- w.. · · b K' H tü ya ogru ur na va ıra 5 M H Cemal 12 75 13 50 
it •t,

9111 
•rında bulunarak ugua ıçıo 0 ıng am sa· lecek küçük hediyele.r masa· '· mektebine gitmi' ve orada 2·1->3 d' - k. ü t k" 

!)" • ,_ d k" G 1 f da· Bn ük 1 " kt t .. . . "'- un s ışın ye UDU ~ .. oat .~arışmık ıure · rayın a ı a 8 ıo raya rifleride kırahn huıuıi kese· Y e Çl, me ep e gor bulunan vah Kazım paıay• 
~1 •t 

8 
''~•gi alaka çok vetli olan 2000 misafirin ma· ıine iittir ki bu suretle in· düğü intizam ve mükemmeli- mülaki olmuıtur. Buiday 

~ tıtlg •11ııınidir. sarafıda 1500 logiliz lirasına giltete k:ralı bir kısım para· yelten dolayı mektep müdürli Konsolos Her Holıtayn 130 ht l'f A M b 3 95 
t) bil P~eııa Of Vels ( Ve· b:.liğ olmaktadır. sın• ortaya dökecekıede Lon- Şeref beye bu kadar modern büyük elçinin burada bulun 86 mu ~1 

.. •1 u t:r 3 70 
'''ııız ~un ~irçok kulüple- Etraf ve civar köylerinden dra şehri esnaf ve ahaliıide bir binada memleket çocukla- maaı mü~':.aebetile l~mirde " araog an za P. 

,, Ufiiı b·•hrı Azalığında de· gelecek köylülere Boking Ha böyle durgun bir mevı•mde rını yetiştirmenin bir zevk ve bulunan bıluD!um ecnebı kon· Arpa 
IQd 1lınet d 1 ( bü ftk 1 1 . , , d t ld .. ·· J' k ıoloslar şerefıne dün aktam . . \d ' buı e en er me · e sarayının y sa on arın bolca ahı veriıle gevıı bır saa e o ugunu ıoy ıyere . . • . 50 muhtelıf L. Sabra 3 15 

\ııt •t h '1tıduğu ~gibi hPr dan birisinde verilecek öğle nefes alacaklardır. kendisini tebrik etmittir. Mek- Bf ucadak! v,ılliıında bar zıya- 92 Uıak M. Arditl 3 25 

' 
'' f h' d d • w' · f t' t t 'd 4000 · · · l · · · • et vermışbr. b 'B d J T h' 3 2 5 . ra,

1 
d e tr e aıma yemtgı Ziya e ' u arı e Manısa: Gemıcıoğ u Avnı tepten ayrılırken kendısını al· 8 .. ük 1 . b ü · 521 eyaz· ur ur u a ar 1 

~t~'-~ •, treıılerc!e bi· lngiliı lirası heaap edilmekte· kı•lıyan ·çocuklara "yaı&1ın k .u1y b e çbı uAgf n zeEvcke•1•
1 

250 muhtelif Alyoti 3 25 
)' "' bir k · T Yf ızı ı e era er yon · s • 
tııll'•ıı, obede ahali dır. . . ayyare Guit diyerek mukabele et· şehir yolile Ankaraya avdet Nohut 

ı.. t fİ""'d oturmakta ve •u BuKıng Ham, Vınıor ve mittir· müteakiben Erkek Li· d kt' ıt ~ i '- ' · · · p• ' e ece ır. 100 bt l'f 1 t'klil 3 87 5 
tte e kre u dar tekmil Sen Ceymıs saraylarındakı hız. ıyangOSU sesine giderek mektep müdil- Sefir lzmir ve Ege mın· mu e ı s ı 

~•I 8 ı ha d 'k ı t ·ı · .. 1 · k b' S U •r111, t ne anı ıra isi me çı ewrın cum ~~ıne . eza ır -Bıştarafı 3 üacil aabifcde rli Hilmi bey tarafından kar· takasının tarihi ve licart kıy- US8m 
aıt,ttde bu~nıaınen zıt ha· gale ögle yemegı ve.r1lecek ve 15972 1679 16845 1852 şılanmışhr. Kendisine mekte · metini son derece ~akdir et· 50 muhtelif Fesci zade 11 

'da d hunnıaktadar. bundan betka bu Kıng Ham 21965 22005 22222 22807 bin bütilu kimyahane ve Jibu- miş ve bilha11a tabıi güzel· 50 K • 1 d 11 
tQ t a , • d ü 

1 1 1 
,, araog an z e 

oah zıya e kendi- sarayının en g ıe H on arın- 23097 24045 ratuarları jimnaatikhaneıi ve liklerine meftun olmuştur. 15 E . N t 1 ı 
'' ,.. •etrn '- • . d b' · · d 1 d' 1 • ' « mın usre ,. 

'-Ot e" ıstedığimiı an lf!SID e nazır ar, ıp o- SO • 9 H C d t ibııy,~, d bi biraderi gibi matlar ve bilcümle llt~i~ler ve 1 lıra kaza- ll.ıı·ınarlar kon"eransı "p . ve lev e 

12 

it ıh 
1
.•tver ve her ve- sefaret er kAoı Ue lngılız asil· ) l l l j ( 850 8 

~~t"•i~~ ••alarana karışır zadelerinden müteıekkil tak· DaD ar 3 Nebi zade 7 25 
~blıı tn hiç hoşlanmaz, ı·iben 1000 kişilik çok mükel· 84 494 694 1341 Kongresinin toplanmasına karar verdi Ak d 
1hltir ço]c sevdiği bir lef ve mutantan bir gala ıof 1554 2427 3460 3863 Moskova 12 (A.A) _ Sov· 2 _ Sovyetler cumhuriyet· &rl 
~ hakk Bu prens ra daha verH~cektir. 4844 5096 5569 6255 yet Rmya mimarlar konfe· leri içinde mimari 

32 
Portokal zade 

I~ b,ı, hik;;da ş 6y1 e Ga~·ot <'osıııı şokerıleıı 7044 7319 7763 8074 ransı açılm~sını . bitirmiıtir. 3- Mimar mekteplerinde ~~ ~:ı•ft; ~~ınü 
~ 2ılttre k e v rdır. Ha· mauı u l bir OY 8326 8441 8917 9558 Kon~e~ans bır mı~arlar ~on- tedrisat ve büyük mutahassıs 14 Halim ve Cevdet 

1'1 .1iı:ıc·1 c''•la olan pe.de Bu dügvün için Londranın 9960 10364 11297 11457 gresıoın toplanmaga çagırıl· 1 'h ' 1 • 13 Artor Lafon 2 or k 1 t ması hakkında Moslsova mu· ar 1 zarı m ?s e esı. 
,~ 1>'rtıe 

111 
c~n . ıra ıye Şarapçı, Pastacı, Şekerci, hah· 11470 12132 12791 13403 rahbaslar heyeti tarafından 4- Şehirlerin imarı. 200 Tarika biraderler 

t 
1 
Ulre kaer;sımı~~e bu· çevan gibi bllylik l icaretha- 13555 14520 14771 15143 yapılan teklifi ve Sovyet Rl•s 5 - Molkoz müesseselerinin 50 Artor Lafoo 

t ~ tı.n ''abra ~rlerı ıle b~- neleri bizzat kral ve kriıliçe 15803 17808 18994 19191 ya mimari 11rrıeiıinin tcıkillt inıa ve ıslahı. Kum da 
d, llıataine id~' Vestmı tarafınd n büyük siparişler 192!;7 19694 20164 20560 pllnını kabul etmiştir. Kon· 6- Ecnebi mimarisi. 

''• Otllran g lırken kar. almıılardır. Bunlardan en mü- 21578 21250 21910 22026 ferans Arni ramand~ gelecek 7- Sovyet mimarlar biıli · 10 Emin Nusret 
1 CF V bUytık kardeıı h' · ı k 1 'it d k konırenan afeğıdakı ruzname· ... . • . 4 Hasan .Nazmi 

1 
ttıllt tlıin Veliahtlık el ·~~ 0 a(~ 

1 
o)gı et' ~ ç;. 22377 22817 22898 23050 sini de tasvip cylemittir : gının nıza~n.~~e~ı. 30 Aziz zade 

'il l \'e bu lb' 
1 

• sevı en asta ar ge me te ır 23675 ~4782 1- Sovyctlcr mimar meı'- 8 - bırlıgm ıdare teıek· 5 Emin Nusret 
diaı .~c •liy' . e ıse erın Bunlardan gelin hanımın blı- 100 1 • k elelerl. küllerinin intihabı. 6 lhracat şirketi 
~·, t>ı RUlcne~'tıne bakarak zat keseceği ve kırk bir sene lr& aza• 14 Çelebi Taranto 

•'ıııı~c hu glil en . m nede· evvel şimdiki kral ve k ı ali J ş •• d .. ~ M • d •• •• p k 
'Q• 01111uştu ~~eı o ~adar çenin dilğünüode paata yapan nan ar umen Uıer u tıru amu 
\~ ,tı otura~ r 1 ~ netıcede ayni p stacının yapacı~ı bir 71 90 152 488 20 prese Emin Nu ret 

tat. t•b,•uıı z~:;i1:.den d~a- pasta p tflcılığ•n en mühim 1128 1530 1878 2554 Tedbı·r Alınmasını Istedı· 5 • ı.tikıaı 
1).. ıne Uf· ve şayanı hayret harikaların- 3207 3232 3390 3520 16 kaba Ha ın Nazoıi 

~tı lt~Üıı 
1 

• • dan birisi ol caktır. Bu puta 3845 Harbin 12 ( A.A ) - Çin alın. madığını ve bu hareket· Palamut 
1t 'tı...·ı ıı 'l "lı·ıfı 1 1 d d h ~, ""1 J •• < ' - 3 5 üç buçuk metre yüksek ve 4010 4910 511:~ 5417 ıark şümendllferleri müdiirll erın ıoo zaman ar a • a 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 50 
4 75 
4 75 
4 75 
4 50 
4 75 

43 
43 
43 

tıı,ı. ~Orc 0i•hı gızetelc:ri 450 kilo sıkletinde wekerden 6009 6243 6493 6809 M. Budi polis tarafından ya· sak ve hatti .bir usul altında kental . 

1 
l(tl '1tı e ı · b' ı k t kt ld w 1 16 mubtelıf Balcı z. 270 420 

aR'. tletJ v enmesıne ır ev o aca tır. 7680 7684 8151 9160 pılan indi müracaat hakkında cereyan e me e 0 ugunu 
~~\ ıı.~ •rı c d~ludur. Çün· Bu pastanın içinde lngilte· 9166 991 n 10035 . 10304 şümendllfer idare meclisine b.ildir~ekte ve birçok vekayi 187 c Ş. Bencuya ;~~ :~~ 
ı '~ı)'lıııı •ne~ıne göre hü· re usul ve adeti ııe göre yü-

0632 
30 Te•rinievvelde bir mek· zıkrettıkten sonı a bunların 80 " 

1 
ü . bankası 

~ lt Vclı ht 
1 

1 10701 11349 11570 Y 99 kaba Koheu birad. ~80 
.t l ta " a i e eğer zükler, küpeler ve daha bu· · tup göndermiıtir. MOdür bu ıümendüfer memurlarına bll-

'ı t~QliJ rsa en büyü· na mümasil bir çok albn eı 11576 12399 1256l 13448 mektupta tümeadüfer poUıioe ylik zararlar tevlit etmekte 
81'~ " kFesci zade 

290 

tj ~·~ltıai' evlenme masui yalar bulunacak ve bunlar 13776 13942 14375 14794 vaki müteaddit müncaatleri · olduğunu kaydederek idare 
2 ~, tırna Ranbo Kohen 

42
0 

~t-~'hniıı' .~ecbur olup bahtiyar misafirlerin pastala· 15388 16170 16244 1627:3 ae rağmen bu icraata nihayet meclisinden icabeden tedbir 93 kaba Müftü : zade 
2
8

1 

t~ bit~ dıgcr çocukları randan çıkmak suretiyle pek 16848 J 6994 17732 17804 verilmesi için hiçbir tedbir ferin ahnmasını istemektedir. 108 muhtelif F eher 300 440 
t~~~~tll 'l kendi hususi çoğuna isabet ederek kendi- 18680 19116 20906 21050 1500 " Roditi 300 420 

't t'Yttjlld 111~sarif etmek terinde ilioibaye bu günün 21678 2206·1 22316 22691 10046 10605 11012 10368 20,000 Lira 43 kaba Hüseyin Avni 273 
~ Q~ilttr 'dır ki bu su· güzel bir hihras1 olarak sak 22929 23535 23767 23860 10546 10698 11 I08 l l970 Milkafat.ı kazaııaular 164 muhtelif P lambo 285 425 

'IQ~t'tıa' kralına mah· lanacaktar. Bu muazzam pas· 24041 24143 24201 2 ~278 11998 12102 12114 12514 Jncı•r 
d_, b~O 

0
'flC?rcun düğünü tadan ıoora daha alta yedi 

24456 24559 24858 
12575 12681 13012 13315 1050 2127 5278 3407 

l~ttttı't tı:ı._8:1? logiliz lirası kadar 150 ili 200 kilo ııkle · SO L k 13386 13874 13954 14037 ~~:~ :~:~ ~!~; ~~~~ 84 ıüzme Z. ŞilkrO 11, 50 
~'lııı k rıfte bulunma· tinde hafif pastalar vardar kı • az&D8D 14071 14116 14238 7769 7986 10314 10987 46 muhtelif Ra. Fr nko 6 

tt t,hii t tedit. Bu para- bunların fiatı bllyilk pasta da 14441 15025 15055 15295 11578 11840 12283 14538 l5 50 
't-tifı ç0c1 h kr liçe ile dahil olduğu halde bin logiliz DUm&ralar 15677 16045 16134 16727 15899 16596 18036 18682 1100 muhtelif Aydın koopera· 

,~>tı 'ti l.l llrın, t:lbise lirası tutac kbr. 184 730 855 919 16814 16878 17230 17231 lk849 18931 19398 19801 tifi 11 17 
~'ltııt'~i ile ~e düğüP için - Hediyeler - 993 1093 1249 1423 

17421 18099 
20135 20428 21071 21212 487 muhtelif A. R. Barki 

~ ,, 1 ildi 17677 17782 5 50 9 
d ~'t alını vaçtan evvel düğün mas&rıfları meya· 1741 1837 1991 2044 21291 21842 21991 22083 
il, A '~fJ,,.1 gele~ bir kaç ntnda bulunan davetiyeler, 23SI 2705 2962 3017 18828 l9023 19145 19508 22114 22138 23620 24105 27 muhtelif Ş . Krispin 6 50 8 
~4 hıı lll haraç kalmak- füks kağıtlara buılacak ve bir Jl J O 3141 3646 3950 19605 19719 l 9750 20001 • 1 1100 çuval Rus lic ret şirke· 
,~,h.~'d'ti ananda pren• çok programı r tarbedileceği 5053 5131 5323 5so1 20013 20446 20121 20903 Amortı er tine .. t1ıan eski bir •atııtar. 
~~ 'Yttı ~ttal Corç iyi gibi bir çok teşekkür telgraf· 6392 6522 7513 8070 21008 21180 21667 21716 Sonu [ 60 ] ve [ 14 ] ra Af 

lntiliıo duğuadan bu ları ve buna müm11il daha 8109 8445 8690 8718 22224 22857 23657 28848 kamlarla nihayetlenen biletlere YOD 
bahriyeıinin ıimdiden baıhyan mubaberat 8983 8986 9305 9442 24877 24956 11105 ikiıor lira amorti dlltmüttür. 235 kilo lobiıar idaresi 714 810 

CI 
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Gen ı· ,z· vg Güzel iii 
uhafazası 

e 'eı· \r )~ Sıhhatlı Olnıaııııı 
Sırrı A l'C:tk 

• n 
K tı v ,·pt; ilac1111 i<;mekJe kabildir. 

Her Eczauedc Bu lnnın. P. H07 

ııııımıııııııııııııııııııııııımıııııımıııııııııııııııııııııııııııttmıııııııııııımıııııııııuıuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımı 
= -= -= = - Sıhhiye vekaletinden reami ;:,;; 

. Dl~~';;~~·ı:;·~Ü~~~Çl ~ 
= Şem ~ettin Sıtkı i; -
__ Keçeciler caddesi No. 122 = 
:-~ üç ltatlı binada -
c:: IZMIR = 
= = -
-- Eo son sıhlıi ve fenni u!lullerle sünnet yapar. Ağrı 
-- çtktirmcz. En kısa zamanda tedavi eder. _ 
c= Her türlü koJayJıklar g5sterilir. Fakir ve kimsesiz 
· çoculdıu içic para almaz. K>5 
~ == 
111 il ı ı ı ı ı ı ı ıu" 111111111ilıı111111il111111!: 11111111111111111111111111111111il1111111il11111111111111111 

ı ı n nı 1111111111ıı1111111ıı111111ıı1111111111111111111111111111111111111111ı1111mııııııııııııııı 111111111111111 

~ ok t or = = = = -:ı • == = • a rett. ıı ~ 
g: == ı::E = 
§=§ İ emir Memleket Hastnncııi Ronlken Müteh ssısı s 
= = §§ Her nevi t en muayeneleri ~ 1 ultrn - Viole ve. Elektrik tedaviler i yürüyemiycn ve:'. 

~bilhassa şİlİk çocuklara tatbiki ve rontken ile§ 
- = : e tedavileri yapılır. == 
== 
- ikinci Beyler ıokak fırın karıııı No. 25 Telefon 254253 
ıı ın ı ıııııınıliıı ıııııııı 11111111111mııı111111 ıııııınııı ıı ıı 11111 nı ı ıı 11111ıııııı11111111ııı11111111111ıııııı111111111111 ıı ıı ııı ınıı ıııı ııı 11111111 u mm 

Ha111am. lıamanıcııı111 ı ğuodan 
t r<·ı·fibeli ve ikt idal'h KEÇECiLERDE 

ohııasi le dai ıııa yasar 
• 1 

,.<, kouclisiııi nH·1ıınıııı 

ed<:'r. 
Sıhb t hizmet, yalnız ye

mek ve İçmekle değil aynı 
zam nd temiz yıkanmakla 

da kaimdir. 
Lüks ve her türlü tcrtib -

tı haiz olan birycr mükem· 
meliyetini kazanmış oldu-

Tevfik Pa a 
Hamamı Da 

aynı tekamülü göstermiş ve 
memleketin en temiz ve ıh· 
hi bir hamamı olmuştur. 
Diğer hamamlardan ucuz

dur. 
Bir defa tecrüEe ediniz. 

Mr ateciri ALI RiZA 
P. 898 . . . ..... . ' . ' .. - . . .. ~··· 

~~--~~~~--

Göz 
•• 
1 

Memleket hastanesi Göz hastalıkları miilebassısı: 
llcincibeyler sok ğı No. 65 

Telefon : 3055 

Kimsenin yapamadığı fakat 
takdir etttiği hakiki şaheserdir. 

LY 

P. 884 

-
her kesin bir nğizden 

o 

vvetli 

sabi 
.Al ~ oli dt! 

yük!ektir. 
o nisbclte 

1\1·. Depo 

Hulasa 

Ernsn18İz Bir 

Ko~udur. 

Benzerini yap!mya yel· 

teı.enler oluyor. 

1 h r itibaıla pek aşağı 
olan bu gibilerİ • i retle 
FERiT is:ru ve etiketine 
dikkat e<liniı. 

ıınııııııııııııııııınınıınııınınıııınıııınınııııınıııınıııııımıııııımıııııııııııııınıınııınınııımııııııııııııııınınnnııııııııııııııııl!l§ 

- ş •. ) s 
!:E == Sermayesi: 1,000,000 Tiirk J,ira~ı e; 

=_-= • u . E§ 
E 

~ ~ 
.§i. 1 kinci kordonda Borsa Civarında Kendi Binasınd 1 
~ eeo: 363 ~ 
~ H(w t.iirlii B:ıııka Muamernt.ı ,-o l~nıtea ! 
~ . Korniis~ oncuhığ11.. §§ 

İMüsait şeraitle mevduat kabul edili~ 
~ Hubub t, Üzüm, İr.cir, Pamuk, Yapnk, Zeytinyağı E - = _ Afyon ve air emtin komüsyonculuğu yapılır. Malların f:§ 

. ,, 
Şimdiden ucuz fiyaila könıür ibtiyacın ı2 1 it P ııı 

'iy . .~ s 
pa alıs o u -~~~ 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz köınurdpırP 
Birinci kalite malı lzrnird() yalnız rallsuva 

. yani ı icarethııneısinde bulacaksınız:. ıucsi d 
SILINDf R iÇiN: Spe iyal Zonguldak ka 

gelmiştir. . . 11 cı0 
1 NGILlZ ANTRASiT: Ve kok kömürü ıhtıY 

da bu .. mlicsseseden temin edebihrsiniz. tc01 

Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek dereced; ~o 
Jit vardır. SA l iŞ MAHAL Ll:Kestanc pazarın ~37 

P. 900 Tele fon 3 

• A e 
dür üiü de : 

yo 

1031 Numaralı Hususi Tarife d'~ 
iz mir isti" ametioe doğru her hangi bir is l syo~ ,,,. 

bir i lesyona nakledilecek eşyaların lzn1ir terifcsı ııııı 
yonları ta ı ifelerinden daha ucuz tuttuğu takdirde 

rif sinden istifa ettirilebilir. . fit' 
Tepeköyden yuk rı istnsyonl0rdan Ödemiş ve rifc 

is üzerindeki istasyonlara tnşm cnk eşya Iını r tB 
mü t efit olamaz. = vürudund sahiplerine en müsait şctaitle vans §=? 

=verilir P. 586 § y ın Demi .='ti 
iiiiiiııın1111ıııııınııımnııııuııııııınıımımııı1 :ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııım1111111111111iill 7 -1 0-1 !l31: Tarihinden 31-7 -1035 ta rıhl I• 

M İsa Otel• daı· Sarayk<)ydeıı ba~lıyacak prPseli pn
111 

BİR1N01 SINIF l\1lI'l,_AHAl';Sl8· Müstecirj: SALıH tonuıırlan 1830 knrn~ iivret, a1ınacaktJ1" ~ 
Izmirde en ferahli,temiz ve 1v,• t ·1 · l ·31c.•9·3- t ·ı ·ııc 

Doktor Oper tö 

ahsin bey h 
Jzmirin 
hi l lıassa, 

eı.ı .Jüks vo sıhhi ve eıusalsiz hususi hastaııc•si olup 
kibar ailoleriu Amellyal için yogauo tel'cih 

eylediklerl hastanedil' 

Tahs in bey, hasta 1 

ucuz otel Manise otelidir. Bir -1-10-utJ't: arı ııııt on • .-o- • o aı·ı 11 l' 
defa misafir kalan daima müş- a~ağ·ıdaki istasyonlardaıı lzrnire 1 aşıııac:1.\lı 
terisi olacaktır. rnut ye tırııakJarııı tabi o1a<,mğ· ı t:ırifek 1 

Fiatlar 25, 35, 50 kurushır 1 · · d' 
Ad K ·ı d L·ı- . llZll' il'. res; eçecı er e a e sı-

naması~karşısırasında. P.803 1010 numaralı pamuk çekirdeği tarifesi : d•' 
I • . -· 21 -10-934 tarihinden 31 - 7 -935 tarihine k~ e~ 

Agzınızın tadını arttır• ber olmak üıere bütün pamuklarını munhasıran şırJl (19 

j mak yediğiniz yemeğin hız· taşımak üzere tanhbiidetname imzp tmiş bulun ~t~~ 
mıuı kolaylaştırmak ve bazı rayköyden hmire naktedeceği pamuk çekirdekh e 

1 
emra~ı~da gidermesine yar· 1007 kuruş ücreti nakliye alınacaktır· 

1 
,~ım ıçıu mutlaka en sıhhi 

su F 
lliz~r,at, ameliyafı1ııı yaıptıığı hastalar(la<laıı yatak iicreti oJ:.tı·ak ,Yenuiye 

olem oça suyu .. 
U 

içmelisiniz. Az za
manda vücudunuzda 

11 
lıiı· lira, keza anıcli~'aıtlar<la da ayni şekilde fovkaJfü le t ouzi lat yapuı ı~t ıı·. 

Adres: lzmir Çivici~ hamamı civarında Müftü sokağında Y cmişçi Beylerin 
1 muazzam binasında 

4 DERECE ba 
DERECE m 

43 Derece J kinei Suınadau Y ;{ pılaıı 

}~akısı UcuzJuğu İtibarile Ra vauı ' . 
iZ H.akı ~ ı 

'J'a vsi:redir . 
A1iirncaat lUahalli: Nazilli tlladran Rala Fabr;J.·osı 

1'1 iidzlrliiğü 

Hakılaırı Üzüın Ra.kılarıdır, Sılıhidir. P.s~n 
• 

büyük fark görürsünüz. 
Kemeraltı camii karşı

sında No. 1 Telefon 3190 
833 P. 

h.mirio en temiz ve en 
l<ibar hamamlarındandar. Çok 

tccriideli bir hamamcı olan 
yeni müsteciri tarafından mü-

k~_mme.I b~r. hale getirilen ve 1 

nıuşlerılerının sıhh Uarım dü-

şün cr, k ona göre tertibat ve· 
ren bu hamamda yiknnan \ 'Ü 

c\ltcn daiıtifade göriir. Fiatlar 
25·50 kuruştur · 

Kadınl r tara fı da sabah
tan akşatna kadar açıktır. 

P . 903 

OPTAN v 

S tış ye i: . a 
ca 

z ir me t er a P 

komisyon nda : , 
Kız muallim mektebinin senelik ekmek, lıoyuıı \'(l 

etleri. sade yağı, b yaz peynir, pirinç ıhtiynçları ş~3I 
leriode y zıh evsaf ve miktatlr.r üzerinden 25-JO sı1 
binden itibaren yirmi gün miiddetle aleni mün 1>11 

nulmuştur. 1'' 
Şart) n görmek istiyenlerin her gün Karşıyıı ıe 

ıuualliaı mektebine ve müoak suya girmek istiy~ıı~,, 
şartnamelerinde y<l:ıılı mub ınnıcn bedeller üıerıft 

1 
de yedi buçuk oisbctinde rııuvaf=kat lcmiuatJı:rı~#f 
vezne ·ine y tırarak makbuzlRrile ihale için k rıır1 ' 
13 11 934 Sah giinü saat on beşte lzmir erkeS 57ı toplanacak milbay a komisyonuna mür ca tları . 4 



~İihendislere, Müteahhitlere Müjd~ 
~akikat A skerİ\'e Çadırçısı 
•UDA ÇAVES 

tf,i lznıit<le Şekerciler Çar~usu N o. 30 
111••cu:1•ınııda daima yeni ve eski çadır ve tenteler 
~~' ••tolup, müıterilerimize rekabet kabul etmez dere 
~t.ı,, 11 ederiz, hariçten getirilen eıki çadırlar ve 

de iç·l•yet güzel ve ucuz bir fiatle tamir edilir. l s· 
11,t.

1
' 11 bir defa buyurunuz. 
•11111 rekadet kat'iyen kabul etmez derecede 

ucuz muamele eder P. 807 

Q~~ D_ A v Ay A B ı L E T. 
eını~ V c Kac:tl'ılmıyacak Bir Fırsat; ! ! 

IZMIR POST ASI 

--u._.a_c_ı ....... ue'.-k-ir--
Kestane ıekeri, Acı bad~m kurablyui, Şeker,~ 
Lokum, Şurup, Reçelleri ile lstanbulun en nefis ... 

Fantazi:Çikolata ve:Karamela. çeıitleri 

GELDi 
YALÇIN 

lstanbul ıekerleme mağazalan, siparit :veren ve 
Diğer pek muhterem mliıterileriae çok)aze olan 
bu çeıitlerden hemen aldırmalarını arzederiz. 

İzmir Şekerciler çar~ıs1 N o. 16 
Kar~ıyaka Keına.lpaşa caddesi No.:sı 

P. 795 ....................................... ~ 

Globusmen G-old 
Globusmen Gold tıraş bıçağının ismi 

bütün dünyada tanınmıştır 

Globnsnıou 

Gold 
'fıra~ 

Bıçağı ile 
Miişkülpe
seııtler bile 

Tıraş 

ıı~ p• 
(~6rn . ıyaneo Biletlerini 

OlurJar 
Globusıneu 

Gold 
Bıçağı ile ~t be~1• IIakikat.ın Ueuzluk Serğ·isiıı) deu alan

~~ıl ~Vadan (5(•) hilote ayrıca ortak olurlar 
euı, ~ ... •ergiıinden bilet alanlar arasında taksim edilmek 
tQ hU ~•da numaraları yazılı olan elli adet Tayyare pi-
4S~lr. et erini bedava olarak müıteriler namına tefrik 

~Os 453 455 457 459 3102 3 \04 3106 ~'113 3110 .,»11 ıo325 s210 s212 5274 5276 5278 10231 

en ıniista
eel hü olan-

' 
lar iki da-
kikada tı-

raş olurhn·. ,. 
O ( t l ı t bıfıf keser ~ki traş~olduğunuzdan haberiniz 

ti"O 198 10237 10239 16780 16782 16784 16786 
11 ~._. 20,21 19823 19825 19827 19829 20740 20742 
~ ~ 228 46 20748 2211 ı 22113 22115 22117 22119 

'-~,, bile olmaz. 

,. ,,, 12~ 22864 22866 21868 24801 24803 24805 

~~ın demirvolu umum mü· 
a 'lrliiğünden: 
· ~ ~ • 1934: Tarihinden itibaren h~'arı ahire 

lal'ıtıd~·dın donıiryolu ~irketinin Als~ncak de
da11 an Yiııe şirketin iskeledeki deniz kena
ltı b "aPnrlara verilnıek iizere tasınacak buğ·

eheı· tonundan30 knruş iskel~ iicretialınır 

1~PJDE MÜJDE MOJDE 
~'t llltk ll1ıellerine taravet dağıtan Paıis yilksek ber
~ '-•lı ~tplerinin Atina ve Bükreş şubelerinden dip· 
~ tı,t1, 111'1l.ik kadın berberi SITKI BEY hanım tuva
~la~r : •ıt bir çok yeniliklerle beraber en ıon sistem 
.\tı1ai 

1 
'.elektrikle iıliyen alta aylak Ondüle makine

ltti '~rdi. Yeni siıtem makinelerimiz FEN 9e S~ N · 
~ı~ •it •nıınlara bahıetliği harikülide bir eserdir. 
lQ'~1:1ı, 1 aylı" Ondüle yaptırmaktan korkanlar bu 
~tıt1~/111d• bakla değildirler. Çünkü BU M AKINE
) ~~~aı GEREK SAÇLARA ve GEREK SIHHAT A 
~'lll•dı"YOKTUR. Bilbas»a başka hiç bir iletin 

' ,, l R• OKSIJENLl ve BOYALI zaif, kırık, uzun 
- S~c;t •rı luvırcık veya lüle haline getirir. 
1tı~Z 

1 
ARI YAKMAZ, RENGiNi BOZMAZ, KIR 

~, y,''•rtınaz uhndan daha güzel ve istenilen şe· 
~'' UP•r. Bütün Ondüle yarım saat sürer. 

8~ I 1~11 ıeyabatımdaki ST AJIMLA artak TEC
''•i ttıınden bütün lımir Hanımlarının istifade 
~ ~lıilıleııfeıtlara iktizasındandır. 

e'~i~ b· nıaki uelerinıiz saloıı 11m tızu 1 znıirin 
~., 11

' güzellik yesan'at yuva ·ı yaınuıı~tır. 
l\e . • • , 

Çecılerde 122 numaralı üç kath binada 8 . Sıtkı 
111111111111 • 

......... 1. 
...... ~ 

Hanım - Rey bu kadar tık ıapkayı nereden bul-
dunuz? 

Bey - Ya .. Hili haberiniz yok mu? Herkesin bil· 
diii ıapkacı Abbas Hilmiden.. Ayni zamanda o r&r
d6ğ6nliz yeni deiil, eaki ıapkamcbr. 
Hanım - Ya .. Demek memlekette bu kadar gliıel 

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

nisini yapıyor ve eıkileri de itte baıımdaki ri"i ye
nisinden f arkıız; çUnki makine ve. aletleri ıon ıiıtem 
olup Viyanadan getirdiii gibi uıtası da meıhur Ma
car ")emle Fren•" dir. Teıviki 1anayi kanunnndan 1 
istifade ederek mevaddı iptidaiye olarak bilOmu 
ıapkaların kumaıını doğrudan dotruya Avrupaclan 
celbettiii için bu kadar ucuı ve ayni zamanda mit· 
terilerin zevkini okııyacak renk ve model her ne ıe
kil olursa olsun pek kısa bir m&ddet zarfında temi
natla olarak y .pmaktadır. 

Merkez: Balcılar No. 191 9 EylOI baharatçılar 
karşııındadır. 

• 

1 
Umumi de ... poıu: Kemeraıtı:karakolu karşısında 

Ali Hıza oğlu ~lazlıar ı 
..................... P .... 82m7..; 

--
------------

parasız ış ilanları -

fi ~ 
: "-ir Postasının Bu Y eniliii Okuyucuların Cok işine Y arıyacaktır - tafsilitı Okuyunuz 

ı~,ı 
/ t 

~ıı'il' !:> "'aı Oijtası, kıynıotli okH)'lWUlarına bir hiz I 2 - Ev, dOkkln, arta ve bat bahçe satmak veya alma,ı4um .. a, beher defası için 2 kuruş damsa pulu g6ndcrilccekıir. 
h lsusa ohnak iizere bir ıtlyenlerin . • 1 Teşekkiir, zayi, 0\"lenme, ölüm, doğuın, ni~aıı 
.,- A b 1 3 - Otomobıl, kamyon, velespıt, kayık, sandal, moft6r laııma gibi ilanlar ~iındiki halde rosm1 ilanlar 

~ll C"\"ASJZ LANLAR dikit ve fotoğraf makineleri, radyo, ev eıyaıı, gramo on Limi~et sirkati tarafından kabul edilmektedir. 
"'lt aQll:ı kitap ve mobilye almak veya satmak iıtiyenlerin ' . 
\>{i ı~tır. 4 - Aıçı, ev hizmetçisi olmak veya almak istiyenleria, ! Ay sonra ınukavolenıiziıı hitamında bu gibi iJan-
~ llde)ik hayat ihtiyaçlarından olan 5 - Mürebbiye, muallim, muıiki ve resim maalllmi ve Iarı da meccanen neşredebileceğimizi ~imdiden 

h... ZllJ.et .. . . . . . . ıaire iıtiyenlerle bu itleri yapmak iıtiyenlerin bildiririz. 
'ql~ h Çı muşterı bulmak ıçın karıle- 6 - Uıta, marangoz, bahçiv~n, yap_ıcı, boyacı iıtiyenlerin, Müracaat mahalli . İzmir 
~· \ı ·· . . 7 - Çırak, kalfa veıalre lıtıyenlerın, · 

' lt: SUtundan çok ıstıfade edecek- 8 - :~zıhane,ıerde muhasebecilik veya muhasiblik ve•air servisi Posta kutusu 238 
' memur ııtıyealenn f 

Postası ilanat 
Yahut Tele-'t., dl lf arayanlann g6aderecekleriJIAnları meccaaea neırede• Oil 3952 

lc~ıaı kiraya vermek veya kiralam~k iıtlyen- ceğiz. Veya dogrudan dogruya ikiden dörde kadar Gasibulvarırıda 
Bu ildnlar 3 - 4 ıaıırı 1"9miyecık ve valm. ~ d.fa n.ıri Ticarec Matbaan fevkinde lsmirPaşıo·sidarehaneıi 
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BOT.ı IŞIK 

AZ SA UI?f Y A'I' 
uz ~T Öi\iÜ]{, 

i şte (M("ta1lum) 
Janıba1aı1111 tcr
cilı ettiren iil) 

evsaf. 

Bayi 1 erden . 
A l'ay1 nız. 

Deposu: 
Mehmet Tevfik 
Elektrik malzeme 

deposu 
Peştem .. ıcılar 
Tel. 3332 

.Aydın deıniryolu uın unı nıiid iir]fiğiinden : 
])alıild.eki ista. yon]ardaıı gelerek doğrudan 

doğı·nya iskeleden vapur]ara verilecek bnğ-daynı 
beher ton undan ücreti nakli vesi ne ilfi veten 20 ... 
kuruş daha iskele ücreti alınacakt.ır. 

100 lira depozito veyahut ayni nıiktar için 
verilecek badka teıninat ınektnbu yalnız mür
se1iilelıteıı kabul edilecektir. Bn tarifelerden 
ayırca hiç bir reddiyat yapılnııyacatır. 

B:iitihı pann1k1arını miinhasıren şiınencliferle 

taşımak 'ere başka vesaitle nakliyat yapmamak 
üzere tealılıiitnaıne imza edorek 100 Jira temi
nat vereuledn nakledecekleri prescli pamukların 

beher tonundan 1560 kuru~ ilcreti nakliye 
aJıııacaktır. 

c 

Olivier ve şürekası Limitet 
V APURACENTESI 

Cendeli han Birinci Kordon Tel. 2443 
Tahmil için beklene" vapurlar 

ALGERIAN 20 il ci Teırinde Londra ve HulJ· a yOkleye 
cektir. 

ROUMELIAN 18 il ci Tetrinde gelip 21 il ci Teşrine 
kadar Liverpool ve Glaıgovv yükliytcektir. 

T hliye için beklenilen vapurlar: 
· ROUwELIAN Liverpool v Svvaaıa den IO il ci Tetrine 
doğru 

ALGERl a N Anvera Hull ve Loadradan 20 il ci Teırine 
doğru. 

GOURKO Anvers Hull ve Londradan 30 il ci Teıriae 
Not: vürut tarihleri ve vapurların iıimleri üzerine değiıik· 

liklerden mes'uliyet kabul edilmez. P. 745 

Doktor Memduh Laboratuvarı 
Beyler Sokak rT o. 27 

Telefon: 2691 Teleg LABOMEMDUH 

-~ 
~ 

ticari 

Gıdat 

~ 

HER 
cins 

Sınai 

Tıbbi 

Tahlil at 

Herkes bilmelidir ki 
lzmir Gazinosu 

Izmi in Cennetidir 

=::;:;;.--~,i 

I SARDA Elbise Boyaba~dıı 
lzmirin en iyi boyahanesi 

roP'.ı' 
42 senelik tecrübe ve ameliyat ile nihayet A~p 1,b• 

en bllyiik boyahanelerinde ıekiz sene tabail i 5' ısıubl' 
detnameler almıı olan boyahanemiz mutabasıııı 
rem müıterilerimiz için teminattır. ·~fı1İf 
Bill\munı tesisatıınız asri ve ınihtt111 de~ 

. lb' eter, ·ı~' Temizlenmiş, boyanmış ve ütnlenmtf e 1' i 1ek• 
bir ihtiıaıla ve son sistem makinelerle feoP 

!yapılmaktadır. ııı•k''d 
_ Muht~.!..~_müşterilerimizi istifade ettirme~ irİı· 
kış için ayrıca tenzilat yıpıcağımıııda bildır ·s]\CI~ 
;A!l_!~ES:..rı_Sar~a boyaha_~si Saın:ııı 1 f'.~ıı 
'l'elefoıı sirkcti kars1s1nrla3 .N o. ~l ~ , ' 

~ 
1 Kurtuluş rKişesı . 

Her Keşide" MüşterileriI11 

Zengin Eden . 0~ 
Klşemlz Bu Seferde BırÇ., 

Müşterilerimizi Zengin EtnJİ~~> 
Biletlerinizi Knrtn 1 n~ K i~csindeıı. 9 ;>erl 
nııntmayınız. Hapishane karşısında 

1
,
1 

'ye 'J'avynre bileti bavii Bekir • ıt' . . . 

Guze 
Mefrusat ma2'azası 

1 kavukçu zade MEHME 
lzmir Yolbedesteni No 19 . fılt • 1' 

Etamin. keten, f le perdelet io envaı, perdelık ~--;e ~ 
cibinlik, ve karyola tülleri. Krem, yeşil, stor 1e 

1 
perdeler, perdelik ve kanapelik kadıfe kreton, '°:ıı 61 

fl'ntoıi kumaşlar. Perde saçakları ve bağları, 11'8 e 
lcri ve ~ ofra takımları, karyola örtül ri, pamuk " 1 

battaniyeler . eıo' 
Taban, kanepe, sofra muşunbalarının env•1

• r ~ 
ve ceviz kornizler vargel vaator ağaçları, yof.Iuk~eJıe 
paspasların muhtelif boylan. Şezlong sandaJıYe ·~ tf~ 
k 10epeciliğe ait malzeme ve mefruşata mütealhotııı'~ 
rekabet kabulletmez fiatlarla mağaıamızda 11' 
tadır. P. 820 

Aydın Demiryolu umum mü· 
~lüğünden: 

20 ·10 1934 tarihinden 31 -7· 
1935 tarihine kadar mu teber 
olmak üzere Burhaniye ile 
Ortaklar arasın da ki iıtasyon
ı;;dan ; Alsancağa taşınacak 
Pamuk:ç ~kirdeklerine ait 1015 
numaralı haıusi tarifede mcz· 
knr yüzde yirmi beş tenzilata 
ilaveten büyük mikyasta yapı-
lauk Pamuk çekirdeği nakli 
yatı için de yalnız mürselileyh 
tere ıamil olmak şartile aıa· 

iıdaki nispetler dahilinde red 
Bii tiiu · 1~ii rki~re musiki ıneft,nıı larınca ~öhret diyat yapıfacakhr. 

ka~anan ses kıraliçes i Mualla hanıın1 pek bilyiik fe- Aıgari 1300 ton için % 10 

" . lb t ., ı~· 1 l 1 k " 3000 
" " " 

17'50 
daka.rhkla gazınonın7.a cc e mcge nınva ıa <O ( u · H Yukarda bildirilen reddiyet 

Ayrıca yüksek muganniyelerden Nezahet Hacer hanımla 1015 numarah hususi tarifede 
Afet hanımın da temiz okuyuşlaunı dinlemek için mutlaka mezkür [ur haniye ile Ortak-
gaıioomuza bir defa letrif ediniz. Müdüriyet lar araıındaki iıtaayonlardan 

(P. 902) yapılacak nakliyata münhusır 
.. kalacaktır. 

==-=---a;;;;;;;--=-----==-----------=----=--=-=-=--
Ay<hn Deıuiryoln Uınunı ~{il<lilr1iiğiln<len Aydın demiryolundan: . . . 

I021 numaralı taze balık tarifui : 2 8-1934 tarihinden Teş-
21-10 934 ta·ihiodeo 80 O 935 tarihine kadar Sökeden iz· ri~ievvel 1934. 1.onuna kadar 

• v d 15 k . Dınardan Denızlıye taşınacak 
mıre taıınacak taze balıgıo beher tonun an 00 uruı ile- -

6
- - b h d 

5 uz mun e er tonun an 00 
r.et aluacakbr. kuruı ücret alınır. 

BAiıkları ihtiva eden kasa ve köf el erle bu kaplaun içine 3-10 934 tarihinden 31-124 
balıklarla beraber konmuş olan buzun 11kleti dara olarak 934 tarihine kadar udemişten 
tenzil olacaktır. lımire nakledilecek yaş üılim -

8unlara ait boş balık kasa ve köfeleri lzmir Kemeri is· ün beher tonundan 600 ku· 
tasyonundan Söaeye meccanen iade oluaacaktır. ruş ücret alınacaktır. 

" • eter . J •: 
Son moda avız f'~ "' 

limbaları fiatıarııı>•:ie ~ 
kabul etmez dere' f 
miştir. . i~~ıd 

Saman iskefes1• r· 
don 55-3 Ağaıad~ fj 
Hüınü. 

l"'ayyare Piyango biletlerinizi muti 
Çorakkauı 354 No. da Hasan Tahsin. 

kişes·nden 
3497 TELEFON: 


