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liaıkanlar Tütün Borsası Açılıyor mu? 
M. Flindin Kabinesi 

'1iif rit Sağlar, Y ;~; • K-:.iJineyi istedikleri 
lfarp Ve Şiddet Kabinesi Saymıy~r 

~Sar, Mutlaka" ·Fransız Kalmalı 

4rmaganımız 
• .. Öz !>il Sözlüğü 

llncü forması iç şahifelerinıizdedir 

"'h ~ .. ~~t Esat beyin konferansının üçilncü formasını 
veltleyiniz. 

Nobel 
Mükafatı 
Nobel kimya mükifaha 

Amerikada Kolumbiy11 .-nsti 

Lüici Pırondelo 

tia&nden profesör Harolt Isveç Veliabtı Güıtav Adolf hazretlerinin Bağdattan geçe· 
Urey'in kazandığını yaımııtak rek Kudüse gittiği malumdur. Veliaht hazretlerinin Irak kı· 

Avrupa ~dife aj 11 nıla11mıı rah ile Bağdatta gezerken alınan bir resmini dercediyoruz. 
""""""'~"""""""' ""'''~~'-

Konşimentolar işi 

Soy adı isti yenler 
E:nver Adnan bey Y arutgan, Y altırık, Yakıt, Çerli 
Eırefpııada Sabri bey Serim, Çıdamh, GOr 

" Beliğ bey Çepıil, ~Askar1 Çiçen, Uluğ 
" Abse ... bey lzgürek, Gokçek, Akkan 

Soy adı iatiyenler adlarının yanındaki ıoy adların· 
dan birini seçebilirler. 

~~ı &AHMET ve ASIM bUyUk elbise · fabrikası 
~,a.ıı ıtpazarı numara 15-17 Ttjlefon ;numarası 2042 yerli malı;_her:çeşit çulakiden çift provalı, temiz masraf; mükeinmel diki~. 

-,ı ıle, masrafı ile, dikişi ile birlikte on iki liradan on sekizjliraya kadar ısmarlama elbise yapılır. 
• 
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1 arihı Büyak Tefrika 
"'~""''""""-"""""""'""'"~ 

Plevne --------; .-- 67 -

Rum- ve Ermeni olmak 
16 el kalktı 

•• uz re 
----

yalnız ----·-·-·- -Muharrem aşuresi gibi ğu gibi ietikbalde de hareket- --karma karı~ık mec1iein ilk leriui hakkaniyete, adalete l'e _ 
kokusu bu suretle çıkmış, hı iosaniyf)te iptina ettirmelidir. S 
rjstiyan meb'usların canı sı· Meb'as efendiler! Hatırınız· ;; 
kılmıştı. dan çıkmamalıdır ki, şu ya· _ 

Bn hadiseden sonra mec· kınlarda muazzam hiikfımet-
lisin asıl işi başlıyordu. Zira lerden birııi de kendi tebaası 1 - ~oğuklar başladı, BaJkanJarda yagan karların 
Sırbistanla yapılan musalehaya bulunan mil'etlerin _lisanlarını İımire kadar tesiri göriildü. İki gün~i.ir hmir halkı 
rağmen Karadağ galip mahvetmek... da P"ltolarını giymeğe başlamışlardır. 
gelmiş gibi - Osmanlı Dev· Reis - Ne diyorsun efen· 2 - Küba adasında köylü ihtilali c Maşado > lehine bir hareket halini almaktadır. 

Jetine dayanıyor ve Tiirk di 7. Hiz burada Karadağ •• 
topraklarından arazı isti· mes'elesini konuşuyoruz, sen Aydın-Çine Vur OZ dile do~ru Yainıur ef 

d h ~1r. "~ · 'd b lı d' H ı k · lıavaliıill' _J• yor o. na ııırmenıce en a se ı· M Ab ) Mısll'hoc)·}n Hiisevin lıeye . a ı .. esır v.? . i~ıırr 
Esasen sokaklarda her gün yorsun... 8ÇI 8 IJB . ~. . . · .. · vcJkı guo muhıın ~ııd•'~ 

bir çeşit yaftalar bulunuyordu. VasilAki - .ı~akat doğru Aydı 11 Jı)ar 2-1 i]t) riirk Pa· A ıle ısımlerınrn mnstel~- yağmur yağmıştır. B ~ ~ 
Bu yaftalarda Aleksinaç ka· söyliyor... oen, alay ifade eden, ecnebı- lıl\vafüıincfo yagı:rnra 9" 

o·ali1> creldiler rası mev ı sahasının zaptedilmişken tek Reis - Sus... " e ' biliği g<>steren şekilde 0 ma· tiyaç vardır. ____... 
rar bırakılarak Sırbistaııla Bu • sus • okadar şiddetli Aydın, (Hmmsi) - Cuma cut bank· maeı lkzımdır. ..ı\ rap ogln, .. • ' de 
yapılan zelilane musalelıa ter- çıktı ki, meb'a&larrn fidleri giinii Çine Madran ve Aydın notlardır kel oğln, ttvrat oğlu. · · gibi Muallimler 
zil ediliyor ve Karadağa arazi kopmuştu. ~pı>r takımları arasında heye· Bu bank· isimler tabii hiçbir Tiirke Ya· ı 
terki kat'iyyen ret olunarak Oelıı ; tadil edildi ve mec- canh bir maç yapılmı~tır. notlar 1 n kışma;r,. Bizce ııize ' Algan htİSBS rııri1' 
lıükiimet akAi takdirde ihtilH.le lis Karadağ işinin miizakere· Madran takımı iyi bir senelerce oğlu > en· ziyade yakışan bir :Maarif vokaletioio 1:iod" 
tehdit olunuyordu. sine devam etmek iizre ertesi oyun oynamıR, fakat elemanları elde gez · aile ismidir. Çiinki.i Aiz, Mı · i>niimiiztleki ders .eell fi o~ 

k .. "t'b b'l m tıse l ır 
Karadağla bidayeten yapı- günii yine toplandı. arasında ahenk gHstereme- m.e. yu- sır'ı vaktile fetheden e cdadı· 1 1 aren 1 umu · e 

d mektep musiki, resılll ıliıf 
lan mütareke bitiyordu. lki Bu cehıe<le Hariciye Nazırı miştir. z un en mızdan birisinin oğlnsunnz. . ıııo• r4' 
tarafın dıt. aı:ıkeri tedabiri kar- Saffet Paşa ile Dahiliye Na- Birinci lıaftayımda Aydın- bir kıemı parçalanmıştir. B<iy- Muı'ın şimdiki ıpahlut kav- vo heden terbiyesı dertle~-

. lec f ı k 11 ı kt Al tiklerine bu kısım 111 • ..,ıe •• şısında Avrupalılar tavassut zırı Oevdet Paşa bulunuyordu. lılar iki gol yapmışlar, Msd e az 8 0 anı ma an par· mile alakanız vokt.ur. . garı ilıt.isası bnhınaıı ınu• b6r ,11" 

ederek mütareke müddetini Hariciye Nazırı Karadağın ranlılar biitiin gayretlerine çalan~ı' olan . ban~notJsrı_n oglu, fat•h oğlu demektır. tayin edilecekleri ba 
13 Nisana kadar temdit et- talepler,ni izahtan sonra de· rağmen ikinci hafrayımda bir n~ şekıl~e değışeceğıoe daır ~ .....,..,,....,... mıştır. _.-
tirmişlerdi. Ne yapıp yapıp di ki: • gol Y~11abilmişlerdir. Neticede bır de nızamname vardır. Açık 2ÖrÜşme ___...--- - t 
bu müddet zarfında ışın - Devletialiye sallı yap- oyun 2_ 1 A)·clınlıların ga- Banka un müşkülat g<>ste· Belediyel~ .. i"' 
bir ı;ıekle baölanmaın muk k ı· · B b ri.vor, yokı:ıa yeni bir nizam- Rucadan S. Nnrittin im- tıv" 

v "' • ma eme ındedır. u se eple libiyoti ile bitmiştir. i'ialı mektup Habibine Dahiliye , ... ekflıle .J~f 
tazi idi. }"akat ~abıAli Karadağ& c Bogane> mevkiiııi , ..... ·vvvvvvvv·vv•v•vv·vvv""""""'-............ n&mt' ve talimatoamemi vardır, . . - bllV 
ile. Karadağ arasındakı .. no .. k - terke razı oluyor... Yalııız 16 el kalktı. Bu 16 bilmiyoruz; bugiinlerdo piya· . . Ruc~. y.azısınlla ıdclıa etti Kontrolnua 'f~' , ~ 
t f k k d b k T k g h B ] D t · ı· Vekaletirıo ı·' ~ı n~zar .ar ı o ~ ar .uyu • SaJl'et paşanın bu teslimi· elin içinıle bir tane bile iir sada fersude paraların teda· ıuı;r, gı ı u<·a Rporcu arı . a ıı ıye 11pı "s'' 
tu kı, bırleşmesıne ımkan yeti meclisi 00ı;ıturmmtu olmadığı gibi bir Mi.isliiman viilii pek büvük miiakiiJatla tahkir değil , tenkit bile eılil- dıyoler kanununda 1Yt bö_., 

v ' ' • v rıt.t .. VekAe ~. 
yoktu. Meb'uelar dalıı yoktu. On altının on al· yapılmaktadır. memiştir. Oonçlerin dalıa zi- tac 1 ~ a go_re k ıı:ıı0·....11' 

Ah t \ T f 'k t a· b d R 'D' • 'd' . . beledıyolerı mınta il .,,~ır, mo e ı e en ı u - Hayır. Olamaz Harıı tısı a um ve ,..Jrmeoı ı ı.. Onma giioii Oüzel .'-'ah \•adü c·a.lıAmaları ıı"ın samimi k C'l'e 
' • • •• ,... 'r -' " > ., > gruıllara avıramı • ·ı~ 

mesele et.rafında bazı ızahat isteriz Ozaman Reis, Nazırlara [>&zarında uördük · ortadan bır temennide bulunnlmmıtur ı · b 1. d ki rı şebi 
. . . , e ' ., • ye orın n un o· a fi~ 

verdikten sonra devam ottı · Dıye bağırıyorlar, ayakla· d<indii: .. kopmua fakat nnmara ve ya· Mulıarririmi7.i cehaletle iılıam tenvirat su .ınci'ibah• 
Y · · r · · y ' ' b•'~ . -- azıyet ı mec ısın.ıze rını yere vurarak kıyamet _ Teklif' reddolunma~ ' ur. zıları tam, iyice yapıştırılmış eden efizleriniz yerinde d e· gibi miihim belediye d•IJIP"'~ 

ızalı edebildim zannederım. koparıyorlardı. r 0 . t. . bir Jirayı kimıııe almak iste- gildir ve ııazikane do sayıla · yapılacak pro,ieleı ~· 
Q.· d" k k . d.. \o evdet p:Hı:l ıl,,ve ettı: ıuo• 
•1ım ı arar verme ınze u· Hiicum; uınurni idi. Meb- .. " . 1 

• miyorda. maz. Vekaletçe takip 0
• t ;I'' 

şer. tiiiz istiyen var mı'· udu muttasıl - Hnkıımetı Osmanıye N d ,. B'I k F k t bu tesiııate ait tahsıs•d. 
- Var efondim.. - Yaşasın millet Karac1ajt'a bir~~y venıcegiııi .ı; e en '· ı en yo . a a Mektubunuzu ne~retınek letçe alakadar bele ı 
fı;ıkodra meb'osu Yusuf e· ' . . "1 ıt· l vadetmedi. M.adamld, Milleti bankanın bunları kabul etme- i<;in ml\tbuat kanunu size hir biityelerine konacakt~ 

..- ~.ı.vazesını yıı.iRe 1yor ar , . . . . el ' . h '<k J b' lıak~verıniyor efendim. • .--- ~J) 
fendi söz aldı. Onu ıuiiteakip Karadağ teklifinin reddi lehiudo Mcclısı hır karış yer hı le ığı a ID a ır zan var... - Devaı;; • etllliye 
K ozan m"'b'aeu l\lustaf 0~end ' ı ki · ı ı ti ı Yormi,·or Mecli~in kararı Parayı Rarfetmekte mP1oı- Formaları rründer<lik tt 

v a... ı sciy enen nntu arı şı• < u o a ·' · ,. ._, ınua11iınier ... ~ı" 
&(iz söyledi. Daha sonra htan kı~lıyorlardı .. , lıiikfıınet iyin dfüıturiilamoldir. kiilllta uğrıyan hanım : K"rşıyaka Soguk kuyuda . iJJ "' 

ı s " Maarif YekAletı~ " " ' bul meb aı:ıu obulı efontli eGz Müzakere kafı gt.iltnişti. MecliR miLr.akeratını takip - Bu para.vı ııe ben ' ' ap· Ümit Rokan-anda 15 numaralı bJ JP ..,.. 
aldı·. " b mimine giire, ccne . ae•.:w' 

Reis sor,.du: _ eden jurnal dci Deha muhbiri; tım, uo de biiylece ben eskit- hanede MAzlum Beye mektebi mualliııılerı:ıd~ 
- Et'tmdiru; dedi; Vasila Kara.dağla uvusmuk ve t . 1. I kk d t. l t b 'k ' ı· , . .,. D ' l' 8 .. ı·· .. I l"Ull J~, 

b 
. . .. • ' . . gaJr.e esıno meo ıri ıa ın a ım, ça ı~ ıw u ı 1 ırayı « ız ı ı oz uğu • ve ;ı:ı arının meı " 4" • v' 

ki beyi.ı söylediği söz dogru· unun ıçın mnzakereyo gırış- . ,. . kte t ınuntaz•..,... -
dar. Hu zatrn uıulıterem mec mek iizre meclisin bükfımete uznn uJr.ad1~·a taf141Jat v.erdık- aldım, hirieini sarfedememek Mahmut Bilat beyin konfe· nıo · P ere. uekteP ıti-'' 

b 
· . . ..

1
.. .. • etınedıklerınden ı 0, ıf 

lise arzettiği teklif lıükfımet emniyeti oluıl mezuni,·eti ,·ar tt>n ımnra aynım ş<iyle ya· enım ıçın o umdur, dıyordu. ransının birinci formaları tak~ d " 1 . . b ribi JJJ ri " ur arının ıı g el' 
ıçin de büyük bir şereftir. mıdır1. Varsa elinizi kaldırı- zıyor: nger bu kadın haklı ise.. dim edilmiştir. teri clorlıal ilıbar etıV 
Osmanlı deT"leti eskiden oldu- nız... -·Devam edecek- Vur Abahya 1 -Yazı itleri müdürlüğü- zumu hiJdiriİmi~tir •' ............................................................................................................................... ~,~-

Belgrat Cinayeti 1 ... ,ı o <' 
Rusya İmparatoruna yazmış nihayet buldu. yara. gibi işliyordu. idi. Milan bir \.r a ' 
vo bu o·dilik i\'in miieaade is· Zabitler ilk iş olarak Dra- Bir münasebet getirerek tan ziyauo' bir eğle~~ . . ,1 
temiştir. ganın kardeşini sahneden uzak- Sırbistan'ın J>aı is sefl\rethane- adamı olarak c1ogıııtJ~ .l'''il 

Sırp Kralı Alaksandr Va Krallçası Draga Bunun ne demek oldu· laştırmak ve bir Kraliçe inti· sine ıniiracaat etti; fakat sefir Bn tarihlerde et:,. 
Nastl ÖldUrUldUler ?. gunn hilir~iııi;r,. Çara Sırbistan hap etmek kararını verdiler. çok nazikane bir tanrla, artık Karasorgeviç Iıano~;;:;ıi. 

- l milletinin biiyük hürmeti ~ *** . .. ba. sit b. ir Sırı) tebasınuan baı;ık_a. ııından bı'r Sırı) ın 11 
... 

Na\ıli: F. ~EMSETT N , '( Y 
-ua- v.,ardır. Size istiklal babş~~en Sa.bık kral Mıll'n Sırp b.ır sıfatı kalmadığıoı kandı- şamak ta idi. ~il•'~ 

_ .Adammızın &(izlerinde vardır ki Draga, metreslikten CjarJı'~ ~ Ruı:ıyasıdır. B.u evlıhğe or~u - u ba,kumandanhğından sıne anlattı . Bununlaberar Sırbistan tahtı 0,..;~Jt 
hakikate temas edenler de çıkarak kooatta girer bir kra- Çıu ]..ıvet,, derııe, sız ne ya- istıfasını veren Milan, yine parası olmadığı belli olduğu mensup olduğu Obt~ll ol'' 

var. 

Qiinkü Kralın 

sözlerine kapılması 
temeldir. 

Lazaro Petroviç : 

liçe olursa, şimdiki adi v pa.rRınız~. Vakıa, diirt, beş Sırbistan'ı terketti; Paris'e iç.in sefir ona miihimce bir geçenlerde MarsilY~·~• /, 
. hJl!kl d e kişi itiraz eder. fııkat Sırp gitti. Oglanu tekrar gfüme- para yardımı da yaptı. .. 1 1 1 , 1 ksıuıdr 

10
•

11 
.. 

Dragamn ~~irkin a ı:1o . arın an da vaz . . . . . . . ru en ı:ra J..~ e ' fh 
'd b mılletın111 umumu boyun eğ· mıştı bıle. .Malan bundan sonra Hus- ld K rarorge ,, 

çok muh- geçecektir. ı ı. et udur .• . sup o ugu a . • ·.1 
mez ıui ~ Hazıran ayı idi. Bu ay, ya ve Avusturya Sefarethane- d 

1 
asıocll' ,,_ 

Mikçi\~ bir deli gibi hay· Zabitler bu haberi b .. "k p . 't b'" tik ki . 1 . . . t . ne an arı ar · ,rı /. 
kırdı : uyu 3l'JBd e en d uy ?.ev erın erınt zıy~re ettı. idi. Bu iki Juıned1'Jl .. . 

- Vay bize vay... Kral 
bu menhus kadının esiri oldu 

bir elemle dinlediler. yapıl ığı ay ır. Bu sefarethanelerde de res- . de'°• .... 1ı 
- Fakat biz onun bir an D' 1 t s(·)· .,, ı·ı· ııe devam M'l O . . mı· bı"r '"uretı· k b l .. a· Asırlardanherı oıJJ • ıp oma ,, ı an pera oıvarında hır o a u gorme ı, .. . b' ııus 

gitti. dedi. 
bile Kraliçe olmasını istemi · etti : otele indi ve banyosunu yap- fakat her iki sefarethaneden· gelen mutlıış dır İ, 
Yoru~. dedi. s· . . . k h .. kan davası var ı. ~ J-~J • ızın ıçın yapıca , e· tıktan sonra, gnzel kadın av- de eli boş çıkmadı. Sırp se . lılloea- {" .. 

Diplomat. kendine mahRus Diplomat ba~ım kaldıra · men yapacak bir iş var: lamak için bul vana çıktı. f iri gibi, Rusya ve Avusturva Karayorgevı9 
3 

de gı; 
dolambaçlı bir ifade ile: rak : Sırp milletine layık bir Aynı günün gecesi Mulen sefirleri de Milllna olduk~a reisi Pier, ki 190 "'0rgetf~ 

- Yalnı;r,, bir kral -ki - Korkarım ki, dedi, bir krali<;e " intilıap etmek ve ge· Ruj'e gitti, giizelce eölendi. mnlıim bir ı>ara verdiler~ tnn kral Ye Kars)lı oloJ ı:ı 
• @ı d · · · kr2' ~ 

halktan ba~ka bir lıilkatledir- giin bu mecbnriyet ile kars,t· rek kral .Aleksandr'ls ana vn Bn BtırAtle kral MilAn eski .Fakat bu nakdi vardım ne anın bırınoı rd"' .i 
w ro "' 

bir metresin kucagında ken- !aşacaksınız. Çiinkii, efendi- baba"4ına, ve gerek Çara arıet• hovardalıklarına başladı. Fakat tarın yekfrnu ne olursa olsun, Oenovecle ysşı. 0o0 

dini kaybetme?.. Bu kral is- ler, ben de size miihim bir mektir. Oğlunun kendisine karşı reva Milırn'm elinde çok zaman bi11tana girmesi ~9~~ti· / 
• teree, Aleksandr gibi bir genç haber gt'tirdim. Kral Alesan- Sırp zahitlerioin bu içti· göördiiğü kaba ve tahkir amiz durmıyacaktı Milan, oğlunun sus i le yasak edıJOl ,d• 

olsun. Ve yine bir ümidim dır vaftiz babalığı dolayısile maı, bu suretle çok elemli muamele, ıtalbinde gizli bir dediği gibi sef'ih ve bir adam -Devalll 
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,~ ~.~ M. ~~?·~~inde. Hususi Telgrat Haberleri 
~~u Toplantıda Uzerlerınde ·-------------------------
4-t~siile.n Kanun Liyihaları M--ıh·ş Seyla_.. p Deniz ticaret ~ lluı,: 25 ( .A_·~ ) - ~ü- 927 

0

tarib ve 111 O numarala U 1 • • 
""-~~I Meclı11oın bl1gun- askerı memnu mıatakalar ka J>f O JeSI 
~;'Mle:•tııında üıerlerinde nununa göre, asker birinci • • • • • • lstanbul 26 (Telgraf) - De· 

~. ~anun layihaları mem.nu ?1ıntaka .içersinde ka- Atina ve civarında pek korkunç zararlar yaotı DİZ t:caret p~ojesi ~aznlan-
~tı.. U~u~t~ çıkacak hp cıhetı askerıyece ah~mıı _ mıştır. Bu projeye gore; va-
~ ~lk halla ıçın Sovyet olan gayrimenkul emvahn 5 

00 
d y k d pur şirketinin iç; deniz yolları 

~ •ı., 611ıeu ile imza edil- Şubat 1931 tarih ve 174 DU· t en Fazla Ev 1 ıl 1 işletmesinin vapurları da 
l 'ldd lllukavclenin üero · maralı kanun mucibince 1930 ' dış kaputajda çalışacaklardır . 
• ~ tli . -'-L~ a,1 nın uzatılması ve ve 1931 senelerine kanunen Iatanbul 25 ( Husuti ) _ 23 lkioci t~trin va enkaz albnda ölmüştür. Mecrublaran mjk-
1ıı&ı"'İle1 '

8
•tfere mabıus bey- verilmiyen bedellerinden geri de Atiaa ve civarında 1906 danberi görül· tarı henüz belJi değildir. Musiki 

k'ij._i lı•ıhlıi mukaveleye kalan borçlar erteıi seneler memiı müthit bir farllna ve •eylip olmuştur. Sel o kadar müthiş olmuştur ki betonar· 
~ lb l •lckındaki kanunun Milli mlldafaa ve aletine mem· F d p· ma binalardan birkaçı da suyun bücumlaruıa Konnrecı• 
~ &ıake I . 1 k t k . r ı·k b d J' Fırtına pek ani ba•tırmıı ve aler e, ıre· dayanamamıı ve yıkılmıştır. ~ ~ 

ı .. •dij,..1·,,~e erı yapı ara nu mıolt ada ıks ım 
1
8 eke 1 de, Atina ve civarında yilzden fazla ev yı· M dd. · k b- "ktü 50 70 1 t b l 26 ( T l f ) ..._ ""•dot ı.r. namı a 10 a onu an ve 0 • • • • a ı zarar z1yan pe uyu r. - s an u e gra 

k;~ ~ ll Ajansı iJe on se nulacak olan tahsisattan öde- kılmıf, bınden fazla ade yardıma muhtaç bır milyon drahmi olduğunu soyliyenler buluou- Yarın (bugün) toplanacak olan 
:'iti,:d,, taahhüt icrası için neceği hakkındaki kanun il· halde kalmış 15 kadar in1an sular içinde ve yor. musiki kongresinde alaturka 
..._. •ekıı · b k plakların kaldırılması teklif 
,._ ~. etıne aelahiyet yihasıuında irinci mOza ere· s lht ' B h t k Edı·rne'nı·n b ''' ile 21 Temmuz leri yapılmıştır. U en a se me edileceklir. 

4 
- • 

"I 1 o· · Kurtuluşu Gümüş eyvah ağaç ar Vatana ıyanettır <OON@• P 1 t.. - Is tan bul 26 (Telgraf) - E- ar 8 ar 
'\.D d • S h•ıı • d ( J 8 k•ı• f • f •• ••ı · · lstaobul 26 ( Telgraf ) -~ra eDIZ 8 I erlD e ta VBD 8ŞVe 1 1 8ŞIS gODU - dırnenın kurtulu~ bayramı .. h~- Gümüş liralaklaun baaımı ta-

ç• k A ) • b•• •• ) d• yecanla kutlulanmııtır. Butun 1 t A b d 
~~I: 

2 
IÇe. _Çm.IŞ ar . Jülerıne oyle SOV e 1 Edir~e başta~b•t• donanmış :::ı.: ;:!;;·liral~rla •t~~e~ 

~'' 8 5 . ( Hususı ) - şıddeth fırtına ve ıoguk ol- lstanbul, 26 ( Telgraf ) _ ltalyan baıvekili M. Muuolini ve bırçok hatipler nutuklar necektir. 
\ ••bu~~arıstanın Kara- madığı için Burgaz cihetinde Faıiat gönüllülerine bir nutuk söylemittir. söylemiştir. Başbakan ismet : = - - -
~ ~ ... d tınde havalar hem ki çiçek açmış ağaçlar timdi M. Mussolini bu nutkunda : " Memleket, bayat, memat pş. hazretleriyle D&hiliye vekili Trakyada kış 
~.ır. 8'& e bçok sıcak geç· meyva vermeğe ba~Jamıılar· mea'elesine hazırlanırken ıulhten bahsetmek vatana hiya Şükrü Kaya bey Edirneye (stanbul 26 ( Telgraf ) -
~a.. •e eple aonbahar • • z f ı f d" - n ü Demittir ' ~ L. -••d, w dır. nettır. a er, ya nız za er, onu u:ıun ° z. " · gitm~kten vazgeçmişlerdir. Trakyada kı• bsı•tamı•tır. Ha-

"'' nıeyva agaçlan , . . . Y Y Y 

Çoiu ye id . k Bövle bı hidıseye şımdıye raret sıfırdan aıağı ikidir. 
•td n en çıçe · v • 1 s • k 1 it, Bundan sonra kadar bu ıklimlerde biç teaa- 'enıze os Ol asıcı arı 

düf edilmemiştir! Bulgaristan 
Samuel lnsUI ihzar müzekkereleri vaktinde Edirnedeki konsolosu Todo-

~fJ• - · -· teblii edilemediiinden muha- rufu azletti 
hı. IS banker Ve kardeşi bir keme geri kaldı h.tanbul, 26 ( Telgraf ) - B~lgaristan. bükümeti, Edirne· 
~llhk d b . dekı konsolosu Todorofu .azletmış ve yerıne avukat Penkof eme en eraet ettiler İstanbul 26 (Telgraf) - Eski Yuoaa baıvekili M: Venı- isminde birini tayin etmiştir. 

:ıelosa suikast yapmakla suçlu olanların mubak~melerıne baş ------------• 
lanmıtbr. ihzar müzekkereleri vaktinde gönderilmediğinden y ) 
duruıma Kiounuevvele bırakıldı 8 OV 4010 

Muhakeme esnasında suçluların taraftarları gürll!tn yaptı· imar p)anı 
Jarsa da polisin mlldabaleai üzerine bir hidise olmamııtır. 

Adliye vekili 
lsanbulda 

htanbul 26 ( Telgraf ) htanbul 26 ( Telgraf ) -

. ltalyan Mahkemesi 
Yalovanın imar plinını yapa· Adliye vekili Saracoğlu ~ük-
cak mütabassıı, Deniz müste- rü bey bugün ıebrimize gel· 
şarı Sadullah beyle birlikte · t• V k'I b dl. . . mış ır e ı ey, yarın a ıye 

Yalovaya gıdecekbr. daire,inde meşgul obcakhr. 

Pavliçin Fransaya iadesi tek· Vekil beyia gelişinin hakimler 

lifi i reddetti Nevyorkta kanununun tatbikiyle .ıakadar 
1 b 1 26 ( T 1 f ) M ·ı f . 'k t 1 Panıuk piyasa ı olduğu söylenmektedir. atan u , e gra - arsı ya acıaaı su1 as ça arın· 

dan Pavliçia Franaaya iadesi hakkında vaki olaa teklifi ıtal- Nevyork 24 ( Telgraf ) - • • .. 
yan mabkemeai reddetmiştir. ikinci klnan teslimi hazır mal 4 Boİn ba 

Jarın fiatı 12 pens 37 ıenıtir. 

~t,)Ot~ 111
sul J\'cvyorkta vapurdan çıkarken • R • • • .. •-= Patladı 

~'t s 25 (A.A)- Müflis Samuel önüınüıdeki haf· Komısyon eısı Lıvernolda H vana 25 (A.A)-A•ker 
~ ~--,~~Utl losul ve kar ta lllinua mahkemesinde do· _ k nöbetcilerinin bulunmasına 
~ 't._,lclc, Posta id~r~sini 1andırıcılık su~unda~ dolayı •• •• • • • •• pamU rağmen büyük Amerikan dnk-
~'' bir •taçundan ıkı ·~- muhakeme ed!e~ektır. Japon Buyuk Elçısının Soyle- Liverpol 24 ( Telgraf ) - k~nlarının yınında dila gece 

\~' de•ı müzakere netı- ~ Jc. 8 d•""' • N t k Hakkında Ne Dedi? ikinci kinun teılimi hazır mal· dört bomba patlamıı ve yedi ''t et nıubakemesin- uaı. ey 12'1 u u ların beher libreıi 6 pena 65 k" . h ı ·f 1 t 
~' ~i et111 • • - ışı a ı ce yara aamıı ır • 
. ~ t,lc'b •ı~ır. IDsul bak· Na •d Nevyork 25 (AA) _ Silib ailihlarını azaltmak istiyorsa santimdir. 
\.. '' ı0o' •t ıki ıene sür- DSI e ticareti hakkında tahkikat yap· Amerika ile lagiltere Japon- - C J 
~•. ~ dolara maı Nacsi 25 (AA) - Türki· makta olan iyin komisyonu ların istediği beraberliği ver 8• k Um& maç Brl 
\ 10 ISQ ~kflmet mabke- yenin Paris büyük elçiıi Suat reisi jaç onyanın Vaıiugton melidir. Diğer taraftan Nev- lr amyOD Dün akşam toplanan fotbol 
~ ~, l•hıt ikame ~tmit bey yanında büyük elçilik ki· bily6k elçiai M. Saitonun Gu· york Heralt gazete1i diyor ki: De • ıd • heyeti Cuma gün kil maçların 
g,""'-t ::aa doldurabilecek tibi ve Fransadaki Türk tale· ma günüFıladelfiyada ı6ylediii Vaıhıgton muahedesinin vrı 1 hakemlerini seçmittir. 
~ ~,,I aterm iştir. besi umumi müffettiıi olduğu nutuk hakkında demiıtir ki : jıponya tarafından fesbı de· Bolu, 24 ( A.A ) -- Mudur- B k 1 • 
~ ~ ~... 'k V h · 'lih · d- d G- üw 0 k' k t• ım arı. > 'd '4.ltrı anın en bü- halde buraya gelmit ve vali Japonya aııngloa mua e· nız 11 yarıtı sıyaaasına_ on nun an oyn ge ı ı amyon 

8 
_ . 

~'tı,d:ırıı,rından biri idi. M. Roblot, belediye reiı mua· deııni feshetmek ve keadiıine mek olacaktır. Japonyı.uın İ:>u ve bir otomobille gelin g6tii- icaKGoıtebe hıkem Hık· 
~'t 't ld olan b" adam bir vini M. Gerart, ünivrai~e rek- beraberlik verilirse diierlerile muahedeyi kaldırmak kararı rürken kamyonlardan biri Göy· met .( .S.K) Altınordu-Şark 
~·'-it :re nıeclisinde iza· törü M. Bruntz ve tedrisat birlikte filnıunu yarı yarıya bu gilnkü dilnya buhranı ve nüğe 20 dakika kala devril- spor hakem Rtza bey (K.S.K) 
~ 1d,, e bunların 65 ini birliği reisi M. Sauriyo tara· indirmek istemektedir. Evinde karıtıklığı iç.inde ancak derin miıtir. Kamyonu allren ıoför A takımları: 
\'lı ~~' dttrııiştir. 1932 if · fıudan karşdanmııhr.Suat bey efendi olmak iatiyen Japonya· bir tee11üale karıılanabilir. Bu 

1 

ölmüı yanındaki iki kişi hafif Buca-Gözte hakem Fehmi B. 
oı._' 8 sukutuna baı- birliğin bugün toplanaı:ak olan ya bak vermemek imkinaızdır. hareket dünya aulbu için doğ· surette yaralanmııtır. içinde (Atay) Altınordu - Şa•k•por 

taıtur. kongresine riyaset edecektir. .Eğer bu ilç devlet hakikaten rudan doğruya bir tehlikedir. kilere hiçbir ıey olmamııtır. b•kem Sabri bey (lzmirapor) 

Sanıan iskelesi İstanbul hanı altında 3 dükkin ~ucuz fiatla Kiraya Verilecektir 
Ptlü~acaat: Sarda elbise boya&nesidir. Istanbul han Telefon şirketi karşı~ında P. 873 
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TQrkO"' 

idam mahkü Mer'Can efendi 
Dişarı P 

_sahabe~~ 
Telgraf: 23 1 od• 

Londra horsııı ..-
Hamburg borsatl iti' 

• .. . . .. • Dalbacltnın Bıçak Darbeleri ve zeytinyağı, Be 

Dokuz-.._sene evvel bir kadını öldürerek Altında Yaralandı ~::;a~:,~:.~;~. ·~ 
Bıılgaristana kaç11n katil diin yakalaıı Dila aal>tti DltMkbıtında mın İiterine hücum 'etmiıtir. ~tları 2.-ı ı 934 de 

•• •• • •• .-a - bir aile kavg811 olmuı; bunun Kızı Hatice hanım ba vazi· degişmemiştir. 1 bO~ ,., u•• nm u•• nu•• ı• tı~ na f ettı• neficeihıde' illi kiti yaialan1 yeti gGriince validesini kurtar· Pamuk Liverpo i 
~ l" J .. m 'tar· HldlaeYi anlatalım: mak için bab11ının ellerine a~erikan 1.P•.uı;~;, • - • _ - Nllm~z~lllt Mercan 11rılmıı ve bu sırada elleri Kanun teı unı ' t 

Dün zal>ıtı. dokuz ı.ene ~v·b oyun ıgmrı; ne babaııga o· tul ~ıclıka ha,nımın genç oglu efeniil iılDtifde bir zatla kan kesilmittir. teslimi 6,61, M•Yl~.,,ı ~ 
vel işlenen bir cinayet netice· lursa olsun o panları elde Şakıre hal:ier aalmıı. S dl b k H ti Damat Recep efendi, kara· 6,58, Temmuz te•~ı ~ 

d hk 1 f . t eg-e k . t' K Ş k" d ... ı kô ıı d - eh ıı ı ye ınım, ııı a ce il • . k ·ı~·Jer· . .. - - - ~dl i~kfaobDıı~ sinde i ama ma üm o an ı· e m arar vermış ır. en· a ır ero yun en 1 b d ~ d R f ıınıo e erının esı uı5ını go· Mısır sakaları ı ., ~,t.., ıır;. 
d. k d" b -th' k 1 • E f ·a •nım ve ama ı ec~p e en• l'f•• rari bir katili yakaladı ve ad· ı en ıne u mu ış ar arı re ge mıı, ıre paıaya gı e- d' . od d ot kt d riince kayın pederinin üzerine nun teslimi 8,64 .- 't 

)iyeye seketti. veren Salih bahçeye çıkmıt rek berber Mehmet efendfniD 
1 

1 aynı 1 1 urma a 11'· hücum etmiş ve boğuımağa timi 8,62;-- Mayıı11 ... ~ Tam dokuz ıeue mutlak bir ve orada diğer hizmetkir Ha- dükkanında Salibi görm6tt6r. arB. .
1 

i el • baılamıştır. Bir arahk bıçağı T te• ... 
. d u aı en a ara'lın a ı•çım• . . 8 57, emmuz t •I 

esrar perdesi alhnda gizlenen sana rastlamıştır. Hasan de- Şakir Sıhhi ldıyınca er• . l"k u J. ,,.s.- ıı.;;· *' ilk elıne geçıren damat, kayınpe- upper iliioci l(iDU11/yı•1 
b. . k" h 1 k k ı - t t . llZ 1 va uır. \j~~tfn ıt ıe• d • • 1 t B sırada ... ..til ve unutulduğu zannedilen ır mış ı : a ıra o a murıeaı e mıı • • • • erını yara amıı ır. u 71371 MUt 7,38, '". _!J 

cinayet, ne kadar dikkate ıa- - Sahil gel kam11 topla· - Salih katilditı hellim bebı 'acır çekırdeğl doldur· damat da yaralanmıştır. Temmuz ?,35 pe••• ~,.. .. 
1
_ 

yandırki aradan creçen sene• mağa gidelim.. anamı öldlrdli.. mıyac il .k. dar mla 1 
• ıe· Atı.r yaralı olın Me!can york borsası ~iti~IA 1,,s, 

)ere rag- men bütün su.-uyle - Ben gitmiyecegv im. Demi•tir. beple!~ 11tınat etmektedır. . efendı hast_an.edc ted .. avı a. 1- 6 1 ,. ,, 1,. 
T ':f ~ o li M f d d d H-d dd teslimi 12,2 ' ,.,.1,. 

meydana çıkmış bulunuyor. Ve. Salih evde Sıdıka ha· Zabıta derhal bu ıd~aıı uun .•a • ercan e en 1 tın a~ ır. a. ••eye mu eı~- ikinci Kioun J2,,,,.,
1 
ıı 

Katiİ idam mabküaıu henüz nımla yalnız kl'lmıf . . Bunun yakalıyata aCIHyeye ıetiet· e~iae b,ır balta ve b,tçak ge· mumı m.u•.\ftnı Rauf bey vaı • Mart 
12144

; M•Y
11

',, ıJ 
S · · · d .. • S llh S d k h · · çırerelt kar111 C:.adıye han•· yet etmışhr. • 27 yaslarında alıh ısmın e uzerıne a ı ı a anımın mışhr. iM p ' ili ı 2,43, f edJOl 

bir geııçtir, Bu cinayeti dokuz yanına gitmiı.. paralars çıkar· '",,. * C ::.1 B ı M • t ae.:ıt. ~ 
ıene evvel işlemiıtir. Dokuz masanı söylemiıtir. Adliye iti eaasanüao tut e,1uef • eZUDlye Fiat libre batıoa• O' 
sene evvel idare edilen tah Bu söze Sıtidıka hanımın muı. dokuz sene evveJ hıfıe B · • ..idW Al 1 ŞikagÖ biri;(i ~91 
kikat safhasına nazaran hidi- uasıl cevap verdiği bilinemez .. ~ilmek üzere mahzene indi·. e~ama a an ar ıiai'i 86,7-8:-M•Y'~' 
ıeyi anlatmağa çahşalım: Çünkü od•da katille maktul· rilen dosya m~ydana çıkarıl· Bergamada Kasaba hududu Emrazı 11riye bastıneıi Temmuz 92 1 4, u-' 

- Cumaovasının Emrez den başka kimse bulunmuyor· mıı, Salibe ıit nüfuı teı.ke· içinden kald1r1lilcak dlbağha· hemıirelerinden Vedia babı· birinci Kanun tı• 1o1 
mevkiinde 926 senelerinde du. Ancak • vaziyet Sıddıka resi tetkik edilmiıt'r. Oıam•n oelerf tetkik için malialline ma bir ay, lzmir belediye 1 S· I 08- 1 41 -p.tayı• 1 ıı 
mütevazi bir şekHde yaşayan hanımın mümanaat etmek is· Sıdıka hanımın katili Salihle 1ıiden 11hhat müdürü doktor ebelerinden Eşref baıuma iki 2- 10,- 3 81 feıııoıfiu:d•' ~ 
bir çiftçi ailesi vardı. Bu aile· tediğini açığa vuı maktadır. ba adımın ayni oldufu ın • Cevdet ~f a•det etmiıtir. ay, Sıhhat ve içtimai muave· 8 · l l I 1 2 sent 

1 
bil',. 

nin reisi Gir' tli Mehmet efen Sıdaıka hanım mümanaat laıılmıtbr. • • • • • net müdürlüğü katibi Refik sel başına, Liv.erP0,,of 1.ı 
di idi. Altmışhk, ihtiyar Sıdı- edince Salih duvarda aııh bu· Bundan sonra katilin ba· itlaf edıf eD beye on güo mezuniyet veril· Kanun teslinll .,., ~r 
ka hanımla küçük Şakir aile lunan çifteyi ılmıı ve ateı oııı Yunuı efendi Adlfyeye miıtir. Mart 4 11 ı 2, rd'j(,I} 
kadrosunu tamamlıyordu. ederek :sıddık'.a hınımı ağır davet edilerek dün ifade•t li~adla 3 4 şelin, fiat I bO 

Bu ailenin yanında Salih surette yaralamıı, paraları al· alıamııtır. Salih efendi bun· Bbtaci fıeırin aynıda Jımi· KolİDOS yurda için, Mıs1r u"er~,~- 3 
ve Hasan iıimleıinde iki ~ş.ak dığı gibi kaçmıştır. dan dokuz s ne evvel birglin rin sekiz kazaaıaCla yapılan ikinci~Teşrin't te;

0 
~ 

vardı.' Bünlar .para mukabıhn- Bulgaristan ~~olunda: kendisini karakola davet et· Ruam . mtıcadeleıinde 2317 gİrmİyecek 1·2, birinci l<i11 iıPl,. 
de hıımet edıyorlardı. Halle· Katil için en salim çare tiklerini ve oğlunun ~ir c6· At ve~ 2630 Katır ve Eıeğe Sıhhat ve içtimai vekalet ikinci Kanun :t"'!ı•t' 
rinden memnundular. doğduğu memleket v olan Bul riim iılediğini karakolda öğ- Mailerin tatbik edilmittir. Bun· bakanlığı ( Kolinos ) diş ma· ıelin fiatlar sıf f 

Birgün çarııya gitmek " d"- • · S l'b Bul ' 2 b ı ki h J"b · · _.4 garistanın Ruıçuk kasabasına ren ıgını ve a 1 iauı · lardon 5 astı ı ı ayvan cunlarının yurda sokulmasını ı re ıçın. b0,....1 
nzere. evinden çıkan Mt'hmet kaçmaktı. Katil derllal bir va · tandan avdette bunu kendisine itlif edilmittir. yasak edildiğini glimriiklere Yulaf Şikago "'"' ti. 
~fendı yanında bulunan Sa- pura atlıy.arak lzmirden kaç· ıorduğuou ; Salibin : • • • ••-- i>ildirmiştir. rinci Kanun 72 1 ~ '1 
hbe: . . . mıştır. Katilin orada tanıdık · ~ Benim bundan h•berim Ziraat f • • .. • • 4b~ :e~mK~ı D ;!, ~ 

- Sıhb, demış., E'e gı~ .. ları bulunduğu için . onların yok, baba.. .. DClr )erimiz ırıacı aou '" 
Karımı gör... Ondan beş hra yanını gitmiş ve uzun seneler Dediğini söylemiştir. Bankası azalığı senttir, fiatlar ~~ '1 
ise ... k . d f J d onların yanında kalmıştır Müddeiumumi Aıım beyle Ziraat banka11 idare mec· Tükendi nada. Üzilaı Lo~ıı•i bi'~ 

A il tesa ü , ogiln er e İ muavin Rauf b y maznunu iı . . - • . . .. Kaliforniya c ,,,t 
Sıdıka hanımın üzerinde mab danı kararı; t• t . 1 d" M h11 aıalıgı seçımı ıçlu dun Dün akıama kadar lzm;r vadeli 33 351 ko to if" 

Ô ıcvap e mıı er ır. aınun b' t J t 1 t T ı · d ht l'f b' ı..i _ 1' 
ıul parasından 125 lira kadar te taraftan zabıta faaliye· 1 ö 1 k dl . ır op an 1 yapı mıı ır. op· ıı.naıaa an mu e 1 e~ı:~ 1 şilin fiatlar 50 :·0,~ · h h t h ıan ara s Y eme te r · lantı va11 ıfıtının reiıliğinde memleketlere 29000 ton uıum ı 
para bulunuyordu. Bu para te geçmış, mecru as a ıne - Ben o zaman hePÜZ on 23000 · · "b d'J 
ile evin kışlık ihtiyacını temin ye nakledilmiı, ifade vereme- k" d bl kt belediye encümeni azalarile ve ton ıocır 1 raç e 1 

• ~ 
ıe ız yaşın a r çocu um. .11 'd b . 1 miıtir 

edecekti Sıdıka hanım efen· den kısa bir zaman sonra öl- S dk h - d d t vı yet ı ire eyelı aza arı- D · 1 k 1 d ü ü 1' 
. 1 1 • anım o •• o uruyor· J . t' ·-·ı ı t lfUI mcm e et er en ı m Be aat 

d . · · · t tt• v • b ı· 1 ü tü nı ıı ıra.ı e Vll~, mıt ır ısının ıs e ıgı eş ırayı ya · m 1 r. du. Dıvarda aııh duran çifte- ,, ... ., · ve iacirlerimiıe talep fazladu. 
nız bir odada çıkar1p diğeı Zabıta katili nekadar ara- yi elime aldım. Kurcalıyor· Nettcede •'l•hi'• ~r~vıh Almanya, Kı1iforinya, ltın ve Dlin Ağ1rceı•1,. 'I paraların -ı arasından ayırmak mışu da elde edememiı tah· dum, ateı ıldı, Sıdıka hanım: Mustafa bey uçUmııtar. Avastaralyadan üzüm girmesi sinde dikkate t• ,,~ 

1 
istemiş; Salih: lıikat dosyası katilin Salih ol , Ah • !. Dedikten aonra H f • • •hh çok müıknl olduğundan Al- kemenin karırl 0to;, 

. - Efendi bekliyor, acele ~~ğunu mey~ana çı.ka~dı~ı düıtü. Ben ba vasiyetten kor· 1 ZISSI 8 aıan piyıualarında üzümleri- Çayırlı bahçede f,O 
dır... ıçıo dosya adhyeye vr.rılmııtır. karak Balıarlltaaa gittim. ...~.-I! 

1
• mize t.alep fazlad1r. incir . r~- rangoz Mustaf•. e fıt-' 

Diye cevap vermİf. Bunun Mahkeme. eski ceza kanu· • ltl~'-H kolteaı hm•men l~kenmışhr. birinden haber•'' i~i 
üzerine Sıdıka babam cebindt: auna göre katili gıyaben ida- idam mahkG~u katil Salih Viliyet umumi bıfzıssıhlia Bu sene re~oltenın . n~ksan Mediha isimlerirıde 
bulunnn 125 lirayı çıkararals aıa f.4ahkum etmit; katil bu iiakkınd~ tevkif karan veril· mectl*I 1f.J6in sıH ~tlür· olmasına r~gmen ıocuden varmış... ·A 
arasından beş lirasını ayırmış lunmadığı için doıya hıfzedil miitir. Haber aldığıfDz.. göre lüğDnde Vali pı.ıanın reialiği ~ebml~~et~ ~ue; ~a~a kı~m~t Fatma haaıdJ :' 
kalan kısmı cebine indirmiştir. mittir. muhakemesi yeniden dlr&le· altında aylık 1 itı a11y e • a aza ır. azı· d ·r d "k•IJJe 

a top anhıını ya· et iyi görülmektedir. ar ıre e ı ir' 
Kötü dü~iiııçeler: Dokuz ~ene sonra cektir. . pıcakbr. Y ••• • idi. Bu haaıill lı~tortf 
Salih beş lirayı efendisine Üz~rinden se~eler, seneler illi. t.l~T·-- - Otobüs Medih hanu111D ,,J. 

verdiği gibi eve dönmüş; fa· geçmış, bu hidııe unutulup mau U'C F,tthU•' gelmiştir. ~'"'~ 
kat bu arada kötü dnşn'uce· gitmiıtir. . . B • J y <

1

enıİ..)1 cti kuruldu 111uı ,,-t>lf 
ı d. Anca•~ herkes gıbı bu el eDZID .iıll'f U • ... "" o b"I ·ı b' , .... · b Mediha h• ,,, ,,,,; er ımağıoı sarsmağa başla · " - ~ a0Bl19v.0DU tomo ı cı er ıt ıgı aşarı- B bafl'· oı· 
mıştır . oayetin unalul8uğuna zahip Benzinlerin maahlüt qldugu -J · cılarımn dün seçimi yapılmış en ıı 0il•11 

Para mUth;ı birşey.: Salih olan katil Salih bundan dört hakkında evvel~i gOa bir ya· P-dbdfli Ve fiıliul yftdnd~n tır. dab~ olduğuo 
.. d- - üb k ti l 1 ay evvel htanbuta çıkmıı: ora zı yazmıştıi( tldlaf-ii littıUilılilırfa mftcade Buy ut ukçulugv a doktor Ber· na varmudıO'I· 11• ~·J 

gor ug an no arın ı asımına . t • t 1t , k i u.J .;.ı. tt- 1.:li .. • ~ •"'~ ~f·j 
0 da dolatıJ? ıı ıraf!1ıı, bulama· Beled ye el(le et ğı bea· e om •rvDu aua s10 al mu rak, sayıcılağa Niyazi, yazıcı Dewiş .. ~ b'.,. 

yınca Izmıre gelmııtlr. zin n&munelerinl telkllC v~ Clltrllfğllaele d'oldor C"vd•t Şa t.ğa Necmi beyler seçilmişler Neticede M~dıba. 
Salih lzmirde babasını tiul· tahlil etmif ve netlcetle HU' lilr tleytn r~~lfi altındı top· dir. BRşarıcılar faJtliyete geç a lak bir çocokll ,,-•' 

oıuı; Eırefpapda berlier Meh· benzli:ilerln y8rd~ 30 niıpe lWthbıf\\r. mitlerdir. Y d h• ta• _, 
Açık olan oczaneler met efendi iıminde bir zatıb tinde miihH~\ oldufuau 16~· ... .: ... v·ı A Davl' CI .Me. 

1 cu}ıJ0.,-. 
K~meraltında Sılihat, Ka- yanın.• kalfa olarak girmittlr. mit ve keyfiyeti defterdar· lstıfa 1 8 Y ef Y~~ .. netıcesı :~i idcJi 

rJnhnada Ahmet Eşref, Ke· Bır gOn, bunda on gOn iığı bildlrmlıtlr. E e.ıe • tugu hakkınd ,,o-' 1 
merde Hayr ttin, Eşrefpaıa· evvel bir teaadOflln eseri ola· Ayni meıeledea dolaya [I~· Dikili b91wdlye doittoru . DCU~e~l.. .. _ olmadığından ~~."~'~ 
da Eşrefpaıa, Alsancıkta rak köylülerden biri Salibi tın bul benzin ticaretbeaele Rifat bey sıbbt m~ı:eretindea .. v ~liye! e ncume Dl d~n. v ~gle Kemal efendi uoıiftı' 
Ahmet lütfü eczabaneleri bu berber dükkinında görmüı, rinden 400,00 liralık ceza iı· dolf)ı istifa etmittir. uzen vah paşanın reıslıgı al· raat kararı "er 
gece açıktırlar. Salibe benzetmit. Gidip m•k tenilmektedir. tında toplanmışi)r. 

Bu g ce 

kokulu kartal ve inci cattı:fŞtr Sıtltüıilaflm kullanınız 
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kiyetlerile sevinirim. Kendi 
aleyhime bile olH ... 

- Senin bir hoşluğun var 
bugün Semih bey.. Bu söz· 
leri ıöyliyen benim tanıdığım 

Semih mi? 
- Odur ~inan ki odur ... 

Semih çok değişti. Esasen 
bundan sonra büyük repor
toy yapmıyacağım... Adi za· 
bıta vak'aları küçük bırsızl,k
lar bana kafidir, 

- Hu ne feragat böyle 

-Devamı var -

---- ----·---------·---·-
. . - -

lZMllt PO TASI 26 TEŞRiNlSANl 1Y34 

al 
alyan a 

o; usso in·' • 
ın Rakibi 

A tık Duçelerinden Bıktılar Ve V eliahtını 
Da Tesbit Ettiler Mi ? 

! 

Çin-Japon harbrnırı en foci Rafal.ıatı 'e bir nşk ihtirası 
bırleştirilerck meydana getirilen hil' ~alıeRor 

Ceneral Yen'in Zehirli Çayı 
lf O X Hiinya hasatlisleri (en :-;on) 

l\Iarsily:ı'cla iiltliiriiltrn Yngmılarya kralına llelgrat'ta 
~·apılırn biiyiik cerıazo ıneratıimi, o~bak lfraıı..ıa Otİmlıur 
Hcisi M. Pnankaro'rıiıı cenaze merasimi, t:ıyyaro ilo 
diinya tıiir'ut rokorunıuı klrılı~ı, Atlfiıı Okyanutı'nııd.l 

foci bir tayyare kazaıı.ı, J:ıvi~\ro'de bayram vo sair 
diinya lun·adislori ... 

Dı.kkal•. Bu hafta Çarşambadan itıbaren geoe
leri saat ',30 tlu RA~IT Hl%A 
TlYATRO"'U tewtıilleri olduguııdan 

Sean8lar ~u smct.lo tarız.im tıdilmiştir: 

Horgiiıı 14 16 18 · 
Per~embe, Uuuıa - 12 tle iHln~ ~earıbt 

Qar~amha 15 17 19 21.15 

Mevkiler nu uıaralıdı r. HiJetlor ~i mdiderı ~l\t ı 1 mn ktadn. 

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. iiiiiiiiiiiiiim~ 
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A H b e· . . s . . -t·ı Af D YümnO bey Bulgar tebeasın- meh k ' Umum 1 ar ID JrlDCI eneSIIllD 1 a ev• dan Vaıil adında bir tütün b ft••• 21 

1 ti • A Ş f V HA d• • AJ eksperini Türklüğü tahkir TAN sinemasının kahkahd yaratıcı büyük t\ 

e erıne z ere eren a ısesı, man suçundan dolayı muhakeme ikinci teşrin Çarşamba•diliaılın.ii!!til.ba·r-t:n.:İllıl!!!ilm--~ 

Mu··stemlekelerindeki Bir Avuç AlmaD etmek~edir. Hadise. şudur:. c· ı· c ,. lıııı... 
V •sıl. Samanıskeleı1ade il 

Askerinin Ancak B~ş Ayda imhasıdır Bulgar tütün kumpanyasında .. -----~~:;; 
ekıperdir. iddiaya göre Vaıil lpekfilm istüdyolarında yapılan Türkçe fiJidJ)erİ• 

Maanafih logiliz donan Fransızlar, A ğustost , ya- lay11ile ittifak zümresine de· bir gün amelenin çahıtığı yu en güzeli ve en eğlencelisi Ce 
maıı bu acı ve çirkin mağ ni harbın ilinından iki giin ğil, itilaf zümresine girdilar. karı kata çıkmıı ve bir kadı- Rejisör: ERTUGRUM Muhsin, Bestekar: Mah~_~\ 
Jubiyetin intikamını çabuk evvel Bonya mevkiine osker Japonlar 15 a~ustoı 1914 nın iıled\ği tütünleri gözden Temsil edenler: 1. Galip, Muammer, ŞevtsJY 
aldı. Amiral Stüde mühim bir sevketmişlerdi. Harp ilan edil· te Almanyaya harp ilin ede· geçirerek beğenmemiı, ten- Mahmut, Ferdi Tayfur 
kuvvetle Alcan filosunun ta diği anda Fransızlar burasını rek zırhlılarını ve nakliye ge- bibatta balunmuş . Kadın ce- Ve : Yunan opereti Başmuganniyesi: 

k b kı d' B MELLE ZOZO DALMAS elerİ11 ki bine koyuldu ve 8 in unu bec ava edece er 1. u mev- milerini Kiyaceonuo önüne vap vermiı, fakat V asil kıza- Hoş mevzu. nefis musikisi ve güldürücü ı~ho eıet 
evelde Tolkand adaları civa- ki de 1911 de Fransızlar ta- gönderdiler. Daha doğruıuAI· rak: Siz Türkler!. Falan ve seyircilerini kahkahalar içinde bırakan barık• 
rında Alman filosu- ile kar· rafından meşhur ağadir me- manyaya bir ültimatum verdi- filin diyerek ağzını bozmuş. • Lor•l 
ıılaşb, Şiddetli bir harpten selesi üzerine Almanlara ter · ler. Ve Kiyacconun teslimini Iıçi karılar korkmuş, yangın Beyaz perdenin en güldürücü çıfte korniklerı 
sonra, Almanların Şavuhönt kedilmişti. istediler. var diye bağuılmıı, itfaiye Hardi tarafından temsil edilen: 
amiral gemisi, Ovsden ve Franıılar 5 Ağustosta bu Almanlar ne cevap verdi- bile gelmiı, zabıta yetişmiş; R h ti• ·ı' _____ _ 

Nüremlievğ büyük harp ge- yeri zaptettiler. Faket bu Al· ler, ne de kiyaçe oyu teslime ıikiyetler diolenmiı; bir kaç --- a me 1 Am~aoı C••°': 
mileri battı. man müstemlekesinin ı:aph ve yanaştılar. Bu sebeple hali kiıi dividan vazgeçmiş; fakat Seanslar : Pazartesi, Perşembe 27 Numaralı 15 .... ı9 

Esasen büyük bir kuvvet jstilisı aylar sürdü. 28 Teşrini harp kendiliğinden hasıl oldu. işten çıkarılınca yine diviyı 13 - 17 - 21, Gaip Ruhlar Adası: ~ ı1 
ifade etmiyen açık denizler· evvelde Almanlar, ana vatan J apooya ilk iş olarak uzak yenilemiılar. Cuma, Cumartesi 27 Numaralı Casus 9 - :s ,. 19· 
de Alman donanmasının bun- farından rabıtaları tamamen şarkta kalan Alman ticaret Hakim beyi Oç ıaat kadar 21.. • Gaip Ruhlar Adası 1 I • ı1 .. jl 

Pazar, Salı, Çarşamba 27 NumRrah Casus nnt 
dan fazla bir iş görmesine kesik olduklerı, dört taraftan vapurlarını zaptetti. 'uğraıtıran bu davanın muha· Gaip Ruhlar Adam: 

19 
p.;; 

imkin yoktu. Folklaut deniz taarruza maru! kaldıkları bal· Ağustosun 20 sinde Liya· keme aafahıtı bir çok deği- • --
muharebesinden sonra bu de· de müdafaaya devam ediyor- çeo sahillerine ilk Japon as· t iklikler arzetmiştir.. .. 
nizlerde ubk ehemmiyet ve. lardı. O kadar ki, Fransızların kerleri ihraç edilip Almanlar, Meıeli; kumpanya nezdind e Jk - d 'b eD 

21 i11ci Teşrin Çarşamba an itı ar 11.J 
rilecek bir kuvvet de kalma· 1911 de terkettikleri 'arazinin şiddetle müdafaa etmekle be~ usta baııhk yapanlar. suçlunuo ,., 
mış demekti. tamamen istirdadı Teşribievve- raber adım, adım geriye çe- lehine ve fakat ı•kiyetçilerio Karşıyaka LUKS SineJll i• 

10 Kinunuevvelde Zengibar lin sonuna kadar sürdü. kildiler. 27 Eylülde, müıtah- aleyhine ifadede bulunmu!lar; kiodl 
8. k" ı Al ı k k ı k·ı t k d 1pekfilm ıtüdyolannda hiçbir fedakarlıktan ç~ eo.d• sahillerinde Almarıların Köni- ır va ıt er, man arm em mev i erine 20 ı ome re iıten çıkarılan a ta amele- b 1 o•S ,-yerek d1:lf or, kostüm ve mizansen iti ariy e e ,,.1 geıherg %ırhlısı Rufigi nehri bu mukavemetinden merkezi yaklaşmış oldular. ler de, vasilin Türklüiü tab BÜYÜK VE EMSALSlZ TÜRK OPERE ı 

ağzına baştan kara etmiştir. Afrikada umumi bir isyan çı Japonyanın askeri kabiliyeti kir ettiğini iddia etmişlerdir. L bJ b• • H h A'18 
Bu sefine 4 T-emmuz 915 te kacağından bile korkuldu, ve kabili inkar değildir. Fakat Dinlenen polis efendilerin e e JCI Of Or '!'l Jb• 
Sven ve Mersey gemileri ta- logitizler telaşe düştüler. Ma karşısında ne çar ne de Çin şehadetine ve kanaatlarına gö Yapan: Ertuğrul Muhshı Besteliyen: Kirkor ÇuEftal 
rafından, deniz tayyarelerinin mafih fazla kuvvetle Arman ordusu değil, cihanın en usta re de meselenin mtirettep ol- Temsil edenler: Feriha.Melek.Necla ve Deniıkı:ıı rssıfJel' 
de yardımı ile imha edilmiştir, mukavemetini kırdılar. askeri olan Alman askeri duğu beyan edilmiıtir.. hanımlarla Behzat Hakkı, Vasfi, Haıım, Mu• 

Falkl•nd deni! muharebe- Japonlar, umumi harpta vardı. Gelmiyin bazı ıahitlerle İ· Ferdi Tayfur ve Mehmut beyler 
1 ıinden kurtulab;lmiş olan !tilif devletleri yanında mev· Bir avuç Alman, Japonya· simleri bildirile~ bazı kinde• Seanslar: Cuma ve Pazar 15 -17 - 19p-~ff 

Dresden Alman gemi i de ki tutmakta biç kimse kal- nın bütün kuvvetlerine karıı lerin celplerine karar verile- Diğer günler 19 ve 2 J · 
14 Kinunuevvelde kısa bir madı koyabiliyordu. rek muhakeme başka bir gü- ~ 
berptan sonra, iki üç lngiliz Japon menafiinin ililif Bu sureUe Ancak 7 Teı ne ebir edilmiıtir. E~~-,. ~ 

8
_ A M- R A-

gemiıinin mütekasif ateşi al- devletlari aleyhine cebbe al rinievvelde Japon kuvvetleri • • .. 
tında battı. mağı emrettigini kuvvetle sa Sinan-fouyu, Çan· Tuny şti· Bir Tayzİh 

Diğer iki sefine de bita- nanlar, Japonların bu hareke- mendüferinin nihayet bir kıs 
raf limanda imha ettiler, bu tini hayret ettiler. mını işgal edebildiler, ve an· 22 Teırioisaoi 934 tcrihli 
ıur~tle açık denizlerde 1915 Japonya kendisini uz~k cik 31 Teşrioievvelde Çin-To nü.shanızda Beyl~r sokağın~~ 
senesi misakın sonlarında faal şarkın vasisi adediyoy, bu ve- ya taarruza başhyabildiler. kiın Taflan gazınosunda ıkı 
bir harp filosu ve gemisi kal saite logiltere eu büyük 7 Teşrinisanide, Uzak şark- kad~h şaraba konsomasyon 
mamlştı. Fransa hindiçini de Japon taki Alman imtiyazlı mıntaka şekhnde dört ı_ira kadar w bir 

- 2 - a kişafana diş bileyen bir düş· .ıının merkezi Japonlara teı· para ahamış _dıye yazıldıgını 
Müstemleke Harpları man vaziyetiode idi. lim oldu. Yani bir avuç Al- gör.düm. G~ıınomu~ memle. 
~mumi .~arbın ilanıoı mü- Çarlık Ruı:yası, 1904 - 1905 man kuvveti, Japonlara tam ketıo en ~~~ar bır mahfeh 

idaresinde « ~[İLLİ KÜTOPHANE » Si•e 

1934 senesinin en 
bliyük filmi 

Kraliçe 
Kristin 

teakıp, lngıhz ve Fransız müs tP. Japonyayı imhaya karar 76 gün mukavemet etmit oJ olup bu gıoı konaomasyon 
tamerelerinden sevkedile_n kuv vermiş fakat hezimete uğra· dular. ıekilleri ~at'i~y~n va~i~i ha· Aşkı uğrunda hü-
vetlerle Almanlaran Afrıkada· mıştı ve bu hezimetin intika· Japonlıarın eline geçen esir tır olmadı.gı gıbı bu gıbı neş kümdarhğını terkedeo 
ki müıtemlP.keleri istila edil ruı 1 her ne zaman olsa al· miktarı 5 000 idi. Ve görülü· riy~t ~·~ınomuzun ıeref ve 1 f sveç kıraliçesinin hu-
miıti. mağa kalkışacaktı . yor ki Alman kuvveti burada ~azıyetını le~e.d~r .eder o!~u- ıusi hayatı. 
Almanların Togo müstem- Halbuki Almanyanın Çinde. hemen biç denecek bir radde guadan tashıbıaı rıca eylerım. Tamamen 

lekesi, 22 ağ··stosta şartsız Kiyaceoda bir avuç yeri var- de idi. Japonların eline Taflan g•zinosu FRANSIZCA sözlü 
olarak teslim oldu. lr.giliz ve dı. Binaenaleyh, Japonyaya ya ç.ok lev~zım geçti. Almanlar müsteciri Ihsan Temsil ' 'edenler; 
Fransız kuvvetleri büyük bir b . h' 1 b"t fi w hmanın agzında Avusturyanın ~ ve JOHL" GIL\iERT 

' uyerı ıç o mazsa ı ara ıgıoı . . ._ - - V ı• • 1 1 
emın mu n ı ın e vera e ı· . tefevvukla buradaki Alman t . k b"I' d ·ı b' ımparatorla bızzat .ruvazoru- 8 imiz liveten : PATHE JURNAL No. ~ 

kuvvetlerini dağıtmak idi r d' nü, Tıger ve Fuş, Kormorar, 
Ayni tarihte, Sımua. a u Bö~!e oldu, buna da se- ~agvar ~e ·Utis. tov çekerle- Burnovada tefti~te Seanslar: Hergüo 15-17-19 ve 21,15 te 

daları da ayni şekilde bep Almanyeoıo çok seri in· rı~e. :oku lorpıl koyma ge bulundu Cuma günü 11 ve 13 te ili ve seansı I' ~ 
lngilizlerin eline geçti. ~işafı ve uzak şarka fevkala· mısını batırmışlardı, • • Dün vali Klzım paıa saat = Perşembe günü 13ve 15 te talebe seansı uııııUI 

Eylül sonlarında Avusturya de ehemmiyet vermesi idi. d t~pool~rın k~~~ ;arpl~ın. dör te Burnovaya gitmişler lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
lalar Alman yeni Ginesini zap ve biraz da Kayser Vilbemin e 1 zdayıa1t7ı tmu. ıı:u ırı . .ı Ky~ı yol ve mektep itleri hakkında = fi 

·ı B d 10 d d"I' . ·d' zaman a eşnnıeve Qe, ı k'k f . b 1 a ( EGE) S .-ti teth er. un an sonra an ı ının cezası 1 ı. - - d Al 1 t - tet 1 at ve te tııatbl u UD· Karşıyaka "ıneı• .. 
• • k d 1 Al · t V"lh l yaceo onun e man ar ara d = 

15_ teşrı~ı.evele . a ar o. an manya ımpara .o~~ ı ~ fıodan Tokaşiba kruvazörü 255 muılar ır. a 
muddet ıçınde bır Japon fılo ressamlarından bırısıne bır mürettebatile batırılmışt!. ~aşa ~azretlerı b!lhassa = 2 büyük filim birden 
ıu Almanlara ait Avusturalya tablo yaptırmış, bu tablonun O d L Manısa lzmır arasındakı tele· ~ Jtıf 

. . " S hl''- . . - evam e ece" f . • . b" 1 b = 1 6 N O k A k d '9 P adalarına taarruz ettiler. ISml : an te liie 11 idi. OD ışının 1r an evve ata· § • O ca r a 8y ·f-i 
Cenubi Afrikada Almanlar, Sarı tehlike, Japonyadan baş· ' O J rılması için çok ehemmiyet ~ • _ " . _ e bi• fı 

Boerleri lngilizler aleyhine kı- hyan sarı insanlar intibah ha- ızmır rOSıOSI vermekte ve icap edenlere s Fransızca ve Almanca sozlu bUyuk aşk v 

yama teşvik ettiler. reketinin Avrupayı istilası ve Gündelik ôkonomi, Syasal ııkı emirler vermektedir. ~ Oynıyanlar: oELoS 
Boerler vakıa bu teıvike Avrupalıları esir haline sok· gazete ~ FRITZ KAMPERES - M A RGERITE 

hemen can attılar, Fakat Boer ması demekti vo, bu tabloda, Hedefsiz = 
Issı, çıkarma buyurganı = 

ienerallerinden ceneraf Boto Avrupayı istila eden Çinli ve Puse)er =2 -
bunları çabuk dağıttı. Japonların Rusyı imparatoru Raşit H. Yıhnaz = ALKAPON bd 

lngiliz ve Fransız kuvvet ikinci Nikola ile Almanya im· lzmır - Gazi Bulvarı Raıit Rıza tiyatrosu tara Yeni 
leri K.onfo-Kamevouda bu ko- paratoru ildnci Vilhelmin bo Telefon: 3952 fından bu akıam Tayya~e = d -- oıd• Aıır gazetesinde tefrikasını oku ugu 

lay muvaffakıyetle:-i bulamadı- yuolarında boyunduruk ile Yıllığı 12 Lira ıioemasında ikinci dtfa olarak == 
lar. Buradaki Alruanlar umul kırbaçlıyarak memleket mem- Altı aylığı 7 • "Hedefah: puseler" oynana- a 
madık bir fedakirltkla muka· leket gezdirdikleri gösteril Yad illere yıllığı 20 .. cakhr. • 
vemet gösterdiler. Bu müsta· mekte idi. ilk temsili ıöremiyenlere bu ~ 

Amerikan serkerdesinin bütün hayati ~ı.,6Y 
Oynayanlar: PAUL MUNI - KAREN MO 

Seanslar: Cuma 13 - 15,30 • 18 .. 20 30 , 
Pazar 15 - 18 - 20,30 

Diğer günler 18 ve 20 30 
~~..::....~~~----;--. llMIR : Ticaret Ba~aıtında • f d § mere 1860 danberi Alman· Iıte Japonlar birde bu, "' fırsattan ııti a eyi tavıiye -= 

Lneılmıştır •mPİılaİlıİİaİİırİİteliılij'ıııİSİİİaİİIİılı ~g~üliolileİİrİıli ııİdilulibliiuiili,yeiıı.İİI 5mviİİeİıllİ __ ...... Almanların bu kababah do- ei~riz =-:arın elinde idi. 
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Ba' öğretmek talim Ba~tan çıkan-M uğfil 

etmek , Ba~tan çıkarılmı~-M 
Baş ülkü mizan burcu ğfel 
Baş örtüsii serpuş Baştan çıkarma fitne 
BaŞ sağlamak taziye Baştan çıkarmak iğ-
Ba~ sağrağı kılıf fal etmek 
Başsızlık inzibatsızlık Baştan geçen sergü-
Baş söz mukaddeme zeşt 
Ba~ta bi<layette Baştan savma kayıt-

Başta bulunau-mukad sız 

dem Baştan savıcı k~yıtsız 
Başta giden ı>işva Ba~t.ansavmak-Ja.kay

Ba~ta sayılan mukad- di göstermek 

Baş tak 
."'4 aştak.i 

Bajil&ailı.k 

dem Baf turmak . BelAm 
Asi 

.ipt.idakL 
/a&./.kJ.4/ 

'O ~ 



~ 
t;ı. :,.. - -- -~ ~ - -= = 



ı•eıa .. P011•1 1 20 r •fllalaaal l ISi 

Şirk-eder · Hakkında SON DAKiKA-Radyo 

ara_ta~t~~.~ 5iüzeiyalı Beyanname Veren Şirketleıi~ Macar ~ IUkOıneti 
~ ·nde küçük bir gezinti Verqi Nisbetteri ~jjffi Milletler Ce;;iy~tine Bir Muh-
~1cı1ab., vılmaz bir birıey olsaydı tayyerenin ka· Maliye vekaletinden gelen lerla gayri Hff lntlsn ize- · V d• 
~ her (eski) ye bir aadıaa, geminin direğine a· bir tamimde muhtelif tirketı .. rlDden vergiye tlbi tutulnlar. tara er 1 
~~ Umalmadık bir sulardı. Bana, o ıiiı ev ••· rin kazanç vergilerinin tarh ft Birhıci kıııma dahil oian Pariı 26 (Radyo) - 3 Kinunuevvelde toplanauk olaa 
~ ...... da yllzüne hir lıibinin ıapkaıına daha ıDzel tahsili hakkında ıu izailllt .... et.lerin h•lflleri olelatu Milletler cemiyetine Macaristan da bir muhtara vermiıtir. 
~ '~r. Tlrk ıokak- yakııır gibi geliyor!.. verilmektedir: • kanma alhncı maddeliade B.u .. mu~~a!ada Macaristan hilkiimeti. Marsilya • factamaıa ha· S...:• (T&rkçe konuı!) Göztepe karakolunun dibin· - Kazanç verfiıine hlbH· lleyaa edilmiıtir." Bu made kıkı faıbnın meydana çık:r~°!a!!!' ıatemektedır. 
t~ alhnda yaban~ de gllı~I bir b-.abçe, .. içinde yet noktasındaD. ıirketl .. iki blk•I•• göre: . Harp ı·sıemı·yoı·ıız 
\ ~ ""dıyaalarıa ıeılen Cumhanyet martı ıoylenea kısma ayırmak ı ...... A) Merkezlen T&rkiyede _ , 
~. boiwacakbr, mutla gllzel bir bina var. - Çiçeklere ı - Safi b ........ aı b•· bvlaaaa anonim, komaadit, 

\.~khr... lnkılip yli· giren kap111nın bir kanadı de· 1aoname ile bUtlh•fe mec· imlteel ve kazaaç daiataa ko· Alman Prooaqoanda Nazırı N 
\~ mir, bir kanadı tahta. bur olanla>. lopentlf tlrketlerle hualarıo · 

._ tbya kadar kıvrak Gibelyalıda çerden çöpten 2 - lftal ettdiltti mahal· ıabeleri. kunda Böyle Diyor 
~ toı:•1tııile uzanıp gi örlllmflı ~oskoc~man bir kah· B) Merkezleri ecnebi mem· Paril 26 [Radyo) __ Alman propaganda nazın Seriime· 
~. 8lri baıında iki ~~k~i ve ç~rdagı duruyor. Anlaıılan Borlll leketlerele b~anan yukarıd~ ki ıpor ıarayında gençlere hit~ben bir nutuk irat etmltti.r. 
~-i T&rk gençhıının bu agıl, Gtizelyalıdan çıkan- sa11lı tlrketlerın Tllrkiyedekı Nazır bu nutkunda: (Almanya kat'iyyen harp iıtemi7or, bıs M_,. llaihrabında imanlı bir lara k6y yoluna girildiğinı Hare tubeleri k.zançları beyanaame Fraaıızların her dediğini yapmaktayız, onlar da blilm iıte· 
~ •laillaeıi yanıyor.. Biri Urladan gelenlere tehire inil- Ue bUclirmeğe mecltar&lar. diklerimizi yapmahdırJar) demiştir. 
~ "114 deıi; batında karan- diğiai hatırlatmak için yapıl- (j •• Kaa•an dokazaacu mad· 

' .... bir alev kaynı· mıt!:.. . . . A.!u": s. K s elMi katanç be,_aameletinin Pariste Deniz 
~- Bızım gaıetcaı.n ı~hıbı Gii· Çuval _ _ __,:_ lıer mali yıldın Bnce selen 
~.ı•iıı kapısında tene- zelyahda, yazı •ılerı müdlirti 283 H. z. Allmtt 9 12 llart ayı ve eıbamla tirketle Tevkif at Tayyaresi 

'-1 )~llllf tahta baraka, Gö:ep~de, t Ro~anc,:.m:, Ka· 272 Alyoti bi. il 75 12 75 rla Niıan ayı içinde verltece· Pariı 26 (Radyo) - Zabı · Pariı, 26 ( Radyo ) -Çar· 
'ltS'U:dı Yığınla tahta, de· ~~n d:~na 0 

urar a.k ~·ı ·~ya 153 K. z. Kiııar 10 50 13 13 tini ıöstermiıtlr. bu ıirketler· ta memleketteki ecnebilerin şamba gtlnil Manilyadaa ha· 
"lırı bu sevimli yiiz· b ıf l m. z~~anbi edilı kİın~ 148 M J Taraato 9 10 aen baDıUerinia eshamlı ve paaaport ve ikamet tezkere· reket eden biiylk.. eleniz ta1· 

ıabi duruyor. 08• mb • ~ke erıl ı~ın 1 r 1 ed .. ~rı, 59 S • E~I• IS 75 14 72 baa-'lerinia esbamıız olduğu leriai ııkı bir surette kontrol yareıi yarın cenubi Amerika· 
"·~ • • lr ıı iyet erı o up o ma ıgını · . •• t kt d' Dil M • ı ı kt 
:'""lllılıdır !.. 47 L. Reci 0 12 50 23 bakkıaela evvelce izahat verit· e me e ır. . 0 ge~e ~ ya vaın o acaca ır. . il-. . . sordum. Y • matr maballe11nde pobıler bır Bu tayyare posta tayyare11 

'-ı~'-teli~ektebınde temız Bay Raıit Yılmaz kiminle 43 Vitel 12 16 50 arifti. 
1 

çok- ecaeWleri tevkif ederek vazifMini yapKAldll'. 
~·•1r. i·• ruha akan gü- olursa olsun, ne konuşuna ko- 25 H. Alyoti 12 50 12 50 Bunla~dan anonim, eıh•m 1 polis nezareti albna almıılar· A • k 
~ J • Karııı•::• tavuk nuısun gözleri ma1asında ve 22 Cevahirci z. 9 25 9 50 komandıt .. eıbamh ..... dır. mt:rıa ....... ..,.ı.n• 
~~bi bir çardak kurul- eli kalemdedir. 13 ı. Taragan 13 75 13 75 ratif tirketler Niıaa ayı ve 168 kiti nezaret altında s•dd tı• t 
~ ler ~•ıırla örtlllm61 bu Yı.ızarken dinler, okurken •o N.Ali HaydarlJ 13 limitet adi ko0mud~t ve eıham bulunmaktadır. . . 1 e 1 nG BiL 
~ı ~ıi yıkdmalıdır.. . söyler: 6 Foçah Cemil l4 5a.14 50 ıız kooperatif 111ket!er de M. Lava) tekzıp ettı ~ondra 26 (l~ıd;o) -A· 

'-ttı et'~url~rınıa seferle : _ Yaz!. Dedi. Güzel ya· 4 Cemi1CendeHl5 50 15 50 Mart ayı zarfnada ı•paıf ttaı. Pari~ ~6 (R•dyo) - Fraa· merık~ biik~aa~ı. leıllten~• 
il talderı gOnden berı ladaki çocuk bağçeıi çakıl 3 T. Debaç 13 50 13 50 vim yıh muamel~tından mlite- aız bara~ıye naz111 M. L•val, ç_.ok şıddeth bır na.ta ver11111ı 
~ tramvayların yDzll taılarile dolu Bir kaç araba k vellit kazaaçlarıaı hir beyan Franıa- do Rmy• arasında aı· tar. Bu notada b11rp bor".,.. 
vlrlcetten ikinci mevki kum döklllm~li. Parkın arka· 1088 Dilnk6 ıahtın ye iinu ·ı varidat idaresine keri bir ittifak yapıldığı hak: nıo 15 Kiaunuevvele kadar 
'' d . . ( • aame 1 e kında deveran e<!ea baberı mutlak surette l'den ... n i• 

~ iet a ylizllnli güldür· sındakı yenı mahallede su te· llCJ.f bildirmete ve b•nnameleri· tekzip etmiıti tenmiıtlr. 
~~ tt~!!z. Memlekette bo ıisatı yok, kadmlar ellerinde 41 M h l'f B'IAI d S b i ne k•nua mucibince pillnço· ~ ~--...-~.-vvw-......-........,...."""'w.'"""..--,....,. 
l -ııl! desti ile caddedeki evlerin u te 1 1 za e a r o t A 
,,._...__ k ı 1 1 Gn 1 10,17 Jariyfe kir ve z11ar hesabı r a sya 

' -'7 a b 1 d · apu arını ça ıyor ar. ıe ya- •. 
içtaelc ra •arın • ıı· h cad\!esiain llğımı yoktur. 7 Bozuk Bitli zade Ali 17 cetvellerıaı raptetmete mec· 

h,t S Yasakhr, kulak B d ! 3 Eli Bolı S hami 9 burdular. · D t 1 T •• t K f K 
., ci .. !!:~•nııı tellendiri-

0

a : y a F!~.: .. Şe mıettin Benli 310 Mu~7e~if A. ;~ Ba~kq4, 17,5 Türkiyede yerleımiı ecnehi .-e ro ros on er ansı 0-
Mt. h,111nı •ranı yanın~zda tercüme yapıyordu ; ( ııra 14,50 ıirketleri• vugileri, merkez· kanatta Toplandı 
i:'·· Pt:f 

111 
podarah yuzll· bize mi geldi ) dedi ıonra B v d leri Tlirkiyede iıe hllkmi ıab · f 

"'11a11r 6f6rebılirsiniı!. telefonla ıoy adı aoraa bir 02 ay i eti ri k I Moskova 25 (A.A) - Or· r ıne kartı mlda anı. 
~b tfeodi; Urla otobll· zata cevap verdi. Sonra yazı 36 U k GlU d 4 22 5 s.' • .•-•a ve mer eze la Asya petrol tribt konfe· 4 - Tayyarelere-effeldea 
'-~ •Glık koyun 1ı lır gi· istiyen Baımürettibe bir to• 

93 
ı• Ş k za e d 1

3 00 rı ecnebı mem~e~etlcrde i-: raaıı Kokanatta toplanmııtır. müsaade e~ilmekıiıin bir ltA
la°'! baıını, karnını, mar kağıt uzattı , gelen bir 2so A "t I ye de~za • ~S5 Tlrki1e tutielerının mlld~rlerı Sovyet Ruıyanın doğuda çok key~ inmek ver• o 611inilr 

teçı ~ •nceden'iaceye göz· telgrafı okudu, sonra: n aya u • araıu ••mına tatbolunur. Verıılerin milhim ikinci bir petrol mer· üzerınden ucabılmek içla ~ 
~it '•Yor. Kal~m elinde. - Ne hikmettir bilmem, 29 Uıak lnkltaf 3,90 tarh ıuretleri noktaııadan bu kezi kurmak istediği malum· saade verilmeıi, 

htlediy!ye muhalif dedi, bizim Havag•zı 
0 

limba- Bakla tirketler, diğer beyannameye dar. Konferans iıte bu iıin Koaferanı ~daa ba•a 
~ dolayı) diye bir ları ay ııığıada hep yanar. 50 Yuda Karaıu 5 tahi mlikelleflerle ayni ıe~ ilde plinını huarhyacaktır. Bun ıun.ları da ta vat ye etmlllt."' 

"'t·ı 1)c amma, ıöför Karanhk bir havada ikiai 13 Ziraat Bankası 5 kabul olunur. dan baıka: tedı:= A devleıtleril~ 
"' 

1
.dir. Safrasını ıehrin yanaraa dördll mutlaka sö Eıbamll ıirketle 1afl ka· 1 - Ökonomik işlerine _ t -

1 
k vlru~ı d bı' 

• lire k Fasulya 1 . e1 d k . • b. mu• eme e erı ara•ın • r. •,11ı, t en dökmllıtflr. nilktnrl. zaaç an ilzerıa •• ylz e on ba mak ıçın uluılar arası ır toplanb yapı l nası. 
•Y arabalarının sa· Bay Adnan. romb nını ya 13 Emin Nusret 8 bir niapetiade verıiye tabi konsey yapılması . 2 _ Avrupa ~ a ökonolıik 

d._ 101cuıar yangından zwyordu, iplik ucunu kaçsrma · Susam tutulduklarabalde, eıbamıız tir 2 - Altın esasında bir bir monre t atbik edllmeai, 
~ Şı,: t~ya gibi yığılmıı mak için olacak, biç bir ıey ketler diğer ticari ve ıanayi ödeme hükmünü taı11an hu· 3 _ Avrup• ıuralar1aın 

ita lci~t •aıtiyaılıdsr. söylemedi, sadece kaılarını 7 Emin Nusret 10,25 teıebbhler: erbatiı gibi mtlte· suıi konf.aranslan uluslar ara· altın esasına göre birbiiiae 
tLl~ • 

0111
•troluk cadde yukarıya kaldırdı. K buklı ~evı•z rekki niıllette verti ile telUif aı meriyetine dair bir anlaıma uydurulma11, 

ı.:J4l de d&p ~ dilı , bir kib Muharrir bay Sait Kemal 8 ~ dilm· I d. imzalanması, 4 - Ökonom;k lıulmk aa• 
)~~t' Yok, bir hamam Oımancı merdeveni ıoluk ıo · 82 Yağcı zade · 1 l,13,50 e y 

1~ e~ ır. b k d 3 - Avrupa piyasasının hHında Avrupa kaaunlanaıa 
'>, ._çulıurluk ta. A .. b luğa çıktı: Burçak ken anun u no tkJa •clıeı · Asya ve Amerika rekabetle birbir"ne M11zetllme.l. 
lı d "'ldırımların knk - Poatahanede idim, dedi. ki anuna nazaran far ı ı: . ~· .... aç=== 

t t · 70 Ah t M bl 4:87 S lımır ikinci icra memurlu· nunun meriyete sıfrcllll ı.tb·· 
'• 

911 bırkasma ben· (Ulu sevi bilginine) yazdı bir me D ar 1 
• Etki la.nanda nlaamh tir· .. d n- dif 

1 
---L-_ 

'" 1 · 1 k. N h . . . gun an: ten sonraya maua o • ......, ~ b ·-•ncı , demirci. mektup gt. ~Uf, .m~mur ar ıme o ut ket~erın veraı11 ıafi .kiran .... Mehmet Zi a efendini dev· ıebile ikinci arttırmada ı&tıt 
ı tr,lıa!arı olmasa vereceklerıoı bılmıyorlar... yeb mecmaaaa 6zerındea A· y li: 
P,,iıte . . Muharrir Bay Agih Çetin 8 Yağcı zade 6 ~. . ren dlnikli zade Nuri beye bedeli ne oluna olıua ıyme· 

~ gezıyor bıle hem yazıyor, hem söyleniyor. p Ç k• ~ v • p, bu biue1• ıaabet •~n borçlu Fatma terkllzar hanı· tine bakılmiyarak en çok at• 
iıltcli .. Tanırgan,, Hontomuı. Ba1ım., • e . Jrae!fl mlktlrlar lıerfndea tarh edıl· mın uhdeıinde k•yıtlı ve ala- tirana ihalesi yapıı.c.kbr .. ltr 

'-t ~ Gn1e1 bu gunıhı:. Gıdılama. . 200 Eıat Near 230 ..kte itil. V•i --. m111r cakh namına mahcuz olan bu g ayri menkul llzeıinde ber 
''' Y•h caddeaı KUTLUAY Pamuk kezleriTlrkiyede< bulanaan ve 4 bmet ata mahallesi ~Çangırı hangi bir mü t< ellefin bak tale· ;:.-.t l&IOkakl~rına en 13 8 . i . A R B k' 

44 50 
ya bulunmaıın, eıbamb ıirket çarşısında 5 numaratajh tama- bind~ bulu~~ü.lar ~edlerfdk! 

t -att F OGaıuş. Turgut zı·naa) ır acı . . ar 1 
' • .,ri amaml •urette ıaff kir· mı 900 lira kıymetli dükkiaıo resmı ~esaıkt ıle ltırlllde !İlmh 

ethı bey Mimar -. 24 " Karaoflan ı . 4'1.50 • • iki • • . ·· f d "k' • •· a mD ' 6 Mebm N . 45 ları llzerıaden · yllıde on bır mil yetı ıçıa arttırma sure- gua zar ıa aı ıncı .ıcray 
Türk anonim tirketinin " et urı .1 b' . . tt 27 12 racaatlan lizımdar Akif fllk· 

k . J d. · g Y. 1 ş ket 45 niıbf!tinde versıi tabi tutmuı- b e ve ırıocı ar ımaıı · . · 
Ayancı ta tesis eTı e ığı SOD 24 Ka"ba H::: Na:. 44,50 tur. 934 Pertembe gOnu saat OD dırde baklan tapu m:Ufdcet 
sistem makinelerle milceb- birde- yapılmak Bzerde 1at'tlıp malüm olmacb1'ça ,.,ı..-
bez fabrikalarında fenni ıe· M kt -l b -- k - · • · - · k<inuldu. Bu artfırmacia ıatıı dan hniç kalularo MlftealAa 
killerde bazarl•dığı parkeleri e ep r mU &y88 0m18Y'0• bedeli tahmin olunan kıyme ayrıca yOıde 2·1 ·2 dellll9'• 
dilaya piyasalarıncla ı&hret d tin yllzde 75 tini bulursa ea aboır. Satıt peıia para ile ... · 
kazandığını memnuniyetle DUft ~o: . . , çok artbrana ~yapılacak aksi Şartaame 9 ·12 934 tarffa.iedM 
öğrendik . Hem sıhhi hem Kız mualhm mektebınıa alenı m&nakaıada ohıp yapılan t kdl d k th t itibaren berkeıe ~ık ._._. 
iktblldi olan bu daıeme usu- teklifler baddi lirık glrtılmediı.iadu llıalui bir hafta ıon· ~nci e :n k~ k tr krarıın .~- duıulacaktır. Taliplerin yibda 
lllnü biltiln mübeadiı ve in· raya talik edi!ea 2500 kilo dana etiae talip zubur etme· a D • ı: a -:-• t•rti e d' b k t mi t akpö , .. 
şaat sahiplerine tavıiye ede · diğinden bir ay :ıarhnda pazad.kla ihalesi• kara• veril · ••bı on bet gin .,daha uzalı- ye 1 uçu cb na • 6271 mittir. 2l - l I 934 tarihinden itibaren Salı glln ıaat 15 te larak ikinci art Hmaıı 13 1 ·935 banka mektu .u v.e . 9~ 
rizSatış yeri: Hllil Ken ste erkek liıeıinde toplaaan komiayoada tallp mburuada ibale Cumaertesl gDaü saat on _bir· dosya numar~ı~le ıkıacı lcrap. 
fabrikası Tt lefon: 3776 edilecelttlr. Alma 1.tlyealMi• temi•at melstalaa ve,a ma- ele yapılacaktır. Borcuna ode· mliraca&tlan ılan- olaaar. 5'88; 

P. 936 teber banlra mektuplarile miiracıatları. 5110 P. 958 .-. twibi 2280 •um .... ıı il•· P. 955 



YOZ 10 

Tanrı 

Buyruğu 

2 inci Forması 

Ticaret Bassa ğ·ında 

}"'orması 5 K 1uuşa 

Satılmaktadır. 

Doktor Memduh Laboratuvarı 
Beyler Sokak N o. 27 

-;-·~-\Telefon: 2691 Teleg LABOMEMDUH 

ticari 

Gıdat 

HER 

c•ns 

Sınai 

Tıbbi 

Tahlilat 

H. 300 

\ 

SEFERiHiSAR 
Şarap Ve J{onyaldarı Deposu 

Aımahmescit No. 173 

Hasan Tahsin ve Şsı. ar"' 
Tiirkiyece methur Seferihisar Şarap veKoayak.I 

bu depoda bulacaksınız 
Haliİ ve muhtelif sirkelerde bulunur. g5J p. 

Hayırh haber J. 
Mübarek bayramımız geliyor fakat bayramda bilb• ... 

kıyafetli, cazip ve şık olmak için elbiıe ve kundor• 
lerinizi Hlimağa çarıunnda: 

Ruhen Katan Kütüpanesinde~ 
Almak herhalde IA11mdır. Zira en iyi ve en goıe b 

ra, Tayur, Manto, tuvalet ve erkek modelleri or•~·tl,.. 
Bayramdan evvel elbiselerini kendileri yap nak 11 

1 d • d.d t . . 1 • . lı'dirl•'· nım ar a şım ı en pa ron ııparış erını verme fJ 
RU8ENK ATAN KÜl'ÜP ANESfNV 

Her tiirlü ve her lisanda gazete, mecmuı, kit•P• 

ve inıaat alb~mleri vardır. , ti• 
Her t&raftan her türlü sipariş kabul edilir ve ı8r • r 

derilir. Satıcılara ayrıca tenzilat yapılar. Telefon: 2619 

---· 
Türkiye Ziraar bankası 

--------==========~~' 
ı · 

şubesinden: 
Mevkii Sokagı Cinai No. 
But'a lstHyon C. Arsa 122 

F orbeı C. arsa bili 

" 
arsa bili 

" 

Kiralık De110 ' 
Ikinci"Kordonda eski' gftm

rtık sokağında (6) humarah 
depo aatıhkhr. 

47 
45 

DERECE bar 
iki kattan ibaret olup bi· 

rinci katı gayet geniş ve ikin
ci kab iıe depo olarak kul 
lanılmağa elverişli büyük bir 
ıalon ve iki büroyu muhtevi· 
dir. Taliple ı in ikinci Kordon· 
da Kardiçalı Hüseyin bey ha 
nında Umum gazeteler bayii 
H8mdi Bekir beye müracaat
ıan. 

DERECE madran 
Rakıları üzüm rakısıdırlar., Nefisdir. S1hhidir. 

ikinci Sıım:ıdaıı Yapılan 43-Derece Sakız Rakısı 
Ucuzluğu İtibarile Şayanı ~ra vsiyedir 

Mürncaat Mahalli: Nazilli Madran. Rakı 

Müdürlüğü 

Fabrikası 

Aydın demiryolu umum 
ıniidiirl üğüııden: 

2 8-1934 tarihinden T et· 
rinievvel 1934 sonuna kadar 
Dinardan Denizliye taşınacak 

ftzOmlln beher tonundan 500 
kuruş ücret alınır. 

3-10934 tarihinden 31 -124 
934 tarihine kadar udemiştcn 
lzmire nakledilecek yaş üıüm 

On beher tonundan 600 ku 
ruş ücret alınacaktır. 

1034 nHrnal'alı 'raze 
nıeyva tarifesi 

6 - l 1 - 9;~4 tarilıin

den if arı alıil'e kadar 
muteber olmak iizre Öde-

Haınanı, 1ıaman1c11 nn 
tecriibeli ,~e iktidarlı 
olnıasile dainıa yasar . ' 
ve kendisini nH1nın nn 
eder. 
Sıbbata hizmet, yalnız ye

mek ve içmekle değil 5ynı 
zamanda temiz yıkanmakla 
da kaimdir. 

Lüks ~e her türlü tertiba
tı bai:ı olan biryer mükem· 
meliyetini kazanmış oldu
ğundan 

KEÇECiLERDE 

Tevfik Pasa 
Hamamı Da 

mişten Izmire taşınacak aynı tekamülü göstermiş ve 
memleketin en temiz ve sıh· 

( yaş ü~thn n1üstesna ) hi bir hamamı olmuştur. 
diğer bilumunı taze ıney- Diğer hamamlardan ucuz· 

dur. 
valarııı belıer tonundan Bir defa tecrüEe ediniz. 

700 kurus ücreti nakliye Müsteciri Alı RIZA P. S98 
' . ........ ......... """ 

P. 897 

ZINgAL 
Türk Anonim Şirketi 

~yancık fabrik asının son sistem fenni VHıhlula bızır· 

ladığı kaynatılmış ve bubarlaumış gürgenlerini sanai 

ve möble işleıiode tercih ediniz. 

Çatlamaz, çekmez kurtlaumaz ve budaksızdır her 

çeşit ölçüde olduğundan zayiat vermez iktisatbdır. 

• Taşra marangoılarıoa tavsiye ederiz. 

1 Sıtıı Yeri : 

Hilal Kereste Fabrikası 
KeresteciJer Telefon : 3776 P. 935 

1 

ah nacaktır. Aydın demiryolundan: 1 ~~~~~~~~·E·~~a-~o Umu~u ida~onundan Al· ~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~ 
.Aydın Demiryolu u- sancağa taıınacak preseJi pa- SARDA Elbise Boyahanesi 

.. d .. I .. i).'. l muklar 1006 numaralı hususi f • • • • b h •d• 
IDUlll Jllll ur l16UlH en : arifenin ikinci fıkraıındar ZmJrlD en IYJ oya anesJ Jr 

20·10-1934 tarihinden 31 ·7· zikredilen reddiyattan da is· 
1935 tarihine kadar muteber tifade edebilecektir. Bu tari 
olmak üzere Burhaniye ile 13 10 1934 tarihinden 31·7· 
Ortaklar arasındaki istasyon- 1935 tarihine kadar muteber 
lardan Alsancağa taşınacak olacaktır· 
Pamuk çekirdeklerine ait 1015 1035 numaralı Valeks 
numaralı hususi tarifede mez- tarifesi 
ktlr yOzde yirmi beş tenzilata 6 - 11 - 934 tarihin-
iliveten büyiik mikyasta yapı· den iş'arı ahire kadar 
lacak . Pamuk çekirdeği nakJi· Izınirden Kule önüne 
yatı için de yaJnız mürselileyh ta~ıııacak Yaleksin be-
lere ıamil olmak şartile aıa· ' , ... 
jıdaki nispetler dahilinde red her tonundan 2o80 ku-
yat yapılacaktır. iicretinakliye alınacaktır 

42 senelik tecrübe ve ameliyat ile nihayet Avrupanın 
en büyük boyahaneleriDde sekiz ıene tabail gihllp ıaha 
detnameler almıı olan boyahanemiz mutahaaı111 mubte· 
rem müıterilerimiz için teminattır. 
Bilômunı tesisatımız asri ve mihaniktdir 
Temizlenmiı, boyanmış ve ütülenmit elbiseler, derin 

bir ibtiıaıla ve son siıtem makinelerle fenni ıekilde 
yapılmaktadır. 

Muhterem mtişterilerimizi istifade ettiı mele mak1&dlle 
kış için ayrıca tenzilat yapacağımızıda bildiririz. 
.Al)}{ ES: Sarda boyahanesi Sanıan iskelesi. 
'fe]efou şirketi karş;1sınclaı N o. 21 P.945 

,, 
" mecidiye belediye ar!n bili 
,. Ôzdemi ana 38·1 
" " mağıa 44-34 
" Zafer arsa 60 1 46 1 
" M. Kemalpafa arsa bili 

Tepecik Kı;ğıthane C. ana 256 258 262 
Mersinli Kilise ana 20 
Bornova Asım bey hane 14 ·16 1 
Karşıyaka Bostanıı yala iki dükkin 248·249 I~ 
Turan Menemen C. arsa 226 .ıf~ 

Yukar lda evsafı ve numaraları yazılı emvallD ~b-r .ııılİ 
tarihinden itibaren açak arttırma ve gayri mDb•d• dd' 
vey ı peşin para i:e sat.ışa çıka~ılmlşhr. ~alı~ ııtıl il' 
ye ait Devlet ve beledıye vergı ve resımlerıle ,. t.i• 
rafları müıteriye aittir. Kıymeti mnhammeuesi iki 
dan f•zla olan emvalin ihaleleri istizana tabi~ir~ 
12-12 934 Çarıamba günlldür. Taliplerin kıy111e ili 
mencnin yüzde yedi buçuğu niabetinde teminatlar t)lfl:.4 
te mezkür ğüade saat 14 30 da bankaya mOr•~': t f':'.: 

49ou 

Aydın demirvoludan: .. , 
. Aydın Dcmiryolıı uııınm müdiirlü~ııııd ~ 

Biit.ün pamuklarını nıiinlıasıren şınıe0 ~~ 
ta~ıınak ve ba~ka . ''"esaitle nakliyat y~Pfl)t": 
üzeı·e teabhiitname imza ederek 100 ]lr~ 
nat verenlerin nakledecekleri preseli palll ,ıtf 

beher tonundan 1560 kuru~ ücreti pıt 
alınacaktır. 

Huauıi tarife No. 1010: d•I' 
ıo.ıo.1934 tarihinden 30.1 1935 tarihine k• t•bi 

yazılı istasyonlard•n Aydına taşınacak buğdayıo 
tarifeler zirde gösteri!miıtir. 

lıtaıyon 
Sarayka§y 
Denizli 
Kaklık 
Çardak 
Yazkırı 

Sn ti iç 
Sandurlu 
lncek6y 
Çivril 
Dinar 

istasyon 
Aydın 

' 
" .. 
.. 
.. 
.. 
" 

" 

Beher toDd 
Kurut• 

475 
600 
700 
750 
775 
817 
850 
850 
850 
850 
c 

Aydın dmiryolundan: Aydın Demiryoh• 
11 

5 - 11 - 934 tarihin- dllrlüğünden: ·f"' 
den 30 - 6 - 935 tarihi- Haliahazırda t•f~' 

• da zikredilen tari .. ~ 
kadar ıst.asyonlardan J z- ucuz olan iıtaıyoo ~ 
mire namına asgari 800 ledilecek Tüttıoıer;~ 
ton H nl'da incir uakle- tarifeler tatbik. ~!c1.-
d

. .. 1.
1 

l b 18·9-34- tarıb .. wı 
ıleıı murse ı ey ere e- k el•' sr~ .. 

. .. 934 tarihine a • 
her ton kılometre ba~ı- K . Mora1acl• 

na on para 

pılacaktır. 

"f emerı ve 
reddiyat ya- taıınacak burçaj'İO 

nundan 375 k• 
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Doktor Dok tor Ali Riza Doktor ; 

' ' 1 ' ' 

ıl:ııı 1 ' I lql ı,ı::'ll ı l, jl ' • ,ı 1 il I I 1 l 111 :ıl ı ııi ;ıı 

Zekai Ibrahim 1 i H. Fahrettin 
ii Doğam Ve Oerrahf Kadın Hastalıkları § lımir Memleket Haataneai Rontken M&tehaaaıaı ~~ HASTAHANESi DAHiLiYE MUTEHASSISI ! Mütehauıaı Telefon 2987 ~ R k 

&&a • Jler ıokak numara 45 Beyler hamamı karııın· §i . .. § Her nevi ODt en muayeneleri 
'"'"den ıonra 3_ 6 ya kadar haatalarını kabul eder. il Kestelli caddesınde 62 numarada bergun § lJltra - Viole ve Elektrik tedavileri ynrtıyemiyen ve 

P. 899 Telefon 3806 ı ı saat 3 den sonra hastalannı kabul eder. ~ bilhassa Raşitik çocukla,. tatbiki ve rontken ile 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUUU: il lllllllllDIHUlllllllllllllllllllllHlllll-llllllllllllllllP884~ ~Kel tedavileri ya pıhr. p. 863 

BİRİNCi SINIF MUTAHASSIS 

Doktor Operatör 

Tahsin bey hastanesi 

·t._; ~abibi 
fzmirin en lüks ve sıhhi ve emsalsiz husust hastanesi olup 
bilhassa kibar ailelerin Amellyal i~in yegAne tercih 

au SeJAhettin 
eyledikleri hastanedir 

TAHSiN BEY Bordo tıp fa
tla •eririyabndan 

~erı haataneai 
~ ldarı mlltebaa· 
~1•nebane: 

Bizzat aıneliyatını yaptığı hastalanudan yevmi yatak ücretlerini bh-
Iiraya, keza ameliyat. ücretlerinde de fevkalad~ teıızila.t yapmıştır. 

Adres: lımir Çivici hamamı ci•anada lllftl aokatında Yemiıçi Beylerin 

)1,, ı. No. 81 
1 

~===·~·=·--.. ------·· Doktor 
i. Ekrem A. 

Nörolojist ve Pisibiyatr 
'-':lal1e bııatahklarına müptell olan hastalarını 
(l tlrna:ınJariyJe meıguldür. 
~•dojdu operatör Esat bey aparbmanıncl•ı 

llnur. P. 920 
~~--.............. ...iİııİllllİıİİİ• 

~UJDE MÜJDE MOJDE 
~•ilerine taravet dağıtan Pariı y ükaek ber

...Jlerinin Atina ve B&kreı ıubeleri ı den dip· 
lr iradın berbt"rİ SITKI BE V hanım tu•a

tı rdt l»ir çok yeniliklerle beraber en ıon ıiıtem 
~•lrtrikle iıliyen altı aylık Ondüle makine

... 1. Yeni sistem makinelerimiz FEN \'e SAN· 
'ita ••rnlıra bsbıettiği bari~ ôlide bir eıerdir. 
" •Jlık Ondüle yaptırmaktan korkanlar bu 
~da haklı değildirler. Ç6nkn BU MAKINE
'l!REK SAÇLARA ve GEREK SIHHAT A 
'YOKTUR. Bilbasia baıka biç bir iletin 

& ~tı 0KSIJENL1 ve BOY ALI zaif, kırık, uzun 
~Çl"ı luvırcık veya inle haline getirir. 

._ 1 YAKMAZ, RENGiNi BOZMAZ, KIR 
,_;:ttrnaı aılından daha g&zel ve iıtenilen ıe· 
"a '· B&tlln Ood&le yarım ıaat alrer. 
t_ ~11 ıeyahatımdaki ST AJIMLA artak TEC
_, lllden blitnn lzmir Hanımlırının istifade 

'tlt ''featları iktizasındandır. 
t b·lnakinelerimiz salonumuzu İzniirin 

lt g·· 
aı. nzellik ve san 'at yuvası yapımıs:tır. '."tç. • • ., 

etlerde 122 numaralı &ç katlı biaada B. Satkı 
p. 89'6iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 

1~. ~rkaaa• arasmda 
it, eyı yeni mi aldnnz? 
~/1ı' eaki elbisemi yeni yaptırdım. 

~ti~~ olor, eskiden yeni olur ma? 
'-•t,:te olur, fennin terakkiıi ve o fenai tatbik 
't,, •r olduktan ıonral. 
~ ~I. Demekki ıen, bu ıekilde hem kazancın 

l,~idbn ve hem de eıkiciliğe paydoı ettin. 
· · . B akınız aize anlatayım: Geçen ay bizim 
-.el'· ey ark.daıım gazetede 
~altında İstanbul İstim Boyahanesinin 
~1 R6rrntıı ve oraya bir elbise ile bir ıapka 

-.._~ ca pazarlıja ne hacet Boyahane m8d8r8n6n 
.. ~ ~I 1 i "paraya hayret etmiı. Uç ı&n ıonra da 
~~ elbiıe ve ıaplraıını m&kemmel boyanmıı 
~t olarak almıı v• memnuniyetinden •vdeki 

muazzam Wnamada P. 920 

Gençliiin VE Güzelliiin 
Muhafazası 

Neı'eli VE Sıhhatlı Olmanın 
Sırrı Arcak 

Kina Lulli 
Kuvvet ilacını içmekle kabildir. 

HerlEczanede Bulunur. P. 907 

ttaliı Çeıme aıaaıonundan yapılan, Bılri mabıulll 

Babacan Rakısı 
Mideyi yormadan, ruba ytlkaeltir, yorulan dlmatları 

dialeadlrir, lttilla açar .. 

BABACAN Rakısı 
Giren yerde keder yoktur; zevk neı'e vardır. 
BABACAN rakııı: T emizliti aevea, aıhhatıaı dliın 

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

Olivier ve şürekası Limitet 
VAPURACENTESI 

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

ALGERIAN 30 il el T ıırinde Londra •• Hall-a ytlkleye 
cektir. . 

ROUMELIAN 18 il ci Teırinde ı•lip ~I il ci Teırlae 
kadar Li verpool ve Glaıgo•v ytUdiy acekti r. 

T alıli1• lçla beldeall• Yaparlar: 
ROUwELIAN Llverpool v Sv•anaa den 10 il ei Teırine 

dotra 
ALGERI o N Anve11 Hull ve Londradan 20 il ci Teırine 

dofra. 
GOURKO Anverı Hull ve Londradan 30 il d Teırine 
Not: •Irat tarihleri ve vaparlarıa laimlerl beri•• detfıik· 

tiklerden mea'uliyetkabal eclilaıez. _ P. 745 

111111111111 

Akşehir bankası 
Sermayesi: 1,000,000 Türk Lirası 

IZMIR ŞUBESi 
lldnd kordonda Boru Clvanada Kendi Blnaııacla 

Telefon: 2363 
Her türlü Banka MuamelAtı 

Komiiayonouluğu .. 

Müsait şeraitle mevduat kabul edili 

:= ikinci Beyler sokak fırın karş11ı No. l5 Telefon 2542 
•m•ııınuuuuU111D1J1111111111111111uuwu1111111ınıı111llllllflllll!J•nııınınm11111111mıuuo 

Göz Tabibi 
Lütfi Kırdar 

Memleket haıtaneai G6z haıtalıklan mlitehaaaııı: 
lkincibeyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 P. 884 
Fi ·-

Dalya 
Kimıenin yapamadığı fakat her keıin bir ajizdan 

takdir etttiği hakiki ıaheserdir. 

DALYA çok kuvvetli 

Çok ~sabit 
Alkoli de o niabette 

y6kaektir. 

Hullsa 

EmHlıiz Bir 
Kokudur. 

Benzerini• yapmaya yel· 
tenenler oluyor. 

Her itibarla pek aıajı 
olan bu gibilerioi retle 
FERiT isim ve etiketine 
dikkat ediniz. P. 932 

M. Depo }..,erit Şifa Eczanesidir . 

-kış Geldi 
Şimdiden ucuz fiyatla k6m&r ihtiyacınızı temin ediniz 

büyük Fırsat 
Touan · Halis Zoneuldak 
Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz k6m&rd6r. 
Birinci kalite malı lzmirde yalnız Fraaauva Parpin· 

yani ·1 icarethaneııinde bulacakaınıı. 
SILlNDIR iÇiN: Spesiyal Zonıuldak kaliteai de 

gelmiıtir. 
lNGILIZ ANTRASiT: Ve kok k6mllr& ihtiyacınızı 

da ba mlle11e1eden temin edebihrainiz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzi· 

IAt vardır. SA 1 IŞ,MAHALLl:Kestane pazarında No. ıo1 P. 900 Telefon 3937 l.I 

Sıhhatını ~ d616nen zevkini bilen giizelliği ıevenler 

bilecik Rakısı nı 
N eı' e ve ıetaret kaynağı olarak ta Taif ederler 

BiLECiK Rakısı 
Ozllntlllerl kaçıran fikre cill, ruba itill veren, halis 

UıDmden mamul en birinci ve leziz rakıdır. 

BiLECiK Rakısı 
Sevılliler mabudunun, ıemalar illlıeaiain, yıldıılar me
likesinin iradelerine teb'an yaratılmııtır. 

BiLECİK Rakısı •ita 'rını, muıambaları, perdeleri bile yenilet
~ 'lllllı. 
.. ,,~ıa'faffakıyeti naıal elde etti acaba! 

_ Hububat, Ozım, incir, Pamak, Yapak, Zeytinyatı 
§ Afyon ve ıair emtia koma.pacalaia yapılır. Mallann 
§ •tlrudunda ıabiplerine en mllaait ıeraitle avaaa 
§ verilir P. 914 Hakikat ehlinin biricik ralnııdır • 
MIMIWlmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIHllll lll Ne der gllıelliği taavir ederken Eflltan « Gllıel 

-. 0nu da s6yliyeyim, makiaeleri aon aiıtem 
ç,lltebırrik, Avrupa görmüı bir boya m&te· 

to 11ıtrnaktadar. Boyaları ıayet aabit, ipek ve 
,:, •rı iıteailen renge boyamakta mahirdir. 

•nı tavıf e hlr yerdir. P. - 931 

Aydın Demiryolu Umum Müdürlüğünden : h•kikatın enm&zeçi letafetidir• 
Tepek6yden yakarı iıtaıyoalardu Udemit ve Tire ıabe· Bu Söz Hakikatların Hakikatıdır ... 

ti nzerindeki iataıyonlara ta11nacak eıya lzm~r tarifeıindea 1 P. 912 T. F. 

miat.fit oluaaL -------------··-----• 



YOZ 12 

Tarih meraklılarına müjde 
Kütüphanemizde her nevi eserler, bilha11a tarihe ait 

kitapların hemen her yerde bulunmayan en ehemmiyet 
ıileri ve sair edebi, ilmi, felsefi kitaplarla romanların 
ciltli ve ciltsizleri tamamen mevcvttur. Bunlardan bazı 
farının esamiıini aşağıya yazıyorum : 

Şehbal mecmuası (birden ylize kadar), 
Hammerin Osmanlı tarihi (birden ona kadar), 
Müneccim başı tarihi (birden üçe kadar). 
Türk tarihi (birden dörde kadar), M. Şemsettin 
Hayrullah efendi tarihi (birden on sekize kadar) 
Türk seceresi, (bir cilt), 
Tacüttevarih (bir ile iki), 
iktisadi mezhepler tarihi .. 
Ankara Maarif vekileti neşriyatından kitabeler .• 
Ankara 2. Kastamoni bir cilt. 
Lozan sulh muahedenamesi, 
Küçük Asya (üç cilt) 
Umumi tarih (altı cilt) .. 
'duhtelif divanlar ve daha pek çok kıymet!i eserle 

rimiz vardır • 
KütOphanemiz her nevi kitap alır ve satar. Bütün 

dünya haritaları salalar. 

1 
Uınnın1 satıs yeri: 1zmir Hisarüniinde 
l~GE J(ÜTÜ,PHANBSİ HÜSBYİN AVNİ 

P. 939 .. 
İkinci Beyler Sokağında 

'Taflaıı Gazinosu 

1 

Muhterem mDşterileriınizden görmfiş olduiumuz rağ · 
bet ve teveccühten cesaret alarak bu kere lıtanbuldan 
pek büyük fedakarlıkla celbine muvaffak olduğumuz 
lstanbul muhitinin pek sevdiği ve mütemadi alkışlarına 
nazharolan BEYOGLU YILDIZI namiyle müştehir AY 
TENbanım birkaç gündür Hbnemizde ahzımevki etmiotiı 

AYTEN hanım pek muhrik ve kıymetli ıesiyle yeni 
son bestelenen ıarkıları okumakla muhterem lzmir bal 
kınca pek büyük bir muha~ bet kazanmakta ve her ge· 
ce sürt:kli alkışlara mazhar olmaktadır. Her aliıam 
"endine has olan ıarkıları piyano başında bjzzat çala 
rak olcumaktadır. 

Sahibinin sesi ve Kolombiya plakları muganniyele· 
rindeo olan SEViM. MÜZEYYEN, BEDiA ve NEZiH 
hanımlar da pek büyük rağbet kazanmaktadırlar. 

SAZ HEYETlMlZ: Kemani KÜÇÜK CEMAL ve Kanuni 
şehir bestekar muallim FETHi beylerle muganniye ha 
aımlarımızdan müteşekkil on üç kişilik bir saz heyeti 
her akşam nadide ve yeni şarkılarla icrayi abtnk edi · 
yorlar. Teırif buyuracak zevatıkiram pek memnun kal 
makla beraber.[boşça vakitlerini geçireceklerini temiıı 
ederiz. P. 944 

tlll 111111111 

Aydın Demiryolundan: 

IZMIR POl'IASI 

'-"' 
Hanım - Rey bu'~kadar ıık~ıapkayı aeredea bul· 

dunuz? 
Bey - Ya.. Hila haberiniz yok mu? Herkeıin bil· 

diği şapkacı Abbaı Hilmlden.. Ayal samanda o 16r· 
düğünüz yeni değil, eıki ıapkamdır. 
Hanım - Ya .. Demek memlekette bu kadar güzel 

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

nisini yapıyor ve eıkileri de iıte bqımdaki ribi ye· 
nisinden farksız; çünki makiae ve aletleri ıon ıiıtem 
o!up Viyanadan getirdiği ıibi aıtaıı da meıhar Ma· 
car "Jemle Frenı" dir. Teıviki ıanayi kanannndaa 
istifade ederek mevaddı iptidaiye olarak bil6ma 
şapkaların kumaıını doiradaa doiruya Avrapadan 
celbettiği için bu kadar acaz ve ayal zamanda mllt· 
terilerin zevkini okşıyacak renk ve model her ne fe• 
kil olursa olsan pek kııa bir mlddet zerfında temi· 
nalla olarak y J pmaktadır. 

1 

Merkez: Balcılar No. 191 
karşısındadır. 

9 Eyl61 baharatçılar 
P. 943 j 
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: MuZA . ·-·-·. Tıraş bıçakları Fennin ve 
~anatın en Ron eseıidir 

= .;f({)Z./l. Cildinizi bozmamak 
== /çir& kullanacağmız yegdne bıçak MOZAR bıça6Jdır. 
= = Traş biçaklannda aranan 

hususiyet bilhassa kılı, cilde =en yakın y !rinden ve ekme· 
= deokeımektir. Bazı bıçaklar 1~:i: ~L = fenni surette yapılmamıt olduklarından, kdlarınlbir 
= kısmını dipten, bir k11mını yandan keıerek, bir luı
- mını da kıvırıp geçerler, bu euretle hat bıçıtıDın = geçtiği yere bıçağı baıtırarak tatbik llıım ıeHr ve 
;; cilt berbat olur. 
§§ ~Iozar bıçak1aırı cildin \\zerinden geçti-

5 - 1 O - 1934: 'I1.arihind~n itı~b~reıı i~'an aJıire = ği yerde bir tane bile kıl bırakmaı. Yüz, 
kadar Aydın . dem~ryol~ ~ı.rketınııı . Alsaı~cak de- = genç bir çocuk yiizii gibi olur. 
polarından yıne şırk~tııı ıs~e1edekı deııız kena- :: Bir tecriibe iddiaınızı isbat edecektü·. 
rıııdan ' 7 apurlara verılmek uzere taşınacak bnğ- ~ . . ' t'd' H d 

· k ı .. · == 1 O Tıra~ ıçııı garan ı ır er yer en dayın beher tonundatı 30 kuru~ ıs e e ncrefaahııır ~ ·,. 
1031 Numarala Hususi Tarife = arayınız. 

'ıllilı' :tı11 1 ' : · ,ı , ,: I, 1 ' ' ' 

lzmir istikametine doğru her hangi bir istASyoodan diğer - Umumi satış depoıu: Sulu han civarında P. 8 
yir İ•te1yona nakledilecek enaıaran lzmir tarifesi ar• iıtaa- - Sadakat tlcarethanasldlr 
bonları tatifelerinden daha ucuz tuttuğu takdirde lzmir ta· 
rift sinden istifa ettirilebilir. uınınıııııııınınınıınnınnıuınm 1111111111111111111 

Ticaret Z)tatbaası. 
• 
Izmir 

En son sistem tabı l9vazımına malik, Garbi r::·!:;: :T~!~t Mat=-

An adolunun en mükemmel müessesesidir 1 ızmir 
. .. ...... ~~~ . 

Her boyda yev~~;;.;;;, Kitap basılır ı AD~ES : 
~·'"''"'""'""'"''" Gallİ Bul""' No. 81-84 

R ki• k • Her tiirHi hisse senetleri. etiket, tieaıri evrak çek, poliçe, fi' mak-
en 1 Ve ren SIZ buz emsalsiz bir ~ekilde yapılır. 

1 1 
Resmi ve ticari defterler 

Ucuzluk, nefaset, ınr'at, in 
tizam mlleaıeıenin ıiarıdır. Ucuz, saığ_lam ve güzel kasa, defteri kebir yevmiye, 

1 
Her talebe ~men lher türlü Belediye Köy defterleri basılır. 

cevap verılır Bir tecrübe ile hakikat anlaıılır 

Keçecile 
Kadı badi 

t•-'' bmirin ea d•,JI 
kibar ham•ml•r•0 

,-

Son moda avizeler ve"masa 
llmbaları fiatlarımız rekabet 
kabul etmez dereceye indiril
mittir. 

tecrüdeli bir b•lll~ 
yeni n.. llsteciri tır•~ 
kemmel bir bal• ~ 
mtııterilerinin ııbb•~ 
şilaerek ona gar•~ 
ren bu bamaaıd•_u8f' 
cutca daistifade I""- · 
25·50 kuruştur· 

Kadınlar tar ıı fı 
tan akşa ına kad•' Saman iskelesi, ikincikor · 

don 55-3 Ağazade Hüseyin 
Hllınll. P 856 
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Pazarı 
Hacı Snleyman 

Mahdumu 
lBRAHlM 

~ Hanımların 
1 Nazarıdikkatine 
~ Mevsim dolayısiyle Istaıı 
~ bul Beyoğlnnnn yil.ksek 
~ terzilerine diktirmi~ en son 

moda iizerine manto par
lesn ve roplarımız gelmi~tir 

Meraklı ve menfaatini İM· 
tiyen hanımların kuma~ 

almadan ve terziye uğra

madan evvel bir ' defiı ma
ğazamıza uğramaları kafidir' 

Adres: Odun pazarında 
kl\atçı Nafiz Mustafa ya
nında No. 3 

Hacı Süleyman mahclumn tbrahi; S~ 
Telefon: 3276 · 

ııınnınımnıınıoıııııııınıııııınııınnnıı111Inuıııııın ııııııııııınmu 

ii! 
i3ol ışık az sarfi, .. ·at uzun ö~Jı 
l~te (Metallüm) laınba1arını ter 

et.tiren ii<i evsaf · tP' ' 
Depoau: MEHMET TEVFiK elektrik ııı•~3i 

poıu. Peıtemalcılar . Telefon 3 


