
Jet 
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SAYI. 4070 

Habes • -
TELEFON: 3952 

italyan ihtilifı 

Soy Adı Alanlar 
Ziraat baımlldürü Ray Zübtn Baysal 
incir tüccarı Bay Muzaffer Keıkin 
Tütila inhisarı ıatıı deposu müdürll Bay Hllseyin Avni 

Ozan 
Posta baımemuru Bay Hamdi Uluğ 
Seferihisarlı Bay Mustafa Aıım Alphan 
Posta harici memuru Bay Remzi Akman 
Posta harici memu•u Bay Memduh Atkın 
Poıta kiıe memuru Bay Şevket Arkan 
Gazi ilkmektebi muallimlerinden Bay Kizın Arkan 
Paket pn1tahaoesi memurlarından bay Nazım Arkan 
Posta kiıe memurlarından bay Mümtaz Kariın 
Telgraf tevzi memuru Bay Mazhar Kırgın 
t'osta dahiliye ıevk memmuru Bay Şaban Hantal 
Denizli Yeni matbaa sahibi Bay Salıb Zeki Anlak 
Ziraat bankaaı kredi ıervisinde Hay llyas Bulut 
Kasaba Ziraat bankaaı veznedarı Bay Ziya Bulut 

lzmir ticaret odaaı memurlarından Bay Cemal Bulut 
Uüccar kitiplerind~a Akbisarh Bay Oıman gökçek 
- Not: Soy Adı istiyealer 6 ıocı sahifemizdeki lis· 

teyi okusunlar. 

E)erşembe 

29 
Teşrinisani 

1934 

DEGESl 5 Kuruıtur 

hallolundu . 

Duman IUtUyor 

logiliz'ler cid· 
den aa'aneperver 
millettir. Kıral bu 
sene ilk defa ol 
mak üzere Parla· 
meotoya otomo· 
bille gitmitte de 
diğer an'aneler 
mutaasr.ıbine bir 
tekilde yerinde 
duruyor. 

Resimde g6ri
len adam Londra 
Belediye reisini~ 

arabacıııdır, an,a
ne mucibince böy
le gezinir. Araba· 
ci Mr. Corc'ua 
karııı; kocaaının 
göksüne rozet ta· 

kıyor. 

tekzibi 

Arabacının 

ğil mi? 
reımi kıyafette kuruntusu oldakça tuhaf de · 

'~i ıı~HMET ve ASIM bUyUk elbise fabrikası 
~ll1n~_ 1tpazarı numara 15-17 Telefon numarası 2042 ·yerli mah her çeşit çulakiden çift provalı, temiz masraf; miikemmel dikiş. 
~1 ıle, masrafı ile, dilr1~i ile hirlikte on iki liradan on sekiz liraya kadar ısmarlama elbise yapılır. 



YOZ 2 

Plevne 1 
E - 69 -

Miralay Hamdi beyin rauoru 
çok yürek yakıcı idi 

Vur 
Abalıya 

Ahalı va 

iiyle vur· 
muşlar ki 
d"'gmo gi 
tsio .. kon 
şimento

la rdan 20 
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l!lllR POST ASI 934 

Ja'Donyanın teşebbüsü çok 
...., 11ıes'uliyetli ırörülüyor Tevlik R·u·ştô Aras Çarşaflar 
~ -24 ( A.A - Sefihi yorlarl Bu teklif ta11mun et· d 
~ \' lbafu Fransa ve Hal· tiii mes'uliyet1er sebebile en • • • • • • Kal ırı)ıyor 
~-'•ti•rton deniz mua· büyük bir ihtimamla tetkike Pariste Türk - Fransız Emniyet Misakı Sinop 28 ( A.A ) - Halk 
~''Jı .1 b' J"k layık görlilmekte ve Fıaaıa· evinde verilecek müsamere, 

""• ... , .Ponya .• ~ ır ı te nın Japon go"ru"t .... "'lerı0 oe ta- Et f d Ç ) 
... .. ... un; j ra ın a_ a ı~ıyor... konferans ve diğer toplantala-

t ııae daır olan Ja · ınamen uygun bir karar itti· ~ t\ L 'tet,t,n h ra kadınların manto ile"' gelme· rr.rl "it ib . sil akkında bü- baz etmE>ıi mllmkün ıanne• 

Istaabul 28 (Telgraf) - Pariste bulanın ltalyının Akdeniz misakına girip girmi- mıthr. ldar~ hetyekti, fkatdl ın.la-
•. rımızıa me,.en ıya e erıne 

Dıı Bakanımız Tevfik Rüştü Araı Tilrk- yecegı heniiz meçhuldilr. ltalyan gazetele- \ıiç ruygun olmıyan çarşafın 
:.thif k - •- • -· Franııı emniyet misakı etrafında çalışmak · rinin Fransa aleyhindeki neıriyatları d~vam tamamen [ortadan kaldırılma-

l anseri iyi eder mi? Doktorluk tadır. etmektedir. sını belediye rueclisinden iste-

~ p'ıt~kademesi bir rapor dinledi -- mi,tir. 

~~ 111,·
2s (A.A) - Eage· Engerek yılanının derııınde Ermeni· Pa.pasları T. Rüştüye Kadın 

.... "'•r '1~•b ~eh iri kaDseri öıgü bir madde bulunduğu ve ~ Ziyafet T • 
~" t,~ı? Doktorluk Aka bu madde derinin altına ,,. Ruhani ·_kıyafet kanununa v:ö- lıtanbul 28 (Teloraf) - F· a. yyarecı 
t!ft .11

1 
ır.:.eseleye dair bir rınga edild iğinde özene değer e A 

' "" tlb • B b• b• • d J kJ ransı~ dıı bakanı M. Lava), Nımes 28 ( A. ) - Lon-••hr. u raporda netice ahndığ\ bildirilmektedir. re ır ıçım e o aca ar 1 dış bakanımız Tevfik Rüşt& dradan Kapa gitmekte olan 

18 - ı • hl fstanbul; 28 (Telgraf) - Kabul edilen Ruhani kıyafet Aras ıerefiae bir ziyafet ver· lagiliz kadın layyareciıi Bru· 

l 
ve ç Ve 1 a 1 kanun~ Papula~ araııada .b.üyü~ bi.r .ali1< a . uyaııdırmışhr. miıtir. Ziyafette M. Heryo ile ce Liyondan buraya gelmiştir. 

Ermeaıler; kendı papaaları açın bır bıçım elbıse yaptırmayı R d b k M T't . niı· konnAına 
~L dü 0 kt d' 1 omanya ıı a anı . ı u l 
~qr d B d t h k t 1 ~me e ır er. leako hazır bulunmuılardır Londra 28 (~. ) - Al· 
h an an ag a a are e .. D ·ıı Çok ıamimi geçen bu ziya· maa bilyiik elçisi M. Fon Hoı 
~tti Şahı·n~aha Bı·r Tel oz ı e Konteranş felte mühim itlerg&riltlllmllı· dıı bakanlığında Sir Con 

"8 tilr. Saymoa ıle görOşmüştür. Bu 

Y G•• d d• konuşmada ıilibsızlanma işi 
l,\ azısı on er ı Tasarruf Haft-asında Bakan- Muamele gözden geçirilmi,tir. 

~~tıtı~ 28 (A.A) - lsveç veılikten ötDril trşekkOr et• 
~~ •brandan Bıgdata miş :ıranda giSrmilş olduğu larımız Konferans verecekler vergisi 
~"-• b6ı.ere yola çıkmıştır. aıya hninelerile şahın idare· Al k 
._ t,1 nduttaa Iran şabıııa sind" elde edilmiş olan önür- Ankara 28 [Telgraf] - Milli iktisat ve tasarruf haftaaı ınmıy&CB 

Frasa·ltalya 

münasebetleri ~ ••,!:zııı göndererek Iran· 1Dder hakkında hayranlıkları· içinde batbakan bay General ismetle diger bakanlarımız A k 28 ( T 1 f ) 
•

11 
""" radyoda öz dille koferanslmr verecektir. Bu konferansların k n ara 'k lit e fgrba 'k 

1
- il Corriere della Sera: 1 oldu,;.u konuk se nı bid rmi••ir. ~e er ve rı u a a ı a a 5 ,. yurdun her yerinde dinlenmesi için tertibat alınmaktadır. "" d y 1 •• ' I - Fransanıe Roma sefiri Kant 

ran an ı.auame e vergısı a ına· O b b b · · 

ransız meb'usan 1 D . F b .k cağı hakkında çıkan haber M~cL•mlr~ln arıcıb~e na .. z,ırı 

em 1 r a rl a S 1 doğru değildir. Bu fabrika · k~tt:b~l~:ıe.n::~:r. ır mu i· 
• lardan muamele vergisi alın S h b 1 ö F 

llıı b •• • d h k on a er ere g re ran-
U tCeSID e n sonra ava K F b .k ·ı A 1 mıyaca tır. sa sefiri ltalya başvekiline 

/..:- h•tl~;:tcesı·nı· de kabul ettı• r11p a rı ası e aşma lnebolu tacir- yeni tebligatta bulunacaktır. 
'"~" '« Y )d M k J J 1 d Kont De Cbambrun Fransa-
._, I~~ (A.A) - Meb'u- çen ve aiger memleketlerinki- anı 1 - u ave e mza an 1 ' lerinin dileii . DID noktai nazarını ve iki 
'be •ı deniz btitcaainden ne nazaran kifayetıiz bir bale Ankara 28 (Telgraf) r Kurulacak demir fabrikası için laebolu 28 ( A.A) _ ine· devlet araaındaki umumi ib-
~tit.'~ btltce~ini ~e kabul gelen tayyareler biriktirme~ Krup fabrikaıile anlaıına öapılmıştır. Fabrikanın mümessil· bolunun bu sene yabancı tilifları balled~~ bir f~rmillii 

1 I> ıva ış)eı ı bakanı ten Ü!tfin tutmak gerektır leri burada mukaveleyi imzalamışlardır. memleketlerle Tnrkiye sahil ltalyan başvekıhne tekhf ede-
•i e11ein glitmekle ol Hava ordusu malzemesinin le,ioe yaptığı ihracat geçen cektir. 
-·~···hakkında :tunları üçte biri. her üç yılda bir ar- Ziyaf'etten Sonra senelere niıbeteD yüzde 75 Bu formül ge~ek Fransa: 

\...~-~ lr: tmlacak geriye kalanı daha fniadır. En ziyade meyva ve ltalya devletlera arasındakı 
-.._.._, llladdeler almayı ve seri malzeme ile degiıtlrile- yumurta, pirinç, tiftik gibi rnftnasebetleri ve gerekse bu 
b Yı Çabucak modası ge- ,cektir. Görücmelerin Mevzuunu Ak ?>übim bir yek6ne b•liğ olan iki devletin. ~vrup•, vaziyeti 
q 'C" ıbraçat mallarım vapursuzluk karıııında ılerıde ıthbaz ede-

.. ll)kevinde Ingiliz-Alman Deniz Misakı Te~kil Etti yüzünden İ•k~ıede ve mavn• cekıeri .hatta hareketi izah et-
,. • • 96 larda uı"n zaman durmığı ınektedır. 

\
-'tlQb)&Dtl no••ru••şmelerJ• Parıı 2~ (AA) - M. L~- bır konuıma mahiyetini almıı mabk6radllr. . Bu formlll f,ansa ile ltal-

'S vaha M. Tıtillesko ve Tevfık olan bu noktai nazar teatile· 1 • t Od t ·ı d kt ı '-
L • •, 28 ( A .• • • • • ıcare ası va11 aıı e ya arısın a a o unaca" mu-
~ ,..l~ttj "" ·A) - Bu ge· BerJio 27 (A.A) - Alman- Ruıt~ A~aı ıerefı~~. vermış rını~ mevzuu. dün de M. La- deoiı yolları mildOrlOğünüo abedenin esaslar1nı da 2öste-
,, it ilde toplanan ıoysal yanın Londra sefari lngiltere--oldugu figle yemegının sonun- val ıle M. Tıtuleako arasında nezdinde teıebbnıatbl bulu rir. işte bu vesile ile M. Li· 
~. n

11 
°rnitui halkevinde de hariciye bakanlığında te da Tevfik Rliıtii Araı, M. görllıillmüı olan ıark misakı nan t.cirl4!r Bartın hattı poı· val Romaya gidecektir. 

~~ fakirlerin bedava • TitiUesko bir aaattan artık M. projesi ile onun tamamlayıc111 tasının buraya kadar temdidi M. Liva), kont de Cbım · 
~~1 bıluaııne, fakir mek ıebbüılerde bulundugu ıırada Laval M. Flanden ve M, Her· olan ve Türkiyeyi alikadar ile vapurların gilndüzleri iske brunun bu formülü ltalya hO-
lııl''•iltları r a sıcak yemek Başbakan M. Hitler de lagil- yo ile g8rüımnılerdir. eden Akdeniz: misakının mey- lcmiıde bulundurulmalarını ri· k6metine tebliğ etmesinden 
~ ~ lae •CSz keımiıtir. Bu terenin Berl!n sefiri Sir Erik Heı tllrlii oranlığa g6re bir dana getirilmesi mes' el esi ca etmitlerdir. evvel bu hususta nezaket ica· 
~~ ~rlllak için ıyra bir Ebipsi kabul ederek kendi· konfera o ıtan ıiyade dostane teıkil etmiıtir. . ~bılb M H ·ı"""'"'"'"""'"'""·' batı dolayuile hariciye encn-

s~ L "Uru( t ç k 1 assa eryo 1 e goriit· menine izahat vermiyeceöini 
111•ltı muı ur. ocu ıiyle tes iihal mea'eleıi etra p • •• •• ı ' e ~ lllını korumak için . .. .. • arıs goı":.uşme erı mesi oranı vardır. söylemittir. 
'"•kla b 1 1 unda goruımüıtlir. Bu görDı- Tnr~·Sovyet mftn. aıebabnın M. Livalın Romaya yapa-

- .... 1_ r u unu masına d 1 .1. · f· 1 _ ~"br. me en ıonra ngı ız H 11 • • • r öıllllOgll ve Tevfık Rüıtü cağı seyaba·ın müsmir netice-
bif ~ ~ Londraya gitmittir. BerJinin F a s et k 1 "' d. Aras ile- M. Tituleskenon, lervereceği temin edilmektedir. 
ıır. I ~ lllbamatO diplomaıt mahafili bu görBt· f DSJZ• OVY ya 10 12'1 iP• Ruıyanın bant• bajh Avrup• 

·~· "~d· k. meye büyük bir ehemmiyet lomsi faaliyetlere ha kim ~idv~i~:~ v:~:ki:!~:b~~-:,~~!~ . ıımir Postası r•' .. a \. L ' l 1 •. vermektedirler. F Ô br'"' r~dt, 
2 

• • • Pariı, 28 ( A.A ) - Fran- gilzar M. Laval tarafından ve ran11z siyasalınıa ıoa ay · Gündelik konomi, Syasal 
S "'•t 8 (A.A) - Amiral c s• ) ıız - Sovyet yakınlajı ile a kabul edilmiıtir. M. Titult;ıko larda aldığı yol bu mllbim mil· gazete 

",oıf' ' lt~ ~ diia deniz mesele- 00 im On 8 llkadar olarak ıa ı k misakı bundan sonra saat 1 de M. zakereleri istikametini klfi de· 1111, çıkarma buyurganı 
~ 'J\ ct,11 ~ YÖndemine doku- G•• •• t•• projeai ıon iki ınn içindeki Flindenle g&riişmllıtur. recede gihtermektedir. 

iaJl f.J ~'"'' "'11tir ki: OrUŞ U diplomaıi faaliyetlerine baki~ Bu konuımada iki devlet Eıasen M. Lıanl ile M. Raşit H. Yılmaz 
r,~ \ t'tl;•11ın isteklerini ye· Londra, 28 (A.A) - Alman g8rüamekte olup dıı bakanlı- adamı ınaOa meselelerini ve Litvinof arasında Cenevrede lzmlr. Gazı Bulvarı 
r' ~ ~ ''I, lbek ıuretile Vaıing · sefiri M. Fon Hoescb Sir Con ğında verilmit olan Sğle ye· Cenevnde ileri ıiirülmOı olan yıpılmıı olan konuıma önce 1'elefon: 3952 
b~ı \"1, t"'••ı yerine bütün Saymonu görm6ştür. Bu g&- meğinde yapılan görBımelerin dıı meıeleleri tetkik etmit· oralandığında daha kat'i ma Yıllığı 12 Lira 

11 \ 'u, •hul edebilecekleri riiımenin buglln Almanyanın mevzaunu teıkil etmiıtir. leadir. hiyette olmaıtar. Şark miıa· Altı aylığı 7 • 
'',at '"~ t buı111ak mllmkilndür. yeniden ıiliblanmaıı hakkında Bo g6rBımelerden ıonra Müteakiben M. Titulesko kına ve onun münhal net!ce· yad illere yıllığı 20 • 
1°
1 
~ ,-, tlc. limit s:ııbların yapılıcak konuımalar ile ali· M. Tituleıko, Raı maslahat· M. l leryo ile g6r6ımüıtnr. lerine ait mllz•kereler bitme-

li ile T f"k R A d b d • b. b• k İlMIR : Ticaret Baaağında 
t "llb • baeılmıştır . l L_: ' 1 itibarile tabdi- kadar olduöu ıöylenmektedir. g&zarı M. Rozenbergle görilı · ev ı Dıtn raıın a u en yenı ıç ır müza ere ya-

1 •ıtır . mOt nr. Daha sonra maslahat- giln Franııı arkadaılariyle pılmıyacaktır. 
ıı' 
i ,, 

Saman iskelesi İstanbul hanı altında 3 dükkan ucuz fiatla Kiraya Verilecektir 

Mü .. acaat: Sarda elbise boya&nesidir. Istanbul han Telefon ıirketi karşıEında P. 873 · 
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SEHIR ·ı•osT ASI . TOrkof!• 
Dişarı pif~ 

·sa haberleri 
~ 

Arsa Bedelleri Taksite Bağlandı 

Meclis toplandı 
soo,ooo Lira 26 da H•111~1rf 

Londra borsalırı~ 
Londra ve Ne•J 

Acentelerin Aldıkları Fazla salarında incir, L 

P 1 T C 
• • • d. borsasında uıuıa, .ı, • .. . . • • . . .. • ara ar a~ emıyetının ır. ve Berlin borsılllflllP 

IWeb'us intihap Encümenini Seçti, Havaeazı Maliye vekaletine yapılan yete geçecek; tüccarlar aynı murta. Hambarı .~:. 
8 

ihbar üzerine Tüccarlarımız tekilde para vermeğe devam da zeytinyığı fi• 
Muvakkat ütçesi ve Panayır Tah- vapur acentelerine fazla olarak edecektir. Ancak cemiyet; bu değişiklik yok. l 

Sl
•saf ı Kabul Edı•)dı·... verdikleri paraları kendi is· fazla verilen para için 'pul Pamuk Uverpo ,111 

tekJe;ile Tayyare cemiyetiDe yapııtmlacaktır. ' ıında Amerika p l f, 
Şehir meclisinde acele iş· Altı aylık bütçe 68300 lira cektir. buyurdülar ve dediler terketmişlerdir. Bu akşam sa Bu suretle bir Uiccarın te ikinci Kioun teıl~ 1" 

leri konuımak üzere diia fev- idi. 5904 lira kumpanyadan ki: eğer tir ket iıletmeıse siz at 17 de Tayyare cemiyetinde berruu birkaç kişiye değil; Mart 6, 73 Mayıı 6k,ı'ri 
kalade bir celse yapıldı. Mcc· alınacak Amyant su vesaireye işletccdksiniı. toplanılarak bu paranın bun· memleketin en özlü itlerini muz 6,66, Mııır .. 

k k 
. d 1 k ki' t • l . 'k0 

• ~ i•1111 
lisin en ço onuşanı eczacı ayrlhyordu. Ben Ankarada iken bele · an ıonra a ınaca ıe 1 u- gören Tayyare cemiyetine ka· cıaı erı ı ıncı ~ 1, il' 
Faik bu celsede bulunamadı. Bu 5904 lira mecliste fır- diyeye bir emir gelmiş.. Da- pit cdi~ecektir. lacaktır. Evvelce verilen para- timi 8,75 Mart 

8
• o 

Reis Behçet Salibin işare· tioalar kopardı. Azalar gerği· ha sonra ben Ankarada iken Vazıyet ıudur: lara gelince: 8, 70 Temmuz s::.0 , 

tile iÜIÜşmelere baılandı. Aıa- li konuııu)mr ve dedilet ki: Nafia bakanlığı hukuk mü· - V~pur aceutele.i ibra· Evvelce bu fazla paraları cinsleri ikinci .f9 ~ 
lar sayı'dı. Topluluk aolaşıldr. - Biz bavagu.ı ıirketinin şavirlerile dört saat aüren bir cat konıımentolarına 9 kuruş veren tüccar masraf faslında limi 7,48 Mart 

7
• •" 

Geçen konuşma günü za· satacağı eşy•yı almağa mec- konuşma yaptık. Takarrür luk pul yapııtardıklan halde bunu gösterdiği halde bu faz· 7,51 Temmuı 7,
45 ·pdit· 

bıtlarını Benal Nevzat okudu. bur değiliz. eden esas şudur: 3_0 kuruş •.l~akta~ırlar. l~ha· la parayı alan kumpanya va· Fiatlar bir libre iç•• bi~ 
Kabulünden sonra Reis ko Reis işi daha açık anlat· - Şirket tesisatının Na- lat eşyası ıçın verılen ordıno- ridat faslında buna işaret et· Nevyork bor••:..ı'· 
nuştu: m•ğa lüzum gördü: fia bak•nlığı tlile teslim alı- lara 11 kuruşluk pul yapıştır· miyord&.1. Kanun teslimi 1

2
· 1 

- 1935 panaynı hazırlık- -Belediyemiz şirketin fab- narak belediyeye verilmni dıkları halde 40 kuruı alıyor- Bu suretle acecteler bu ikinci Kinun 112.
5 

' '' 
larına şimdiden başhyacağız. rika binası, makinelerini ve daha gerçek bir iştir. Bir he- lar. kazanç vergisini vermemekte 12.57· 12.58. M•~; 6 
Panayırın muhabere, afiş ve tesisatını satın alacak değiliz. yet toplanarak bmire gide· Senelcrdenberi devam idi. Şimcii Maliye Vekaleti i§İ 12 50 Temmuz 1

2
· ' 

eaire masraflarına karşılık ol Zarurı ve lüzumlu olan kıımı- cek ve bu işi bitirecektir· edip giden bu usul her ıene tetkik ederek buna kararını 1Ja15·13.18 senttit· i~ 
mak üzere 1500 lira kadar nı alacağız. Kalan kısım Na· Bu iş konuşulurken aza· tüccarın nizamsız olarak 40, 50 verecek· ondan sonrada ev- Fiatlar libre ... 
münakale yapılmasını rica edi· fia Vekaletinin t•yin ve tet· dan Aziz ehemmiyetli bir ııok- bin lira fazla vermesini icap velce f~zla verilen paraların Buğday Şikago ~o~' sf 1 
yoruz. pit ettiği Encilmenin kararın• tanın üz.erinde durdu: ettirmekte idi. Acenteler ta· tüccar tarafından Tayyare ce· rinci Kanun teıhOJ 9ı' 

Muhaurir Ke~a! Ta!at mü- da~ sonra anla,ıl.aukt~r. . . - Şirket abonel~rden ih rafından alınan bu fazla para· miyetiae terkile, cemiyet ta· Mayu 92, T~moıuı bİ 
~ıkale maddeleırnı mık.tarla- Azadan Hamdı de . •te bı- tıyat olarak 750 ş .. er kuruş lar ay başlıuıoda acentelerde rafından tahsil cihetine gidi- Vinnegpeg borı••1 

3 s·I 
rıle okud··. Kabul seslen.. ra.z ~aha a~1klık verdı.VAncak aldı. Bu para aıagı ynkırı çalışeo memurlar arasında lecektir. Kiouo te11hni 10S 111 

R · · 'k' · t kl'f Tırelı lsmaıl Hakkı dıger ar· 70 b' ı· t t ı 4 M 107 5 8 3 eı~ın ı _'ncı e 1 ı: . • .. ~n ır~ u ar. .. .. taksim edilmektedir. Son on sene içinde bu su· ' ayıs . ı t I 
Mebus ıntihabatıoı ıdare kada{llarının kafalarındakı pu· Şırket ışten ayrıldıgına go· T . t' C ti t 1 .1 Temrııuz 111 J-2 I b' . . . . . . _ 

1 
• • _ .. ) . i1 b . . k . ayyare cemıye ı umar· re e acen e er yarım mı yon b ıe 

ıç• n beyetı teftişıye seçılmuı ruı erı ınce goruş en ı e ay re u para gıdıyor deme tır. t . - .. d 't'b f l" ı· f 1 1 1 ..1 senttir. Fiatlar U ,.ti 
d 

. eın gunun en ı ı aren aa ı ıra az a para a mış ar\lır. b r 
istendi. Benal Nevzat, 1 ireli ınJatmak ıstegiyle izahat ve· Bu mühim sözler gürültü, nadır. Liverpol 0

• 5.61 
lsmail Hakkı, Buldanlı Musta· rilmeıini lilzumlu buldu. Reis milnakasa derken unutuluyor Ko·· ıu·· ıu·· k. Ediyo11)ar rinci Kinun teslioıı -· 
fa, Avukat Ahmet Şükrü. Çe- işi ciddi tuttu: gibi oldu. Mevzu dağııclı. Iı 1 2, Mart 5.01 1 
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lebi oğlu Ali, Leblebici Reşat - Ankaraya gittiğim ıa çığrından çıkacak gibi idi. ·-. -• 5.0J 3 8, Temmuı 
seçildiler. man acele bir it olmasından Reis yeniden bazı açık 1 • · T •• ) AJ d lindir. • e ;çl19 

Havagazı bütçesi: Havagızı işini Nafia bakan- sözleılerle izahat verdi. M~· ZMlr UCC8f 8ll manya 8 Fiatlar 1001tbr fi 
R . kk t b' h fığı ile temas ederek açtım. selenin içini açtı. Netice ıu u·· •• p· o·· .. .. 1 Mısir Liverpol bOf~,,, 
beıs m.u~a k ab l" ır avag,.a ı Havagan cıehrin icıidir nasıl oldu: zum 1y&S8.SIOI UŞUrmu1: er . . T . t·slilll' ııf zı ütçeıının a u unü mec ıı· . . " " ' . ~ rıncı c:şrın ... ;, 

t 
. t d' B"t ü . olsa ılerıde de olsa ıehrin - Havagaıı varidat ve Türkofis Berlin şubesinden Herkes fıatların belkı daha 1 ·2 birinci Kiouo,, 

en ıs e ı. u çe ene menı k d' .f . . f 1 d- v · · k · · 3,. .. H d' k t en ı vazı eıı arasına gıre- - Devamı 9 uncu sayfada - şehrimizdeki alakadarlara ge- aza uşecegını umara ııı 1 ·2 ikinci KanuD ·ı t• 
re111 am ı onuş u: . . . b' d b · b k k d 'f P' • .. R . r-. t b't tt'v. bnt len bir raporda 18 24 ıkıncı ın z a 8 gerı ıra ma ta ır. dir. Fiatlar Si 

-:- eıks ıgıln H ül e. ıgdı • Vaıı·nı·n bu yruğ·u teşrin haftatıında Türk mah Bilinmelidir ki bu . gün Al· libre içindir. ıs çenın ra am arı ıerın e va· , d h I< • t d. - . . Ot' of 
ziyete göre bazı değişiklikler • sullerinin Alman p'yanlarında many a er es ıs e ıgını T 
yaptık. Şahsan bu şirketin be· ·- • -· satış va:ıiyeti hakkında şu ma yapamamakta ve dilediği ,~a- '1' 
lediyeye kalmasına razı deği- Köylüyü ıcıkJandırmak İçin lfıaıat gelmiştir: d~r mal ~lamamak.tadır: Ç.u~- Rakı fabtl 
lim. Zaruret önünde t~lkikat '!!:" Son hafta içinde umumi ku her mıktarda ıthalat ıçın 
yaptık ve alakadarlardan ma- bir büro yapılıyor vaziyette değişikli\c olmamış· ayrıca müsaade almak lazı~- davası --~ 
1 ld k l dk k

. h tır. Salahiyet sahibi bazı Türk dır. Müsaade alınmadıkça fi· , ,os• 
fımat a 1• ~ .An 8 ' ı; av.• Köy işlerinin bir merkezden bürosunda tatbik edilecektir. A ·· · - • atlar ara a da indirilse i Geçenlerde ~e g d• fi 
gazı teşkılatını rasyonel bır .. - · k b" ve iman muesseselerı Tur Y Y Y 1 k b' · cıvır•• ~ 

' 

k
'ld . 1 tt' - . . t kd' yururuesı, gere uro ve ge- Kazalarda muhuebei busu· kiye-Almanya ticaı i işleri ya ılamaı. zka na ıyke~.ı d bit '' 

e 1 e ış e ıgımız. 8 ır- rekae tatbik noktasından bir O h - b' b. k aya mev no e 1.,r 
d b · t d v ·ı . ıiye refikleri başlarında birer hakkında umumi görüş iliba· a a mu ıaı ır llO ta: .k d çı• · JI 

e u ış e zarar egı ' sistem gö .. terebilmesi i"iD bir M il 1 1 · b ı· rı ası mey &D• -1~· 
b ilk b' d ki d 1' kitip olarak bu işleri yfirütc· riyle memnuniyetleriDİ beyan 8 arımJZı • an ar ıt a atçı· O . . kell'' 

uy çe ır e • . r evar_ ır. köy bürosu teıkil edilmiştir. . . . . . . · ün ıhtısas uıa ff 
Hava gazı şirkebnıo seoevı 50 

8 
. h b . . cektır. Bu büro ımkin bul· etmış1erdır. Fılbakıka Alman · lardır, yanı yaptıkları ve ya· d b k lmıı· oı• •• t1 

u ışe mu aae cı buıusıye· f J k . . d · h ki · k A b ki ' ava ya a 1 
' ,.,... 

biu lira amortizmanı vardır. d . . dukça köylüyü ıııklandıracak yaya .J mem e etımıı en ıt a · paca arı ışten ar e ıyrn ifadeleri alındıkt•0 d 
en ıkı memur ayrılacaktır. l•t b'lb 'k' .. d d B' , h f ' t • ~ _lı Bu belediyemize kalacaktır - . . . işler etrafında da çalııacaktır. a • 1 assa son 1 1 ay ıçıo e unsur ur. ınaena ey ıya • şahit dinlenmiştar· .. ,.. 

. • Bunlar buro ıılerının ma1a üb' ı . • ı b ı·- ı - · d' · . · d'ole ... .1' Beledıyenın hukuk müşaviri l k· . t Bilronun tenvir ve irşat ko· m ım ye11.un ara a ıg o ların boyle rastgele ıo ırıl · diğer iki ıahıdı 1 ~ıl" 
hava gazı işlerini de üzerine memurŞu f~kacba ' maıye fml"ke 1 "k .. I" ' f 1 ·ı muştur. lkioci teşrin ortasına mesi itbalitçılıırın da aleyhi· ayın on •. blri;; bır•k•~ 

muru e ı ey masaya şe ı una ço oz u vazı e er ven • k d Al 1 b' 1 ~ 
alacaktır. Bu gibi masraflar· . - • . . . . a ar manya e ıne o an nedir. -edecektır. Koy dosyaları da mışhr. Bu busustakı vah buy· k · 't ı p k ff ft ) 1' dan tasarrf yapılacağı için . d . d' k v _ a tavı e ' za mıştır amu ve Bu sebeple ithalatçılar fi· 8 8 I~ 

yP.nı tarz a tanzım e ılere rugu bugunlerde kaza ve na- h' · Al "th r 
masraf faslı kısılacak; bu su· Türkofisin doıya tarzı köy hiyeleıe gönderilecektir. zb~ ırentüo ı ~ k ma~yaya ktı d~ ı yc tlarıo düşürüıdüğü anlarda S t )af 
retle ziyan etme tehlikeleri ıraz g ç u . go.~te~me e ."· dahn çok ihtiyatlı davranıyor · a iŞ 
aıalacaktır. Saı•p bey Adlı•yede Bunun sebebı Tur\uyedeo ıs· (ar. Çünkü arkadan vu .. ul - S h ft içiod• ' 

Riyasetin teklif ettiği 89000 tenen fiıtların alakadar ı\ 1 maktan korkuyorlar b on d 
8
3 ;O 3 75 ~ 

man dal.releri t f d f · orsasın e · ' 1 ,rr' 
liralık bütçeyi 68000 liraya in- V ı• )d T • ) ara ın ·~ az· Hafea içio,ie lzmirden 100 rasında 2156 çu\f• ~ 11 

dirdik. Bu indirme uzun boy B 1 ~ U . ayJD er la sayılmasıdır. . Bu i.tıbarla kilo başana sif Hamhurg ola mıştır. Bakla ıatıt• ~f,I' t 
lu araştırmanın sonudur ve Burdur vah vekilebne ev- lzmir adliyesi kadroıundan bu mıddeler üzerınden ış yap k · t fi atla : 7 numara ruş arasında 744 ç I"'~ J • d'J b k . k .. ,, 1 d . 1 . . ra ıs enen y r bl ı 
11ğlam esaslar üzerine kurul· vece tayın e ı en sa ı vah onar lira maıılı altı katip m• ıçın LA man aıre erının 16 50 8 19 Q - muk satışı 2541 fi'tı . 
muıtur. Azdan Suat bütçeyi muavinimiz Saip beyin a11Jeti t b . il v d'ld' _. Ad • tespit ettiği fiatları~göı önün- ' 20 50 nu~~ra ' · 

0

~;;0 40 kuruş arası od• 
k d iç bakanlığınca tasdik edilmiş- a sısatı g•e 1 ıgı. bye de tutmak liıımdır. ra ' ' numar.• . "" · mu tur A oi baftl _ı 

o•ıu u : t• O" b b t •ı.ıı. t bakanlıgvından müddeiumumi· KURU ÜZÜM· 11 numara 26,50 florıodır . 359ş k. yl )•IJ)"t' _,, 
ır. un u usuı a vı aye e •v . : • . . • . . , . . . • • • •- 1 enta pa 6 ,., 

Bu tebligat y .. pılmııtır lıge. bıld~rı1?2ııtır. .Bunların Pıyasa ~aıf ; ge.ç.mıştır. Bu- ( • ı• kilo zetio yağı, !35 1ı gece - .. yerıne yırmı beı~r lıra ma- DUO sebebı lımir ıhracat tile- ngı iZ cir, 588 l çuval uıilıll 
Açık olan eczaneler Kaza aılı OD hukuk mezu~u na~- carlar:.nın ç~~ .daha .iyi .iş Sefaret ate esi tır. ,.~ 
K i t d ittihat Ka· lrgatpazarından geçmekte zet olarak kadroya ılive edıl · yapabılmek ıçıo fıatları ındır· Ş MantarCI ~ 

emera ın a ' . . d' H lb k" • 1 . t 'it . A k f · d Ah t E f K ı öfö H · f d' ·d • mııtır. meleri rr. a u ı tacır en- ngı erenın n ara se a · b•' rantına a me şre , e o an ı r ayrı e en ı, ı •· • · M F d 'k E K ·1 d ı<.-
d H 

• E d · d k' t b·ı· d. Yeniden ibdaı edile~ek ic· mizin bu usulleri fazla ış ya- ret ateşesı · re eıı ge eçecı er e I•" mer e ayrettln, şrepaşa a resıa e ı o omo ı ı ye ı ya- ,.. · . v. .1 1. 1 . k .. d mekte o 
E f Al k Ah t d B h 

· · d b' ra memurlugvu i"İD de onar p1lmasına ımkin vermedıgı vapurı e ıınaıı1mıza ge mış, agın a geç ,..,o 
şre paıa, sanca ta me şın a aru ıımın e ır ço· .. ... k 1 k d · b k t ı· · •t f diuio .,.. .... 

L f
. 1 · b .. t k v d lira mıaılı nç kitip tabıisah gibi bilikiı bazı 11 alakadarları a şam s eo erayeye are c ı ~ayı e en JılfP" 

fit 1 eczane erı U gece a• cuga çarp ırara ay..,gın an 1 · • f I 36 )' Si çl 
çıktır. hafifçe yaralamı,tır. kabul edilmiştir. da şüpheye düşürmektedir. etmışhr. sure ı e ıra 

-· 
kokulu kartal ve inci canıaşır sabunlarını kullanınız 

s1~ p. 



5 

Hlssl, a,k romanı 

ğe gittiğimi söyle .. 
Annem: 
- Peki, demiş. 
Ve,. ÔpUşmütler, 

lar .. 

mış. 

ayrılmış-

-Devam edecek-

lZMlR POSTASI 

Sultanhisar -.... 
Cuma giinii 'Le açıktır 
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YOZ 6 IZMlR POST ASI - Soy Adı 
••••• Umumi Harbın tarihi Almak İstiyenlere • 

Kılağuz 

• •DD OllllllllllllllUlllın No.31 llllllllllllllllllllllll -1111111 Bulak 

Fransa Hükumeti, Tek Kumanda Esasını Müt· ~:::~u• 
tefiklerine Kabul Ettirdi, Fakat Yun~nistana :~:u~ 
Sırbistana Yardımı Kabul Ettirmeğe Mu- ~~;1'n 

vaff ak Olamadı... Yerge 
Yaktal 

800 kilometrelik ylizlerce mOı- elinde Franıızlara ait 95 bü kabil Alman taarruzu eıki Torak 
tahkem mevki ve kaleye kar- yük maden ocağı vardı, Frın vaziyetini bemert, hemen iade Tarancı 
ıı yapılan mütem•di taarruz · sazların elinde ise 32 ocak etmiştir. Kortun 
larda aarfoluoan mühimmat kalmııtı /' • Bekter 
mıktan her türlü tahminin Almanların ağır top cihe Kışta bu cephedeki hare· Soğım 
ibtilnde idi. Bizzat Loit Corç tinden Fransızlara tefevvuku ketlerin mahiyeti, ıiper harbı Akpan 

Zllmre 
Çoba~ yıldııa 

Karan lak 
Süı 

Ziyedelik 

" Ziya 

" 
" Tepe, zirve 

Ziraatçı 

Zinde 
Z1rh 

Altın 

Zemherir 
Zeki 

~1111::: SiNEMA İLANLARI 

--· ·~ .. --==···-
::r~~ Ta nsinema, tiyatrofll 

Muhterem müdavimlerimizin takdir ve alkışlar 1~;. 
dıracakları muhteşem filio lerle karşı1acaklar 
l - Beya'Z perdenin en ateşli ve çapkın kı11 •1 11 

FRANSILKA GAAL tarafından temsil edı' 

ltı•ıııııı .. Veronika ··11111
1 

Sözlü, Şarkılı Şaheser 

2 - CLAUDE FARRERE'in ölmez eıerleriod111 

1915 ıenesi Marbnda 1914 büyüktü. mahiyetini geçmedi.Kih Fran• Aalağan 
ıenesi Eylülüne niıbetle yirmi -2- 11zlar, kih Almanlar bir kaç Adak 
defa fazla mermi sarfedildi 19L) in son ınsfincla kilometre ilerledile veya geri Adar 

4ııııw· H A R P ··ııııııfıı 
Zaman 3 - MIKt BOKS ŞAMPiYONU JI 

" Bunların hepsini [ TAN J da görecek ve eğlence 
ğiai ıöy:emiştir. Bu geniı cephede 1915 se· lediler. Bu hareketler. her iki Dakak Zıika saaatlar yeşıyacakıınız 

Stok miktarı Rltıya muka · nesinin son nısfında büyük ve terafm kuvvetlMinde niabi bir Baskaa · 
bil 9 olmasına rağmen gene mühim hadiseler oldu. tevazün husule gelmeaiaia ta- Alpaiut 

·Galebe 1 5 I~ 
Aıit Pazartesi,Perıembt: Harp 13 - l 7- 21 Voronika 1 

15 
t 

kifi ge!miyordu, bu vaziyet Temmuzda Almaoı veliabh bii neticeleri idi. Tekia 
Fransayı hayret ve dehşet ordunu Aryon da taruza geç· Franıı:ı harp tarihleri. 1915 Bahm 
içinde b1raktı. Top ve mermi mit, f ._ kat bu taruzun neticesi aeneai vekayini Franıanın za- 9aldık 

Yekta ICuma, Cumartesi: Harp 9 13-17 21 Voronika il 
Arkadat Pazar. Sah, Çarsamba Harp 17 - 21 Vnonik• J3 

Yar- ... 
imalihnıo arttırılması için siper harbini müsaade ettiği feri gösterirler; bittabi harbıa Atabey 
propagandaya başlandı. . dereceyi geçmemiıtir. sonunun Fransızlar :ıehine ne· Anaç 

Vezir 
Velut 
Vekil Ve bu meyanda bir de mü Yaz harpleri : _ Yazın gir- ticeJenmuinin verdiği neı'e atağ 

himmat milste.şarlığı ihdas o- meıile beraber logili:ı cephe· bunu icap ettirmiıtir. azb6y vecit 
lnddu, bu vazifeye Fransada sine mühim kuvvetler geldi. Fakat Franaanın vaziyeti, turut vatan 
M. Alber tomas, logilterede jofr Almanların Ruıyaya yı- 1915 te hiçbir vakit iyi de- ulağ vaııta 
Loit Corç tayin edild. pacakları harekete maniolmak ğildi , Franıız muavenet kud· eren vaııl olan 

Rusya da ordusunu ıslaha için iki cepbedea bir taarruz reti gün geçtikçe k11ılıyordu. öi&ı vaııf 
baıladı. lüzumunu gördü. Franıa, l ngiliz ve bir derece aaiğ kir 

ltalya, Mayıı sonlarında iti- Bu suıetle Artuaz ve Şam- Amerikan parasının , ıeima- artut hediye 
iaf saflarında olarak barba panya 1100 ağır, 600 ıiper, yesinin ve bol •eaaitioin ı&- artam meziyet 
ıirdi. 88 ıiper, 24 lük top faaliye- yeıinde barba devam edi· arpağ fnıun 

Mühimmat meselesi, itilaf tine hazırlandı. yordu. . akın hncum 
devletlerini cidden korkulu 25 Eylulde iki yerden 'baş- Almanlar, Fıaaıanın en. kıy- l:ımir Poıtaıı, öz dil huıu 
yordu. hyan harpta Almanlar geri metli topraklarında kök sahDiı ıunda kıymetli okuyucularına 

Sarf olunan fevkalade me· çekildiler. A imanların zayiatı gibi bulunuyorlardı. yaptığı hizmetleri daha geniş · 
aai, matlup neticeyi güçlükle 140,000 maktul ve mecruh, Franııılar, ıiyaıi bir buhran letmiıtir. 
verecekti, çünkn Fransamın 23.000 esir, l 21 toptu Fran içinde de kaldılar. Itilif Her arza edene yeni iıim 
hnıuıi aanayi müessese v~ saıların zayiatı 150,000 i geç devletleri n_amına Franıa bulmara de•am etmekle bua 1 

fabrikalannın hemen yüzde miştir. hükumeti , Yunaniıtanı Sarbiı- ber her rBn bu ıutunlarda Ja 
sekaeni Alman işgali alhnda Almanlar, bu iki cepheli tana yardıma icbar etti. Yu· 30 40 yeni iıim netredeceğıi. 
olan yerlerde idi. -~ taarruzda nisbeten _ g~il av· nan hükumeti namına kıral Bu kılavaıdaa iıim alanların 

Franaanın mOsait yerlerin- !anmışlardır. Ve :Arfuaida he· Kostantin Fransız teıebbilı&ne yeni iıimlerbii • •etrini ke~: 
de yeniden fabrikalar vcude men mukabil taarruza geçti· ıiddetle muhalefet etti. Fran- dimize borç biliriz. 
getirildi ve belki kadın ola ler, gaybettikleri' yerlerin bir sız bahriye kuvvetlerinin Pi· 
rak )00,000 kiıi kullanıldı kısmını yeniden elde ettiler; r".ye karıı fiili tehditleri de 
Bu me1ai 1ayesinde 1915 ki bu sur~tle Fran11ılar1n ~leıi ,para etmedi: 
nuausanisinde gtinde 43 ton harekt h durmak mecbunye- · Halbuki Sırbistan cidden 

- 3 .-

ltalyanıİı ~ har-mühimmat ahnuken. Temmuz· tinde kaldı. müşkül mevkide idi Yunaniı· 
da bu miktar 168 ton olmuş· lngiliıleıin Loos'tan yaptıl • · . b' tt · bn.to be n 1•11•11• . · · d d taa · serı ır ıure e ve u D ~ 
1916 Kinunusanııınde 351 ları yar ı~ taarruıu • t:vve.• k .1 h b . d"'. t k 
ton mühimmat elde edi[miştir. Ji biraz ilerilemeği mucip ol- ~vveta e ~r e g1rm~ ıgı a: Vakla, ltalya umumi barp· 

Bu sıralarda Almanla11n muş fakat 4 giin sonrak.i mu• dırde. Sırbıslan harıtadan ıı· ten ~vvel Almanya ve Avuı· 
liam~ge mahküm idi. barya - Macariıtaaıa mnt-

Tiirkiyemizin Kıyınetli Sau'atkar1 · 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Kuvvetli kadroıuyle Karşıyaka h•lkının bedii zevk

lerini temin için 
Bu akıam 29 ikinci Teşrin Perşembe . gecesi saat 

tam 8.30 da ilk temı;I olarak 

Hedef siz Buseler 
Piyes : 3 perde 

Naklede11: Bedia Ferdi Hanım 
Eserini takdim ediyor. 

Fiatlar: Duhuliye 60 , Numaralı yerler 100 kuruştur 
T·l~fon:• 5174 Kişt'! ~ündüzleri 12 den itibaren açıktır. 

SiNEMADA: 
Beyaz perdeni11 şen ve ıı krak yıldııt 

MARIE GLORY'nin ibdaı 
F ranıızca sözlü ve ıarkılı büyük şaheser 

Çarevic 
Gönülleri büyüleyici bir zevkle kendini aeve ıeve 

uyrettirecek kıymetli filim 
DiKKAT: Bu Çarşambadan itibaren geceleri 8$> da 

Raşit Rıza Tiyatrosuııun . 
temıilleri olduğundan 1eanılar şu suıetle tazim edilmiştir 
Perıembe, Cuma 13 - 15 - 17 Pazar 15-17-19 - 21 

Pazarte1i , Salı 19 - 21 

Bu hadisenin itilif mem· tefild idi; fakat ltalyanın m&t· 
l~ketleri manevi kuvvetleri tefiki devletlerle mllnaaebeti 

tuhaf idi. üzerinde yapacağı menfi te 
ıir pek büyük olacaktı . Sır 
bistaoın buhranlı vaziyeti Italyanın kendiıine mahıua 

1 F d b
. k b' ' ıiyaıeti, ahde vefaıızlak, yal· 

~n evve ran•a a ır a ıne . 
b -b h 1 t' d. M nız kendi heaabına gelenı 

u ram uıu e ge ır ı . . · yapmak, milttefiklerinden her 
Delkoıenin · iıtifa11 Ozerane k t d n b t · va ı yar ım ve m ıa ere 
1915 ıeneai TeırinievveliniD beklemek fakat mukabihnde 
13 ncü günilBriyan kabinesi hiç bir ıey yapmamak, bitti 
teşekkül etti. Bu kabine cene· mlttefikleri ment fiine muha-
ral Galyeti, anıir~I Lokaıı, lif hareket etmek idi. 
ve BurjH, Kamb, Freyaine . 
denis Koıenden mürekkepti Müttefik olmakla beraber 

Bu sırada Fransanın teteb· ltalya, balkanlarda, oımanh 
bü teklifi ile itilif orduları• memleketlerinde Av.ııturyayı 01:1 

bir elden idaresi keyfiyeti kendiıiae en ·boynk ve teh
kale koderanıında ve Şantilli likeH rakip addetmekte idi. 
barµ şuraı111da teabit edildi. Almanya, Osmanlı hlkii 
Bu ıuretle ceneral joffre iti meti ile doıt reçinmek iıti-
1 if ordular1 baıkumandaaı yen, birçok liaıaaatta Oı-
il'n olundu. . manlı li6ktimetini mlldafaa 

Fransız ordusunun vaziyeti eder r6r8nea bir doıt olduğu 
ve zayiatı mllthit idi; 1910 halde, ittifak batara için Trab· 
ıenesinde eylüle kadar Fr~n- luı garbın her tiri& hukuk 
11z zayiatı · 45,000 maktul de ve uıul hilifına oluah ltal
gayip, 109,000- mecruh idi; yanlar tarafından iıtiliıına da 
Eyliil ve Teşrinievvel ayların- g6z yummuıta. 
da iıe 100 ,0CJO maktul ve ui Devam edecek -
200 000 mecruh verilmitti. 

Düşman Elinde Esi 
d 

Bii.tiin J)ün~va kan Ye ate~ yağnınru altın 

1914 ••• Harbı Umumi 
Şimdiye kadar yapılan Harbı umuu:.i filimleriDİO 

en muazzamı 
Jzm.il'<le ilk defa ,.e yalnız 

[ Lale Sinemasında 1 
Bugünden itibaren başladı. 

BUGÜN 
1 - DÜNYA HABc.RLERI En ıon 
2 · DÜŞMAN ELİNDE ESiR 12 kısım 
3 - ÇARD~Ş llk defa 10 kısım 

Karşıyaka ( EGE) Sinern•'' 
29 ikinci teı.ın Çar,ımbadan itibaren 2 büyük filim bird 

1- Arthur , 
p•' Güzel kadın.lar ma11örü. Fransızca ıöılü büyiik 0 cO• 

Yaldızlar: BOUCOT. R. PARTHE:Z, LıFY ZEVA 
M. DUCOURET 

Franıız inceliği , güzel farkılar, Rivierada 
leaceler, Pijemı moda müsabakaları Arthur 
kul6btl mne .. isi. 

• 
2- M01'ı{ sokaiı cinayet: 
Oynıyanlar: BELA LUGOSI - SIDNEY f01' 

Seanslar: Cuma 13 · 15 · 17 ·~ Pazar 15 » " Diğer günler 19 ve 21. 

Pazartesi, S•h günleri duhuliye 

-

EL HAMRA 
ldareainde <t .MİLLİ KÜT O'P HAN ~J » 

- KAHKAHA haftası baıladı -
Beyaz perdeain şen ve ıevi mli san'atkirı 

GEORGES MiL TON' un 
Afrikanın iptidai kabileleri ve vahıi hayvaDl•'

1 

arasınd• çevirdiği şaheser 
ZENClLER KIRALI 

tinci Bu bul 
Fransızca sözlü ve şarkılı büyük komedi 

ilaveler: 
1 - PATHE JURNAL No. 7 
2 - MIKI KORSAN ( canlı resimler ) 

Seanslar: Hergün 15-17-19 ve 21 ,15 te 
Cuma günil 11.30 ve 13 te ilave seansı ~ 

Perıembe glin6 13ve 15 teltalebe ıeansı ~ 
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-.Cennet uçmağı, !Ceset 
oumak 

Cenp . Böğür,yanlCeeim 
Cenup Künortası 

Cenuprüzgirı Akyel,ICesur 

Cephe 

Cerahat 
Cereyan 

kabayel 
koncak, 
yancuklCet 
annaç, 

on, törıcedde 
irin 
Akak , 
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OKZ 

cemdek, 
gönde 

balaban, 
gövdeli, iri 

batır, er, 
koçalc, 
kolçak 

aba, ata, 
acu 

anneanne, 
ba.baann 

Akma 
bozmak 1 Cetvel (su-i) 

' 
Cerh 

nine 
arığ, 

bark, 
an dal 

Cel' 

Cerrah 
Cesamet 

çiirütnıek 
' yaralamak. 

çekme Cevher , c . 
siirükleme evız 

emci.sınıkcı Cev 
büyüklük Cevval 
irilik 
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piyemek, ıe
kirmek. - ör: 
~i,iJ. 

'lVQ 

DAV 

Dantele oya 
Daraban Çarpuk,çarp 

etmek: Ber 
melr, döv
mek, [Para 
kesmek.] 
-hane: Ke
sun evi, yar
makkıldu: 

saray 

Darbe 

ma, vurma. 
-etmek:Bu
g1ldaşmak, 

bükülde~ek, 1 Dası tau 
dövüldemek 
birilgenlik, 

Çav, deyi,, 
erteği, ertek 
ko~an, ozan 

çarpış, vur- Dava ()anı, carım 

ma sav'! sorav 
-lumek: ber töre, yargu 

ge1emek, - cı: Takıtsı, 
· çarpmak - etmek, çak-

J)arbınıese] ascağ, a- mak, çamla-
talar sözü, nıak, taslamak, 
c;üreçek, vu - Ja~nıak: Tö-
rnngu releşnıek, - h: 

Darp damgalama. ÇekneşikJi. 
dovmo, (he- Dava.vekili Koşta.n 

sapla: tap- Davet cağ".ırma, çav. 
.lurJan.) konu1uk, oku 
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- etmek: ku- Dendan Diş; kırtıf 
rumsamak, Dent Alçak,cabak 
yol göstermek emgin, pa-
annık, başçı, zım 

belet, be1ge, De'p ÇO'ramal 
Delil 

belgi, ilgen, kı- Qanğ, çığır 
lağuz, · öngüç, oran, toğu 
tanuk · tura. 

.Delk etmek A vkala-! Depo Birken, her
gil, maskak, 

lamak, oğmak, 
sürtmek 

sarpın, ura. 
Depozito bünek, 

- ü temas : onmcak 
Sürtüştürme. Deraguş bağıra basma 

Dellak Oğaç, oğuç · koygama\, 
DellfU Carcı, çavçı, kucaklamak 

kostan, ön- Derakap ardınca.,ar-
diicü kasından,~ip 

Deın Kan, tın şak, timis, 
Demet. Bağ, beylem una 

buta, figen. Derbar kapı, törliik 
pulaş, tutam Derbeder Alamalr, 

Deııaet .Alc11k/1k Hayta. ılgız. 
- k4raoe: kozak, aölpiik. 

.A..lç.a.kç.a aüreiiA-

.~~4 

Ôll[UUA,. 
00.ı1u0I 'I! 

uemuI 'znl 
-n w.ı•l[ 'vıv 

AW 

ouınnnı [nzno d'Hl[ll(] 
·zamu~ı 

-gg : 'UZZ93 

muznol -al~A'Vl n-
311oızu 

• 
z.o.o -n -

Osmanlıcadan öz dile Söylük Forma: -2-
R'ON - 17 - B1l'T 

aüfe sergen, se- eünyat mi naz, ol, 
rek öl 

eühtan knruğ ya- eünye kurum, y• 
lan, cala 

r pı, yasan . 
eük~ ağlama, yağ eürehne açık, cascav 
Bülbül ötlegen, bö-

lak, ciscibil 
berdek 

Bürhan bilük, ta-eülent . yüce, yiik-
sek nnk, belge 

Bülüğ erginlik, BürkAn yanardağ 

erme, erlik süt korçak, 
Bünyan dik, yapı burk at. 
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' . ~·ne::~ .... Or On Meb'us intihap Encümenini Seçti, Hava • 
ll ışte müze müdürü suçludur gazt Muvakkat Bütçesi Ve Panayır -- RADYO 

Tahsisatı Kabul Edildi 
- Baıtasafı 4 nen yüzde - mesine milnakaı•larc:lan ıoara 

masraf kıımı kararnameıi O· karar verildi. Haber doğru ise: 
kunduktan sonra reye koada. Reiı Karııyaka suyunun 

18 evet, 4 hay., reyile lrabal iıletilmeainden ~ Jita mü· 3 Devlet Anlaşması 
edildi. aakale yapılmasını teklif ede· 

•*• ıek kabul edildi. ------
Arsalar hakliıada aizam en- Bulvar ıirketinden beledi- C d M L )'• t d 

CÜmeni matbal•llDI mubanir yenin alacağına mukabiJ fİr• enevre e • ava ın o Uf u• 
KemıJ Telit bey okudu. E· ket arsa vermek iıtiyordu. ag odada [bir anJa~ma yapıldı 
sası ıudur : Bu ar1aların evvelce teıekknJ A.t ~ 

~ 1 Haziran 930 tmrihinden eden bir komisyon tetkik et Varşova 28 {Radyo) - in· lçtİ!nada bulunan M. Lilvi• 
~a. 0'doıı b !K k -- layor, kırbacı yidikce ıırra or once arsa alanların borçlar., mitti. g~tereden akıedeo: bir habere nof Potemkin, Franıız bari· 
't•p oyunun ona tan • Y ' t 'h. ·ı h ı • a ş· k · kl'f •v • gore Cenevreae bır otel oda· 

" ( 0tt,1k d ... l . bir türlü tramvayı çekemiyor. arı 1 s1rısı e etap • 11 furu• 11 etın te 1 ettıgı arsa- . ciye nazarlariyle teatii efkir 
il!. 8,r ._ a ar • 0 an porçaı~ 1 • · b ( ü k ) d . lerek faizi y&zde altadan he- ları blltçe encllmeniaia tetkik sında Avrupada ehemmıyetle · 1 d. B 1 p 
~ i '"ah yol ) ·desek bır zmır1a u y z arası enız· . • b karşılanan bir anlatma yapıl- etmıı er ar. u an aımaya o· 

111. tleıııiş 
1 

p 
1
• cilerin gönnl ealeaceai olmuş sap edalmesıne ve 10 aıira• ederek gelecek konoıma cel· t 1 . . • • ü d 

~, o mayız. o ıs, or- • , 934 .h. d . ib ü d . d .. l . k mış ır onyanın gırmesı ıçın ç ev· 
fb 1 ıtıtbrü'- h·ı h f Gülüyorlar gülüyorlar gülü- tarı ın en ıt aren Y z e Hila e gorOtO mcsıne arar Bu görüşme Fransız harici· ı ı d · 
b' ~ "• ıa ı mu a aza, ' ' 1 f · 1 t h •1. 'Jd' et naur arı arasın a bır le· 
11e .""· e· ü ü b k yorlar.. aız e a 11 ıne.. verJ ı. ye nazırı M. Laval'ın Cenev· .. .. . . . 
1 

~•ı t ır ı r ara a... • Bunun mnnaıı . -. ......... ~www mayul gostenlmışhr. 
e,k . •hta, hepsinin üstleri Siz de gülmek iıter misiniz? ,. · . 8 re'de oturduğu odada yapıl .. •v• .. 
~~~lı, hepsinin boyalar1 do· dinleyiniz: bir kaç gece önce Mesela 928 ıene11ade a~ıa OrS8 mış; bu görüşmelerde Fransa- Soylendıg~ne gore Polonya-
deb '·· İrili f ki b. b" .• kasırgaya benziye~ bir fırtına alan vatandaı 934 reneaıae H k tl • Çekoslovakya ve Sovyet Rus· nın Fraesa ıle Almanyadaa 
~,, biçitnıiz' uba 

1
' k' ır ~rıknü esti. Hükümet iskelesinde kadar geçen altı ıene - &re e eri ya arasında bir anlaşma ya. birini tercih etmesi mevzuu 

•k ı u es ı pus l'k ildd t · d•ktt • • • b1 h l Ilı • ltın G" "k k bekleme odası i~ini gören 1 m e ın 1 en ıonra •• pılmışlır a so muştur. 
ıııd auası, umru ar· " U •• . 

>ttı,o: boyıu boyuna uz•nm•ı hayvansız tramvay arabasına b~rdcu lı4f t~k·.~tde ~.yrııakct~k ve zum 8 1 • k F 
: lıngar! bir yolcu giriyor. Arabayı rüz· yuz e aız o enı ece ır. Çuval Ahcı K.S. K.S • e ÇI 8 r&DS8 

~,~111,,ılan - ükt . gğr öaftae katmış gümrüğe 2 - Borcun, araanın ihale· -186 H- Al t' 11 50 14 50 • • 
~ gumr e ıı az. . d b 1 k 20 . yo ı K b T" t b k • ~•p ııı,llırı~ keyifleri yerinde. doğru sürükle)ip götürüyor. sın en aı ıyara . seney~ 134 Alyoti bir. 12 37 lij 8 JDeSI IC&re 8 BDI 

tG~~. Önüne ıerilmiıler. ılık (Adkata)n d~ir .;ovlcu koJUY~~ arnlarak 20 takııtte tabaat 42 Şınlak z. bir. 13 50 15 Brüksel 28 (Radyo) - M. Paris 28 (R~dyo) - Franıa 
>ot1,'i" •lhnda uyku kestiıi- .... urd b ·~~· agırorj. gu~ru o ;nmas~~a.. . b ki . 35 H. z. Ahmet 10 50 12 Tönis'ia teşkil ettiği kabiııe Sovyet Rusya ticaret aDlıı· 
ı b\· onun et e ıy~n p~ 11, ~- t -. -~eney~ ~ f em~yıp 32 S. Süleyman 11 14 75 bugün birinci defa olarak ması için Fransa ticaret ba· 
'ıt 1 ~ •khinenin önünde edsıı v1nsız Id~v~~ayı,? U o and:d-}~ ke peşm o eme il ıyen ere 29 J Koben 10 75 11 50 meb'usaa kamarasına girerek kanı Marşondo; Cumarteai 
~,~,o~•nta var. Buna (Açık ~~:ıy~: ıgını gor nce ugu d~l~n h müdb~elte ntaza~J~~ yüzde IS M. J. Taranto 9 50 9 50 hükümetin pro_Jramını oku- günü Moskovaya hareket ede· 
t, okant ) d. b·ı· . D . or esa ıy e enzı a yapıl- 14 M h . k t 13 75 15 muştur. cektir. 
~1tı d' . ası ıye ı ırız. ı· Arkadan koşan yolcunun u sın ıp an 
~ '~d:b~:~~ bir maao, OCO~lb bağırmasını, polisin keskin dü- m-:ına.Takalti zamanında llde- 9 Y: H. Cemil 12 75 15 75 Deniz tayya- Kambiyo 
ı.t'••tıda hı talva1t, skokagın düiünü işiten içerdeki yolcu miyen borçlunuun geri° kalan 499 düqldl ıabıın yeküau • N t l'd 
"~d I as11 an opmuş k d t . , . 1 • reSI 8 8 8 Paris 28 (Radyo) - Kam-
" • "•l v . uy u an uyanıyor ve ramvayı borcunun ıcra 1 vaııta11yle tah· ncır b' b '~~ ı .. er 80 k k Bı p . ( R d ) C ıyo or11s1nda buıün Jngiliı 
~ e •ineır'ı gan, f me . r dur?urmak için zil kayışını siline ve 31 May11 935 taribi 147 T. Debbaı 6 50 13 50 anı 28 . a yo . -. e· lirası 75,64 dolar 15,16 14 

' ltktr·1r • • çekıyor.. Sonradan anlaşılıyor ne kadar mllracaat edenlerin . nuhi Amerıkıı seferını yap· _ . 
~ J .. L 1 d11cgv inde bır tene· k' t d h b. k d . 'f k • 45 C. Cendelı 7 75 7 75 makta olan büyük deniz tay· f, ank uzer1nde kapanmııtır . .. .,q, ı o ı a a ne ayv•n . var, ne u arar an ısb a e etmeaıne . . 4 r (~6 . sallanıyor : .,ü rücü var De biletçi !. ve hepsine ayrı a ı t hbütlO 24 E. Krıspın 4 yaresi dün akıam ıaat 20,25te 
"ııt,flrFevzi paıa bulvarı) Ben bu lşte kimseyi degvil kt 1 1 b kyr aa .1 •1 216 d&nkü ıatııın nekunu Natal şehrine inmiştir. Tayya- Şikayetler 
)t r kar k 1 d d' ' me up ar a u arana ı eb • Z Y v d d' 1 d 4 b a o un a dama ı- Salabattin kantarcı oaJunu anı re e ye 1 yo cu var ır. 
itti U Yol \J· d • • ıı. Burrıova caddesinde bir 

. • e ' a ımı zor ge· suçlu buluyorum : Bu atlı Konuşma dı•t1• K t d ~-\>.. tramvayı ne diye müzeye hap· 31600kilo Mub. alıcı21 50 23 50 an On a dükkin aı:ıbibi, dükkinın ka-
'.11. ... tııla · k k ? k d k Z h• . .. . pısı ö :ıüne bir sandalye ko-
'' g'b• r şışman oca ·- ıetmiyor . Sın i, müze e i Yazma dı·ıı· a ıre EcııebıJere ultınıatonı yarak oturdug-u için beledi • 
J Uttj 1• 

1 kaykdmışlardır ve antikalar bundan daha mı de· Y 
qlt rıı r h 

1 
? B 694 buaday 3 85 4 15 (North China Daily Nevs) tarafından maktu ür lira ce· 

1 
• " t bma dayamıılar· ğer i . . - aştarafı 1 inci sahifede- • K t r· t d b' T ~~ uij K k b k 1 93 arpa 3 37 3 37 .an on ~care 0 8~1 

• ec~e 1 zaya tabi tutuhnuştur. · 
~ 11, 13 

Voıek korkusu yoktur; arşıya aya eton 11 e e Kııa bir örnek göaterelim: 
10 

Tıcaret mueısseselerının nıba- Bel dı'ye . B dd 
tbilı' burada den·ıze su do-- yaphracak kadar parası bol Dal61et. Kar,ılıklan: l - .Azao· 91 ıuıam 10 B. • . . . b . e DID oınova ca • t 22 k 

5 5 12 
yet ırıncıteırmın on eşıne . . d ld v b'ld' 

t~t i Yasak masak değildir. olan liman inhisarının Pasa· ma, 2- .Azgı, 3:- .Azgınlık, 4-Azu um dt1n 4 7 kadar kazanç vergi borçlarını ~ı.nın .nere e o. ug.u~u ı ı· 
'ta ıp dt 1 ı 1 b port iskelesinin parmaklıkla· 5- Azma, 6- Sapma, 7- apıtma 28 nohut 5 .5 tediye etmeleri lazım g~ldiği gıae ınaa.mak ısterız .. bu ca_cl· 
)ı 1tı, • sayı maz.. 1 an• 8- Yoldan çıkına... 94 p k d 2 2 30 d d b b d k ''• .. cıdun Ge11ç binanın rını boyatacak kadar parası B h" 1 O • çe ir eğı 30 oi bildiren ültimatom şeklinde e c, ır ev veya ır u . 
'~ dönen . , yok mu?. Parası yokıa bu ~; ıço mazaa birbirine uyanı· 67 kental Palamut 200 245 bir sirküler acıretmiştir. kan önüne bir sandalye koy-

' l)o yüzü bır çamura t ht hl ki b' k dır. Bır de şuoa bakalım: ki l' I h' b ~ll :· Arnavut k•ldırımı ile ~. a kparma ık arak dır daç Alim... Karşılıkları: 1 _ Ata, 26 B. Pamuk 45 48 Yapılan bu tamimde mtv· ma a ge ıp geçen er ıç ir 
l. Yit ~\ırası örtülmelidir!. çıkvlı çka am1ıyaca a ar a 2 _ Babşı, 3_ Bilecen. 4 _ Bilgen, 22 " 4: « ,, zuubabs ecnebi müesseseleri, zarar gormezler, caddenin de 
'I~ ~ 'ınıetind b d'ld a ı ıt mı · 5- Bilgiç, Bilgit 6 _ Bilici, 7_ verilen bu talimata riayet et- güz ilik ve ya asudeliğine bir 
~14 it Çe . e. er . 1 ~o lnnallabe maassabirio ... Bu· Bilili, 8 _ Bilir, '9 _ Bilgicü, 10 _ ZinnaJ medikleri takdirde bütün eya· zarar gelmez. Cürüm ve ce· 
~t • G, ııt lutap. lçerı gır· raıı Kadife kalesine çıkan yol Bilikli, ıı- Okumuş; 12- Bilimlik ~ Jet dahilindeki Çinli [tüccarlar zaoın bır azde wefhumuoa 

tltııııtı tetcder, mecmualar, mu.dur?.. Haymana ovası m!· 13- Bfiğil, Böka, l4- BüAü ıı>- Türk anonim tirketinin bu gibi ecnebi müesseıeleti dikkat edilmelidir, kanaati•-
' ~ .. ar, nıecmualar... dır?.. Kayıktan çıkıp lzmır Cavlı, Şavlı, 16- Çelebi 17_ D•· Ayancıkta tesis eylediği son ile her türlü iş yapmaktan deyiz. 
ttit Uııyü!. Avıupadaa kaç toprağına ayak atan bir yolcu, nışman, 18 - Eke, ı~ _ Erden, ıiıtem makinelerle müceh- men edileceklerdir. 
tat, g•~cte, mecmua getir· ilk bakışta ne görüyor?. Pa· Eyesi, 20 -- Kam, 21 _ Okuklu, bez fabrikalarında fenni ıe- E1aıen mademki Çinliler 

, llttuı? . saprtun içine giriniz, kayıkla· 22- Öylil, 23- Tanırgan... kili erde lıazırl•clığı parkeleri ayni vergivi vermekle m ükel-
' l'cıo:ı iki ü I rın yan•şhğı yere çıkınız, gö- Şimdi hukadıır kuplık karşı· dünya piyasalarında ıöhret lef tutuluyorlar, ecnebilerin de 

\t liep · . y 2 
• rününüzl. sında Len_ • Bilgiç> deyimini beyeni- k d 1 ayni muameleye tabi tutul t sının sayısı neka · azan ıtını aemnuniy~t e 

~ lltuYor? · Pasaport vapur iıkelesinın yor ve ~ onu kulla~ıyo.~m. B~ ba~· öğrendik. Hem ııhhi hem maları pek tabii olduğu ilave 

Uşakta 
Oz dil ıulpJabı ve 

Halkevi çah.,ıııaları t14k saati onu on geriyor; posta kası · Eke. daha otekisı • Öylu• hır edilmiştir. Ticaret odasının 
ı~d uland b T b k d B iktiaadi olan bu döıeme usu-\ -il b· ı, u sorgunun hanenin saati iki buçuk; mat· . aş \yazgın • f öğüa kullanıyor, lünü büt&n m6hendis ve İn• tehdidi memlekette büyük bir Uşak ( 1. T. P.) Dilk nakı· 

ı. ''" d' ır çapan oğlu çık baanm sa atı dörde beş vat!.. l~ tc uradan ı;atıllıııyor. • r b b d d k d' .. r ı:. "~t ıy k K ıaat sahiplerine taniye ede· alaka uyandırmıştır. a ı ura a a en ısını 1ıvı-
~ ı k e •çamaklı yollara KUTLU AY onı.ışrua dili ile yazm.. dilini Bu hareketin Çinlil~rle Er termiş ve her inkılabı muhiti-

b· etıı, küm tf K k • _ _ _ __ _ birleştirmek için ber§eyden önce bu riz. k 
C •r ... e 1• oa 0 N •ı• 8 d ~ ıt ~ ·· - L Satıı yerı··. Hı'la"I Kereste nebiler arasmda bazı müş i· ne yayan Uşak gençleri bu 
t.. I• "l~-iltk şebı "ınde tnrk aı 1 ey Ueumu ÇOZhlC11; gerektir uDJyoruı... ld• .'-,; ~" u fabrikası Telefon: 3776 lit çıkarması mubteme ır. sefer dil savaşına giriımiıler· 
~- b an üç buçuk mec- M • B aşyazgan P. "936 Ecnebiler yeni vergiyi hakıız dir. 
, t~t._-~kaUara okka ile sa· aDJS8 ya - ~ -- ~ buluyorlar ve zihniyetlerin~e Herkc1 öz türkçe kelime· 
,t~i t "h•d· bir avuç ec- T • d·ıd· Türkiye Ziraa·t bankası lzmir ,.,.~ etm~k kararuıı ,,erm•ı· ıerioi ezberlemekte ve soy adı 
'' "-'fıl iki yüz çeşit mec· ayın e l 1 . lerdır. . . aramaktadır. 
,~ct,~ .. g,dzete okuyor, dü· •

1
• BMa~rifMmü~ürüMAh'?fd N~· şubesinden: Çünkü b_u yenı 1 :ergıde~ Halkevi bal" dershaneleti 

·q ~ " ışarı çıktım. Kapı· ı ı eyıo anısa auı mu- maada ecnebıler yo Jve s11r h k f b·ı . 
\ı .... ıın .... b'ı A t .. dürlu-gv u-ne tayı·n edı'ldı•gv ı· An· 26· 11 ·934 tarihinde açık arttıma ile ih•leleri yapılaca&-ı 'l . . b "k .. mete munta. eçılmış Vl' al ın maari ı gı· 

"lh .. b.. r ınavu ço· k b' d 93 vergı erını uktuedı'rler leri bir derece daha yllksel· l v •ğir d aradan gelen lf haber en 5. l 1 4 de Anadolu 11 11-934 de Yeni Aıır 17-11 ·934 zaman verme . . . 
•u ıp uruyor: 1 1 t O · M de Iıık ve 23 l I ~934 de. Ticaret gazetelerinde ilin edilen Bı'r müddetdenberi konıo mışhr. l- ı, ek · b an aıı mıo ır. oun ycune a• 

•, 'Ilı fi ozaaaaP.. 'f "f tt' 1 • d H 'k t Yunanh emvalinin ihaleleri 3 ·12 934 tarihine temdit edil· loslarla yapılan müzakereler Halkevi kütüphane ve neı-
~~ •aıd, t d" arı mu e ış erıo en ı me 
1 t b opu topu ort B t . d'l . t• miştir. Satıı gayri mubadil bonoıu veya peıin para ile son günlerde bı'r rıkmaza gir riyat şubesi de aç ılarak kıy-
~~ 'i'lı· y I 1 .1. ey ayın c ı mış ır. • 

Gj .11
1 
li · ugos av, Dgı ı:ı, M h • G Jd• naklen yapd r. Kıymeti mubammenesi iki bira lira veya miı ve mes'ele nihayet elçilık metli eserler istifadeye konul· 

~~~tı "• ollaaıda. logiliz gemi· U BClr e 1 daha ziyade olan emvalin ihalei kat,iyeleri ittizana tabidir. iare havale edilmiştir. Diger muştur. 
''''t, P.uruu kıçına kurul- Dün şehrimize 102 muha· Malın sabldığı seneye ait Devlet vergi belediye resim ve taraftan Çinli makamlar, ya· Kıymetli unsurlar tarafın· 
~~t• ~el>ıpo~arını çekiyorlar. cir aileı; gelmiıtir. Bunlar sair bütün: ma1raflar milıteriye aittir. lıtiyenlerln yilı:le pılan ihtiraıları anzarı dikkate dan idare olunan halkevi K"ll• 

tıtb; ~ bırden glllllıtüler. mahalli milretteplerioe sev· yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale g6n& ıaat 14·30 da almada o mukarrerah tatbik gün faaliyetlerini ar~umakta· 
•Yvın dinmiş, çaba· kedilecektir. Zıraat ba11kasına mllracaıtlır1. 5151 P. 962 etmek kararını vermiılerdir. dır. 



Y'OZ JO lZMtR POSTASI 

Doktor Memduh Laboratuvarı 
Beyler Sokak No. 27 

Telefon: 2691 Telcg LABOMEMDUH 

Hayırh haber 
Mübarek bayramımız geliyor fakat bayramda bilb•~ 

kıyafetli, cazip ve şık olmak için elbise ve kuodur• 

' 1 • lerinizi Hlimafa çarşısında: 

Tanrı 

·Buyruğu 

2 inci Forması 
çıkmıştır 

Ticaret Bassağın<la 

Satılınaktadır. 

ticari 

Gıdat 

HER 

c•ns 

Sınai 

Tıbbi . 

Tahlilat 

H. 300 

Kiralık Depo 
ikinci Kordonda eski' güm

rlk ıokağında (6) humaralı 
depo satıhktır. 

47 
45 

DERECE bar 
iki kattan ibaret olup bi

rinci katı g•yet geniı ve ikin
ci katı ise depo olarak kul· 
laadmağa elverişli bilyük bir 
1alon ve iki bilroyu muhtevi
dir. Talipleıin ikinci Kordon· 
da Kardiçalı Hüseyin bey ha 
nında Umum gazeteler bayii 
HAmdi Bekir beye mnracaat· 
)arı. 

Aydın demiryolu umum 
miidürlüğiinden: 

2 8-1934 tarihinden Tef· 
riaievvel 1934 ıonuna kadar 
Dinardan Denizliye taşınacalc 

laDmOa beher tonundan 500 
kuruı ncret alınır. 

3·10 934 tarihinden 31 · 124 
9M tarihine kadar udemiıtcn 
lımire nakledilecek yaş lb.üm
Da beher tonundan 600 ku 
ruı Dcret alınacaktar. 

1034 numaralı Taze 
meyva tarifesi 

6 - 11 - 9:i4 tarihin-

DERECE madran 
Rakıları üzüm rakısıdırlar., Nefi~dir. Sıhhidir. 

ikinci Sumadaıı Yapılan 43 Derece Sakız Rakısı 
Ucuzluğu 

Marncaat Mahalli : 

İtibarile Şayanı 'l'a vsiyedir 

Na.~illi Madran Rakı Fabrikası 

Hamam, hamamcnnh 
tecröbeli ve iktidaru 
ohnasile daima yaşar 
ve kendisini memnuu 
eder. 
Sıhbata hizmet. yalnız ye· 

mek ve içmekle değil ayuı 
zamanda temiz yıkanmakla 
da kaimdir. 

Lüks 'e her türlü tertiba
tı haiz olan biryer mükem· 
mcliyetini kazanmıı oldu· 
ğundan 

KEÇECiLERDE 

Tevfik Pasa 
Hamamı Da 

Af üdürlağa P. 897 

I~~~~~~~~~~ 
SARDA Elbise Boyahanesi l 
İzmirin en iyi boyahanesidir 

42 •e_.n~lik t~crübe ve ameliyat ile nihayet Avrupanın 
en bOyuk boyahaneJeri11de ıekiz sene tabail g3rGp ı•ha 
detnameler almıı olan boyahanemiz mutaba11111 mubte· 
rem mDıterilerimiz için teminatlar. 

Bi1fimum tesisatımız asri Ye ıuihanikidir 
Temiılenmiı, boyanmıı • ve ütOlenmiı elbiaeler, derin 

bir ihtisasla ve son ıiıtem makinelerle fenni tekilde 
yapıl maktadır. 

Muhterem m&şterilerimizi istifade ettir me\c makıadile 
kıt için ayrıca tenıilit y•p•caiımıııda bildiririz. 
Al)lt ES: Sarda boyahanesi Saman iskelesi. 
Telefon ~irketi kar~1s111daı N o. 21 P.945 

den if arı ahire kadar 

muteber olnıak üzre Öde

mi,ten Izmire taşınacak 

( yaş ö~üm müstesna ) 

diğer bilumuın taze ıney
vaların beher tonundaıı 

aynı tekimülü göstermiı ve 
memleketin en temiz ve ııh· 
bi bir h•mamı olmuştur. Aydın demirvoludan: 
D;ğcr hamamlardan ucuz• 

dur. Aydın Dcmiryolu unıum nıiidilr1iiğünden: 

700 kuruş ücreti nakliye 
alınacaktır. 

Bir defa tccrüEe ediniz. Bütiin pamuklarını miinhasıren şimendiferle 

Mü~~~' RIZA P. 898 . taşımak ""e başka vesaitıle nakliyat yapmamak 
Aydın demiryolundan: .. üzere teahhiitnaıne imza ederek 100 lira temi-

Umurlu istasyonundan Al· ııat verenledn nakledecekleri preseli pamukların 
.Aydın Deıniryo]u u- 11ncaja taıınacak prescli pa- beher tonundan 1560 kuı·u~ ücreti nakliye 

mum miidürlüğiindeıı . muklar 1006 numaralı hususi alınacaktır. 
' arifenin ikinci fıkraaındı r 

20·10· 1934 tarihinden 31 · 7· zikredilen reddiyattan da iı· Hususi tarife No. 1010: 
1935 tarihine kadar mutebu tifade edebileeektir Bu ta i· 10 I0.1934 tarihinden 30.1.1935 tarihine kadar aı•iıda 
olmak üzere Burhaniye ·ı 13 10 1934 t 'h' ·d 31 _r

7 
yazılı iıtaıyonlardan Aydına taıınacak buğdayın tabi olacaj'a 

1 e arı ın en • t . f 1 • d Ö ·ı • f 
Ortaklar arasındaki istasyon- 1935 tarihine kadar muteber arı c er zır e g ıterı mıı 11 • 

lardan Alsancağa taıınıcık olacaktır. 
Pamuk çekirdeklerine ait 1015 1035 numaralı Valeks 
numaralı huıuıi tarifede mez- tarifesi 
k6r yllıde yirmi beı tcnzilita 6 - 11 - 934: tarihin-
ill~eten bDyük mi~yaa_t~ yap~- den iş'arı ahire kadar 
lacak Pamuk çekırdesıı nakh Iznıirden Kule önüne 
yatı için de yalnız mür1elileyb t · k \T l k . b 
1 ·ı 1 k t·ı aşınaca a e sın e-ere ıamı o ma ı•r ı e aıa. 

fıdaki niıpetler dahilinde red her tonundan 2580 ku-
yat yapılacaktır. iicretinakliye a1Pıacaktır 

istasyon 
Sarayk6y 
Denizli 
Kaklık 
Çardak 
Y a:ıkırı 
Sütliç 
Sundurlu 
lact>k6y 
Çivril 
Dinar 

lıtaıyon 
Aydın 

' .. 
" 
.. 
" .. 
.. 
tt 

Beher tonu 
Kuruı. 

475 
600 
700 
750 
775 
817 
850 
850 
850 
850 

Ruhen Katari Kütüpanesindef k 
Almak herhalde IAıımdır. Zira en iyi ve en g&ı• bol 

rı, Tayur, Manto, tuvalet ve erkek modelleri ora~~,.. 
Bayramdln evvel elbiselerini kendileri yap :uak 11 

1 d · d"d · · ) · · )01dirlef• aım ar a _şım ı en patron sıparış erını verme ~ 

RUBENKA1'AN KÜTÜPANES1~P 
Her türlü ve her lisanda gızete, mecmu•, kit•P' 

H inıaal albümleri vardır. , ti• 
Her t&raftan her türlü sipariş kabul edilir ve ıir 1 p. 

derilir. Satıcılara ıyrıca tenzilat yapılır Telefon: 2619 

. SEFERiHiSAR 
Şarap Ve K onyaklan ])epostt 

Asmalımeıcit N. 173 

Hasan Tahsiıı ve Şsı . _. 
Tiirkiycce meşhur Seferihisar Şarap veKonyaklafl 

bu depoda bulacaksanız 
Halis ve muhtelif sirkelcrde bulunur. ~ 

p. 

Sıhhatıuı!düşilnen zevkini bilen güzelliği sef'eol•' 

bilecik Rakısı 11• 
Ncı'e ve şetaret kaynağı' olarak tavsif ederi•' 

BiLECiK Rakısı ~ 
Üziintüleri kaçıran fikre cila, ruba itili vertll• 

6z6mden mamul en birinci ve leziz raliıdır. 

BiLECiK Rakısı ,,,. 
Sevgililtr mabudunun, ıemalar ilahesinin, yıldızlar 
liketinin iradelerine teb•an yaratılmıştır. 

BiLECİK Rakısı 
Hakikat ehlinin biricik ralusıdır. , ot•~ 
Ne der güzelliği ta1vir ederken Eflatun 

h•kikatan enmüzeçi letafetidir• 

Bu Söz HakikatJarın H:ddkatıdır··· f 
P. 912 1. . 

mınıınııııııınııııınnıınııııııııııııuıı ııııııııııııııııııııııııı ı ı ı ı ı ı ı ııım ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ııııııııııııııınuu11 ! MOZA~ 
= ...........-"' = ............ . <e 
§§ 1.'ı raş bıçakları Ji'en uııı 
Ei sanat,ın en son eseddir 
--
~ .l{()ZAJ/, Cild~nizi bozniadl 
§ için kullmıacugmı:ı ye8ane bıçak MOZA R btçn!'Jlf• 

~ Traı biçaklartnda aranan GERMANY. ıN 
sbUSUIİyet bilhassa kılı, cilde :fh~~'tU J:Onı~ 
sen yakın yerinden ve ekme- ~ 0: 'o?.rt:~~L. 
S denkeımektir. Bazı bıçaklar ~ SPE.llA sT ~ = fenni ıurette yapılmamış olduklarıodsn, k1U•~1' ~" 
~ kısmını dipten, bir kısmını yarıdan keserek. bı' J1,a' 
~ mını da kıvırıp geçerlu, bu suretle traş bıÇ~if fi 
=: geçtiği yere bıçağı bastırarak tatbik lizım ge 
:= cilt berbat olur. QP' 
= Mozar bıçakları cildin üzerinden gja1ı 

ği yarda bir tane bile kıl bırakınaz. 
genç bir çocuk yfi7.ii gibi olur. . 

Bir tecri\be, iddiamızı i bat edecektır·0 
10 Tıra~ için garantidir Her yerde 

1 arayınız. 
111 S;d~k~t·P0ti~;~:ıh;·~~.ld1' 

wıımnıu111111111111Uııımımmmınnnıııııııııııııımumııııııııınıımııınuınııııuı111 
~ wıııııııııııııııııııııııııııııııınınıııııııııııuıuınunnııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııuınıuıl\ 1161 ~Mühendislere, Müteahhitlere 1"' 
~ Hakikat Askeriye Çadırcısı 
! YUDA CA VES 
~ 1 zmircle Şekerciler Çarşısı N o. 30 ~ 
5 Mağazamzıda daima yeni ve eski çadır ve t•"• '-
5 mevcut olup, müşterilerimize rekabet kabul etOl~f fi 
5 recede ıatıı ederiz, hariçten getirilen eski ç~dıl ,, 
5 tenteler gayet güzel ve ucuz bir fiatle ta1Plf 

1 
_11 

~ istifade için bir defa buyurunuz. 
1
r,V 

- llağazamız rekabet kat'iyyen kabul etmer d•'ifj 
illiı ıüuiı iı ı ı iii üu iiı ü ifil ı üu ü u i 111111111111111111111111111111111111111111 ı ı fli1111 
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r ;J r-lllllllllllOlllll!lllllllLl!llllDllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 ~ ~ı llllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUmllUllUDlllllllllllllll!!!! 

.... _,. 1 Doktor ~ Doktor Alı· n· ~ 1 Doktor ~ ,. z - ıza i ı §1 H. Fahrettin = ekai Ibrahim 1 Doı>um Ve Oerraht Kadın Hastalıkları =--- 1 

ati•~ 
9 , 

1 

~Si( ~ İzmir Memleket Hastaneai Rontken MBtebusıaı ·~· ERi HASTAHANESİ DAHiLiYE MUTEHASSISI ~ Mütehassısı Telefon 2987 ~ 1 R k 
d, •ııci Beyler sokak numara 45 .Beyler ham~mı karşıan § . . ., .. E§ Her nevi ODt en muayeneleri • a 

Öğleden sonra 3-6 ya kadar hastalarını kabul eder. § Kestelli c_addesınde 62 numarada bergu n = = lıltra - Viole ve Elektrik tedavileri yllrüyemiyen ve 

P. 899 Telefon 3806 i saat 3 den sonra hastalarını kabul eder. -
9

bilbassa Raşitik çocuklar• tatbiki ve rontken ile= 

.. .. .. ııııuumıııııımıııııııııı 11111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllHUlllUlll,I Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•ımıııııımn 111111111111 lllf p864 ~ K e 1 tedavi! eri yapılır. 

ııOPeratör BİRİNCi SINIF MUTAHASSIS 
A.~· Ütvdet Mu ·tafa 
~et• 
... Ptt 't .. nıerkez hastanesi 
~t • orn. 

Doktor Operatör 
• ~İll ~tın öğleden sonra 
L.. cı Beyler So. No. 78 

1 
Tahsin bey hastanesi 

~ ... 
~--~--· 

Göz Tabibi 
İzıniriıı en lüks ve sıhhi ve emsalsiz husus1 hastanesi olup 
bilhassa kibar ailelerin Ameliyat için yegane tercih 

eyledikleri hastanedir 

TAHSiN BEY P~ lsuıaiJ Selahettin 
~:·~111n Bordo tıp fa-

eaı g.. . . d '-t oz serınyatın an 
Hl~ aalıeri hastanesi 

Bizzat aıneliyatıııı yaptığı hastalarından yevnıi yatak iicretlerini bfr 
liraya., keza ameliyat ücretlerinde de fevkal~de tenzilat yapmıştır. 

"' •ıtahkları mütehas· Adreı: lzmir Çivici hamamı civarında MBft& sokağında Yemiıçi Beylerin 
lij,t!buayeneb ne: ı• muazzam binasında P. 920 

ı beyler s. No. 81 1 ~iiiiiiiiiiiiiiiiiii~~==============~====~: -!ıı:,,, -

ı~-======-='~------------D ok tor 

Ekreın 
• 
ı. A. 

c6 Nörolojist ve Pisibiyatr 
ted,"

1
1ei asabiye h stalıkJanna müpteli olan h11talar1nı 

ltltı~ \'e ibtimamlariyle meşguldür. 
~~ .. ır GUndoğdu operatör Esat bey apartımanınd•ı 

~i~G•n•b•u•lumn•umr ....................... P •.• 9 .. 26 .. 
-.;:::::: 

~~JDE MÜJDE MÜJDE 
~etlıııır güıellerioe taravet dağıtan Paris y ükaek ber
loltı ~~kteplerinin fatina ve Bükreş şubelerir. den dip· 
l,tl' ~ Dıİoik kadın berbPri SITKI BEY hanım tuva• 
~llhtı1ıe ait bir çok yeniliklerle beraber en ıon siatem 
l,tl ~t \'e elektrikle işliyen altı aylık Ondüle makine· 
.\ti' getirdi. Yeni sistem makinelerimiz FEN ve SAN· 
~ttı~ Hanımlara bahşettiği barikülide bir eserdir. 
~Otk altı aylık Ondüle yaptırmaktan korkanlar bu 
lta~larında haklı değildirler. Çünkü BU MAKiNE· 
~~~ N GEREK SAÇLARA ve GEREK SIHHATA 
>•p ARI YOKTUR. Bilbas;a başka hiç bir iletin 
~.,,•tnadığı OKSIJENL 1 ve BOY ALI zaif, karık, uzun 
s"••çları kıvırcık veya Jüle haline getirir. 

'41\z ÇLARI YAKMAZ, RENGiNi BOZMAZ, KIR 
~'ld narartmaz ashndan daha güzel ve iatenilen ıe· 

S' Yap~r. Bütün Ondüle yarım saat siirer. 
~()~" uz.un seyahahmdaki ST AJIMLA artak TEC
'te.ı E leıimden bütün lzmir 'Hanımlarının istifade 
'i '•i .nıenfeatları iktizasındandır. 

~~ .euı ınakineJeriı 1iz saloııumuzu İzmirin 
it~~~ biı- giizellik ve Ean'at yuvası yapımıştır. 

it l<~çecilerde 122 numaralı üç katlı binada 8. Sıtln 
~llliiiiiiiiP. 896 • 

, iki rkada'=' aras~nda 
, Elbiseyi yeni mi aldımz.? 

liayır eski elbisemi yeni yaptırdım. 
, Nasıl olur, eskiden yeni olur mo? 

'd,Q l:.lbette olur. fennin terakkisi ve o fenni tatbik 
......, Ustafar olduktan sonra!. 

>oı Bravo!. Demekki sen, bu şekilde hem kazancın 
~rıu buldun ve hem de eskiciliğe pıydoı ettin. 

· , Tabii bakınız size anlatayım: Geçen ay bizim 
)t~· · · · Bey arkadaşım gazetede 

bit ?1el'altın<la İstanbul İstinı Boyahanesinin 
tat~llnını görmüş ve oraya bir elbise ile bit ıapka 
'•ted~'_?liş pazarlığa ne hacet Boyahane mUdBrBnlln 
Q , k~ı cilz'i paraya hayret etmiı. Uç gün sonra da 
t,ttı~ 1

1 kirli elbise ve şaplrasını mBkemmel boyanmıı 
ad, l ennıiı olarak almış vt memnuniyetinden evdeki 
"'•a. takımlı111nı, muş mbaları, perdeleri bile yenilet· .e .. ......._ gotürmüş. 

......._ Bu muvaffakıyeti nasıl elde etti acaba! 
bil~ li rıi onu da söyliyeyim, nıakineleri son ıiatem 
~'•a~tla müteharrik, Avrupa görmüı bir boya mtlte· 
~lı~ •ı çelaşmaktadır. Boyaları gayet sabit, ipek ve 
.,, l ropluı iste ailen rea ge boyamakta mahirdir. 

•• Savanı tavsiye bir yerdir. P. - 931 

Gençliiin VE Güzelliiin 
Muhafazası 

Neş'eli VE Sıhhatlı Olmanın 
Sırrı .Arcak 

Kina Lulfi 
Kuvvet ilacını içmekle_ kabildir. 

HAr'IS'Rczanede Bulunur. P. 907 

~111111111111 IWillDldlllDlınH~ 

• Akşehir bankası ; 
Sermayesi: 1,000,000 Türk Lirası 

IZMIR ŞUBESi 
lkinci kordonda Boraa Civarında Kendi Binaaında 

Telefon:. 2363 
Her tiirlii Banka Muamela.tı ve Emtea 

Komiisyonculuğu.. ı 

Müsait şeraitle mevduat kabul edilir::: 
_ Hububat, Üzllm, incir, Pamuk, Yapak, Zeytinyağı ii 
~ Afyon ve ıair emtia komlıyonculup yapılır. Malların ==ı 
5 vlnıdunda sahiplerine en milıait ıeraitle avans 
5 verilir P. 914 
iiıııım•••nnımn11111mnnm11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

naha Çeıme anasonundan yapılan, Bılgi mahsulü 

Babacan Rakısı 
Mideyi yormadan, ruhu yBkseltir, yorulan dimağları 

dialeadbir, ittiha açar .. 

BABACAN Rakısı 
Giren yerde keder yoktur; zevk neı'e vardır. 
BABACAN rakaıı: Temizliği seven, ııhbatını dOtil 

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

Olivier ve şürekası Limilet 
VAPUR ACENTESi 

Ceadeli han Birinci Kordon Tel. 2443 
The Ellerman Lineı 

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

lip tahliyede bulunacak ve ayni zamanda Loodra ve Hull 
çin yBk alacaktır. 

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

EG YPSINN vapuru 1 O 1 nci Klnunda Uverpol ve Svvan
aeadan 

Deutache Levante Linie 
ARTA vapuru 2 1 nci Kinunda Hamburg, Bremen ve 
Anveraten. 

Not: Vapurların vürut tarilıleri ve iıimleri llıerine deiiıik-
liklerden mea'uliyet kabul edilmez. P.869 

= ikinci Beyler sokak fırın kar,ısı No. 25 Telefon 2542 
ııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııınoıııııııııınnııınınnııııııııııııııııııııııınııın1111mıuıınuımııın 

Göz Tabibi 
Lütfi Kırdar 

Memlek·et hastanesi Göı bastalıklan miitehassııı: 
füiocibeyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 P. 884 
ı .. ıiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiim 

Dalya 
Kimsenin yapamadığı fakat her keıin bir ajlzdan 

takdir etttiği hakiki şaheserdir. 

DALYA çok kuvvetli 

Çok sabit 
Alkoli de o nisbette 

yOkıektir. 

Hullaa 

Emaalıiz Bir 

Kokudur. 

Benzerini yapmıya yel· 

tenenler oluyor. 

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

Eczanesidir. 1 M. Depo }.,erit IŞifa __ ...._ ..................... _______ . 
-kış Geldi 

Şimdiden ucuz fiyatla kömnr;ibtiyacınızı temin ediniz 

büyük Fırsat 
Tooan Halis Zoneuldak 
Sobalar için en dayanıklı ve ea ucuz kömürdür. 
Birinci kalite mahJzmirde yalnız Fransuva Parpin· 

. yani ı icarethanHiade bulacaksınız. 
SILlNDlR IÇtN: Spesiral Zonıuldak kalitesi de 

gelmiştir. 
lNGILIZ ANTRASiT: Ve kok kömBrü ihtiyacın111 

da bu mlie11eıeden temin edebihrainiz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenı.İ · 

Jlt vardır. SA l iŞ .MAHAı..Ll:Kestane pazarında No.10 
P. 900 Telefon 3937 ~ 

Zingal 
Türk Anonim Şirketi 

'yancık fabrikasının son sistem fenni vasıtalarla bızır· 

ladığı kaynatılmış ve buharlaamıı gllrgenlerinl ıanal 

ve möble iılerinde tercih ediniz. 

Çatlamaz, çekmez kurtlanmaz ve budaksızdır her 

çeıit ölçBde olduğundan zayiat vermez iktlaatlıdır. . 

1 
Taıra marangoılarına tavsiye ederiı. 

Satıı Yeri : 

Hllil Kereste Fabrikası 
Keresteciler Telefon : 3776 P. 935 

1 



Tarih meraklılarına müjde 
Kütüphanemizde her nevi eserler, bilhassa tarihe ait 

kitapların hemen her yerde bulunmıyan en ehemmiyet 
•İleri ve ıair edebi, ilmi, felsefi kitaplarla romanlar1n 
ciltli ve ciltsizleri tamamen mevcvttur. Bunlardan bazı· 
larınıa esamiıini aşağıya yazıyorum: 

Şehbal mecmuası (birden yib.e kadar), 
Hammerin Oımanlı taıihi (birdeu ona kadar), 
Mfineccim baıı tarihi (birden ilçe kadar), 
Türk tarihi (birden dörde kadar), M. Şemsettin 
Hayrullah efendi tarihi (birden on sekize kadar) 
Türk seceresi, (bir cilt), 
Tacüttevarib (bir ile iki), 

1 iktisadi mezhtpler tarihi .. 
Ankara Maarif vekileti neıriyabndan kitabeler. 

Ankara 2. Kastamoni bir cilt. 
Lozan sulh muahedenamesi, 
Küçük Aıya (üç ciJt) 
Umumi tarih (ılh cilt) .. 
\f uhtelif divanlar ve daha pek çok kıymet!i eserle 

rimiz vardır 
Kütüphanemiz her nevi kitap alır ve satar. Bütüo 

dünya haritaları sahhr. 

1 
IZlllR POST ili 

Mobilye 
Mağazası 

lımir: Şekerciler· 

de No. 26 

Fmnlı kerestelerle imal edilmiı koltuk takımlari, 
sand•liyelerimiı ve ıureti mahıaıada retirtilmit Pirinç 
ve Nikel karyolalarımıı mağazamızda 1atılmaktadır. 

Müracaat edecek mtlıterilerimiz memnun kalacaktır . 

HÜSEYIN SADIK 
P. 961 

Komisyon Evi 
.1 - Tütün üzüm incir zeyli yağı sade yığı yapığı ba · 

dem ve bunlar gibi toprak meyvelerini, lzmir htanbul ve 

Satılık e~ 
• t 110• 

Karşıyakada ı~ ~ k• 
da yedi odah ık• 

11
, 

'>ahçe"i mevcut 9 °0 

satalıkbr. 

t . . ·ı·yet ef ıtıyenlerı vı a .,. 
d iirü Ahmet beye 111 

p -
Jın 1. 

Keçecilet 
Kadı bat11• 

•• 1 . • telll1 
ımırın en dıt 

kibar hamamlarıadıll el 

tecrüdeli bir haoı•~ .. 
· - · · tarafı• yenı nıustecırı 

kemmel bir bale getl 

Uınuıni satış :veri: İzmir Hfaaröniinde 

1 J~GB KÜTÜPHANESİ H ÜSJ~YİN AVNİ 
il vrupa piyasalerine iyi fiatlarla satmak. 2 • Emlik ara~İ· 
lerini deger fiatla satmak veya icara •ermek veya temıaat 
muk•bilinde para alup vermek ve matlup devir ve temlik ı 
etmek. 3 - Yugoslavya ve Yuaanııtanda emlikları ve di-

'l . . bbatl• milşter1 erınııı Si i 
.. tert 

şlloer ek ona gore ·1ıı• 

P. 939 

İkinci Beyler Sokağında 

Taflan Gazinosu 
Muhterem müşterilerimizden görmüı olduğumuz rağ· 

bet ve teveccühten cesaret alarak bu kere lstanbuldan 
pek büyük fedakarlıkla celbine muvaffak olduğumuı 
lstanbul muhitinin pek sevdiği ve mütemadi alkışlarına 
ıuu:barolan BEYOGLU YILDIZI namiyJe müıtehir AY 
TENbanım birkaç gündür sahnemizde ahzımevki etmiıtir 

AYTEN hanım pek muhrik ve kıymetli sesiyle yeni 
son bestelenen şarkıları okumakla muhterem lzmir bal· 
kınca pek büyük bir muhabbet kazanmakta ve her ge
ce sllrtı kli alkışlara mazhar olmaktadır. Her akşam 
kendine has olan ıarkıla11 piyano baıında bjzzat çala· 
rak okumaktadır. 

Sahibinin ıesi ve Kolombiya plakları muganniyele
rinden olan SEViM, MÜZEYYEN, BEDiA ve NEZiH 
hanımlar da pek büyük rağbet kazanmaktadırlar. 
SAZ HEYET lMIZ: Kemani KÜÇÜK CEMAL ve Kanuni 
şehir bestekar muallim FETHi beylerle muganniye ha 

aımlarımızdan müteşekkil on üç kişilik bir saz heyeti 
her akşam nadide ve yeni şarkılarla icrayi ahenk edi
yorlar. Teşrif buyuracak zevat.kiram pek memnun kal· 
cnakla beraber boşça vakitlerini geçireceklerini temin 
ederiz. P. 944 

•111111111111 • ~~---
Aydın Demiryolundan : 

5 - 10 - 1934 ~rarHıindeu üibaren iş'arı alıire 
kadar Aydın deıniryoJ u şirketinin A1sancak de
polarından yine ~irketin iskeledeki deniz kena
rından vapurlara verilnıek üzere taşınacak buğ
dayın beher tonuııdau30 kurıı~ iskele iicretialınır 

1031 Numaralı Hususi Tarife 
lzmir istikametine doğru her hangi bir istAsyondad diğer 
yir iıtesyona nakledilecek eşyaların lzmir tarifesi ara iatas
boalan tarifelerinden daha ucuz tuttuğu takdirde lzmir ta· 
rifuinden istifa ettirilebilir. 

ğ .. r işleri olupta takip ettirmek ve zayi olmuı tapular~nıa 
suretlerini çıkarmak. 4 • Ankara ve htaabulda olan dırer 

işlerini takip ve intaç ettirmek iıtiyealer için iyi namuslu 
müesseselerle avukat ve t&ccarlar ve fabrikatörlerle aalaı-
mamız olduğundan bu iıler bakkında yazıhanemize milra
eaat vukuunda memnun kalacajını ilin ederim. 
Halimağa çarşısında 31incü noter karı11ında 9 numarada 

aı omiıyoocu Uya Arditi Telefon 3668 P. 959 

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

Bey - Ya.. Hili haberiniz yok mu? Herkeıin bil· 
diği şapkacı /,bbaı Hilmiden .. Ayal zamanda o g6r· 
düğünüz yeni değil. eaki tapkamdır. 
Hanım - Ya.. Demek memleketimizde bu kadar 

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

nisini yapıyor ve eakileri de iıte baıımdaki gibi ye· 
nisinden f arkıız; çünki makine ve aletleri soa aiıtem 
olup Viyanadan getirdiği gibi uıta11 da meıhur Ma· 
car "Jemle Freos" dir. Teıvikl sanayi kanunnndan 

• istifade ederek mevaddı iptidaiye olarak bil6ma 
şapkaların kumaşını doğruda• doiruya Avrupadan 
celbettiği için bu kadar ucuz ve ayni zamanda mit· 
terilerin zevkini okııyacak renk ve model her ne ıe
kil olursa olsun pek kııa bir mOddet zarfında temi
natlı olarak y .pmaktadır. 

Merkez: Balcılar No. 191 
kar~ııandadır. 

9 EylOI baharatçılar 
P. 943 

Ticaret . filatbaası 
• 
lzmiP 

En son sistem tabı IBvazımına malik, Oarbt 1T•:el0 ; =T~2 -S 
Anadolunun en mükemmel müessesesidir err•: .:~;t Matbaaaı 

-~~ 

Her fıoyda yev~~;;;;, Kitap basılır ı ADRES : 
~"""'"' Gai Bulvar No. 82-84-8 -R ki• k • Her tiirlii hisse seıı~tleri, etiket, ticari evrak çek, poliçe, fiR mak-

en 1 Ve ren SIZ buz emsalsiz bir ~ekilde yapılır. ' 

IUcuzluk, nefaset, ıllr'at, in 1 Resmi ve ticari defterler 
Uzam müe11eseain ıiarıdır. Ucuz, sağlanı ve giizeJ kasa, defteri kebir yevmiye, 

1 
H:ev~~b:er~~;en lher tür]ü. Belediye Köy dofterleri basılır. 

Bir tecrübe ile hakikat an.laıılır 

Son moda avizelerlve masa 
limbalar1 fiatlarımız t rekabet 
kabul etmez dereceye indiril
ınittir. 

ren bu hamaaıda yı 
"r0t· catca daistifade go 

25·50 kuruştur· ,. 

f d• 
Kadınlar tar" ı iıtl' 

tan akşa'1Ja kadar aç• f· Saman iskelesi, Udncikor 

don 55-3 Ağazade Hüseyin 
Hnınü. P .856 
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i Türk ----------------------------
i --------------= = = = 

Pazarı 
Hacı Süleyman 

l\/lahdumu 
lBRAHlM 

Hanımların 
N azarıdikkatine 

Mevsim dolayısiyle Istan 
bol Beyoğlnnun yfiksek • 
terzilerine diktirmiş en son 
moda iizeriııe manto par-

lesn ve roplarun1z gehnişti r 

Meraklı ve menfaatini is
tiyen hanımların kuma~ 

almadan ve terziyo uğra

madan evvel bir defa ma
s ğazamıza uğramaJarı kafidir 
Si .Adres: Odun pazarında 

1 kaatçı Nafiz Mustafa va· 
1 nında No. 3 ., 
1 Hacı Süleyman ınalıdumnİlJrabinı vl 
E Telefon: 327H . P. 9 
llRllllUlllllllllllllllllRllllRllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllln lllllllllllllllllllllllllllU 

i3ol ışık az sarfi~-at uzun öınil! 
l~te (Metalli.im) lanıbalanın terdb 

ettiren iiç eYsaf d•' 
Depoıu: MEHMET TEVFiK elektrik maJzeıPe19 posu. Pettemalcılar. Telefon 3332 p.9 


