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·-

~·lıı h'Y•• nat babçeıia i e Hindistan' dan Tabu isimli iki 
'-1 j.

1
Yavru fil getirilmiştir . Pek ıokuJgan olan bu 

1 
; btiyük bemciaıleriyle derhal ahbap olmuttur. 

Dünya şüunu 
Sinyor Mu11olini ile 

Macar Baıbak .. nı M. 

1abifemizde Göaıböş arasındaki 
••---------• koauıma btıtün Avru· --~'.<OL pa ıiyaıa ocaklarını 

---------• ili ışgal etmektedir. 
Gazetelerin çeıit çeıit 

HERGÜN 

12 
YÜZ 

tefıirleı iae rağqıen 
cnülikatan hedefi bak· 
kındaki ketumiyet mu· 
bafaza ediliyor. Rea· 
mimiı; Gömböı'le Sin• 
yor Musaolini'yi Roma 
istasyonundan çıkar· 
!arken gösteriyor. 

~~1 ~HMET ve ASIM bUyUk . elbise fabrikası 
~llb._llıtpa.zarı numara 15- 17 Telefon numarası 2042 yerli malı her çe~it çula.kiden çift provalı, temiz masraf; mükemmel dikiş. 
~ı ıle, masrafı ile, dflr1~i ile birlikte on iki liradan on sekiz liraya kadar ısmarlama elbise yapılır. P. 891 



YOZ 2 ııa•v PO!TASI 

1 arihı Büyük Tefrika Var 
Abalıya 

""""""""'""""""'"'""'""'""'"""'~~ 

-j Plevne İ Elimde 
bir llo · 
kanta litt
tetti var: ; - 70 - .-

Osman paşa; nihayet saray'la 
konuşarak emrini aldı 

Pilav 5 
knruş, 

kom pos -
to 5 ku -

Paşanın hu sualine diğer ziledni Bulgaristan dalıilinde 

iki paşa cevap vermeililet. O teNiso muvaffak olursa kondi
zaman Osman pa~a derin bir sini Jefetmek kolay değıldir) .. 
asabiyet içiTille haykırdı: 25 Ha~iranda çekilen bo 

roş, kre 

ma 5 kn- kOrofı 
roş, şam tatlısı 5 '1 
nirli t>(irek 5 korn~, bit 
b<irek 5 kuruş .;e 
Raşal soyu 5 kurnŞ ... 

- Mademki baekomand:uı telgraf clerhal Saltan HBmit'e. 
beni dinlemiyor; ben ele bizzat verilmışti. Sultan Hamit der
Padiş._alıımız efenclimiz hazret- hal cev:ıp verdi ve~o gece-; ya· 

' kurofı 
Yani yemek 5 

}erine telgrafla keyfiyeti ttrze· rıs• Osman paşanın makina kuruş... b• 
deoe"'im. Ne dersiniz'- ı...a111nda bulunması liizumunn Nı·sıletsizliıtin; d• 

" 
11 ~ Bitler; c Hitler'in gençleıi> ismi verilerı teşkilatla ~ok meşgul olnr. Geçen gün Berlin- ~ . liltİO 

- Siz bilirsiniz ı>aşa haz .. bildirdi. k rosu miinasebetsız e. 
de hunları yine toplamış ve resimde g<irüldüj?ii veçhife mutantırn merasimle bir nutu tetk• 

retleri.... .. . . 25-26 gecesi lstanbulla recesi karşısında . ,... 
V k iradetmiştir. kı r 

azıyet t~ ~rrur etmışlı. Viclin telgrafla konuşuyordu. -------------------------------------,- riştim, anladım ' r• 
Osman paşa gıhı baştan başa Sultan Hamit ne sordovsa çı·ne Fransa Bandırma Belediye rusumile -~: •• , 
hamiyet bir kumandan; Rus- Osman }laşs cEvap vermiş· ve buçuk bardaktan 1 

0 
Jarın miiteınadiyon geni~liyen fikrinin kabuliinden başka çı Kaymaka. mı Ba•vekili Haberleri bir şişe Şıaşal scı)·uOll 
istilası karşısında oli boş du· kar yol olmadığında kat'i bir 'S" y~ti balıalıdır. ttJİ 
ramazdı. k"l 1 .. 1 . t• p Çiue kazasına yeni tayin Bandırma: (Hususi)-Zim· Eııkiden kinaye 

~e ı < e ısrar gos armış ı. a· . . B · 
clişalı son sualini sordu: ed1~ını~ olan. ka.ymakam u- metine 40 ·hin lira geçirdı- _ Sudan ucaı. . 

1
, 

]:.·k . . k ,. ·a· Q efün bey vazıfesıne başlamış· ginden dolayı ınnlıakeme edil d" ıs' 
- ~ ı rınız atı mı ır . · k Derlerdi, ~im ı 

Sn harekatın mes'uliyeıini ka- tır. wekt., olan Adapazan Tiir - Pı'l,avdan ucn• 
""v·v·vvv·v .... ·vvvv·vv ..... -..~ Ticaret bankası Bandırma ~u· 

bnl ediyor musnıınz,. eV'vel .Atıf ı>aşaya emir vere • 
betti ınüdlirii Kazım b~y bir veyahut 

- }j"ikrim kat'idir efon rek kuvvetlice bir müfrezeyi ıı 
buçuk sene ağır hapge ıralı· - Sodan vaha ~ 

diınız. 811 harekatın :ıncs'nİi· l'lovueye sevketıni~ti. Padi- kfı 1 · • ed·
1
yof· 

· ıın n muş ve zımruetıoe ge- Demek icap -
yetini do kabul ediyorum, şalı kendi teklifiııi reddetmiş . d.,,.. d h 1yıt vır le\ paranın a ı:n~ . ~artlr..rının ve ya~r ' 

- O halde serdar }Jkreıne olsnydi, bu hRreketinin Akıhe · kemeye miiraraatla tahsılı~e sebetlMinin hi
9 

bı . d• 
şimdi telgraf la emir verile· tini mutlaka çekecek ve bel- karar verilmiştir. tlibi olmavışıdır ki bı• -
cekıir. ki de A hdiilkel'im paşanırı ga • 1 k • oOJ11 

• • Bandırmanın yapı ma • betsbı;likler içinde Si' 
Padişah <lerlıal tclgrafJa razına k~r~au g~derek ord'l ta olan saat kuleRi hitam kıntı dotturmaktadı~· ~j)O 

emrini verdi. Fakat bu· emir; dan çekdırılecektı. hnlmnştar. , boğtlay 5 kuruş, bıri 
serdarı Ekrem Abdülkerim 1\ tıf pnşa; iiç tabur piysclc Jfransa'uın yeni Başvekili gib •·· 

hiç hoşuna. gitme· alını~ ,.o hn kuvvet 2 Rahra, M. Flaoden'in en son resmi ** • H~vadlarınBfırdtına1lı gbeç 15 kuruş oldugo dO~ 
93 hurbinde' Çerkes .,iiwrilcri Pa~anın budur. ıneııi yiizün en an ırma a· Ve bu halden .

1 
O l mil'lti. O; dogru, \'anlış; hiitiin 3 cobol topirle t:ıkviytt edil "'''""'"'''"'"'"''-""""'"'"'"."'"'""""'.....,...,..... lıkçılıgı bu sene iimit edilen tice sadece mustah11 '1~ sman pa~a raporunu .. ıa· • .. • . wişti. Bu knvvet 27 Haziran T • b• 
l d t J f l M b lıarekfttında mustekıl kaluıak ayın noticey . vermemiştir. a•ı, ıı .. ra kazanan .ıe zır a ı ve e grn n a eyno b 1 f k ·· k J>I " .. 

11 
kt . B .d. . istiyor, Oeınan Paşanın lıila sa a H şa ıı so ttrkeıı evu6· • ı"tırap verı·cı· AekiJlef 

~e ı. u rapor şu ı ı : .. .. Bergama Maarif Memuru 0 " 

( v·a· k b I tel'eddüt tıaraya miiracaatını ye varmış vo Musluıuan aha· Q k' b . Öd . ,. ç• 
" 

1
• ~n 

12
asat absınınbmukıa kendisine liakaret telekki otli· linin gözyaşları arasm<la şehre ..,alı'ır .eylılnk kemb~şBın Birgli IDe ediyor. d• 

ıazası ıçın a nr ırA 8• . • t• Pl '<l k . Dl\ ıyetn me te 1 aşmua. . t kk··ı - arkadaş ! sen aı•'' 
rak miitebaki 19 taburu bir- yordu. Fakat işte yaınJacak gırmış ı. evn~ e ·e serıyet liınligine tayin edildiğj haber Hnnayo heyeti eşe -u şaoak şey mi bolaıJJ• "' 

. h .. b. . , kt S d k Rıılgar olmak uzere on yedı 1 t tt' d• leştırerek vola çıkmak vo ıy ır şe) J 0 u. er arı 6 "'-: . a ınmı' ır. e ı nin dtıdigin lokant• tl J 
Plevne've gitmek Hlzımdtr. reın yaı>sa, y~psa iradeyi biraz hın nufus varı.lı. Bir Ru~ bii· 1 *** Kozak nahinesi Mü ('. H • Kaza le iıniA, Bir de yu1'• 

J f .. ıt.. .. k b .. . n l d .. J"' • B T h . ıuo ( usns1) v J'D 
Hasan Ha:rri paı;:a fırkası tehir edebilirdi. Amma bu te- u,,mıun asa aya gın~ı nn ur ugtıne ergama a rırat "k . d b. . . .k. . tal baksana.. J 

· ,. l . . k'itibi Mah t b . T 1 wer ezıu e ırıncı ve ı ıncı ara · J6 
diişman lıiicomuııu beklemek· lıir keyfiyetinden ordu ve bin· gar a ıalıyı fena lıRlde ~a~ırt- , . . ~~. .. e~. ' uran ı ilk mekteıller himaye hey'eti 40 kuruştan tnt da ı.ı'' 

. . t• ı k t ı·· . mıA ve h k tl · nahıyesı Mudurluğnoe dü ıa· bur• sizin 81ğeholu'yu torkodıp ne ıce mem e o zarara < uç.a1 • u u urmu~ ın· b k h. M'·d·· .. Al" R. tetekkiil etmi11tir. Himaye he· kadar var. Ve 
ı h·ı· a· E:. k t h sanları M .. 1·· rr .. kl ı na ıye u uru ı ıza v dur kendiRile birleşmelidir. Bu o a ı ır ı. a a unuu ne us uman nr ertı b . · d"I . . yeti jandarma kumandanı ucuz ~ey yine sn ' 

kuvvetle J.Jofça'dan g<>çip ,Tıı· ehemmiyeti vaı<l.t. zulmo ~ovketmi~ti. Şimdi 6) tayın e ı mıştır. Etem .beyin riyaseti altında D~rseniz: 
nova iistüue hücnm eclihneli· Abclülkerim paşa; gururu· hunlar; Atıf Pa~anın kuvvet · fı•ıı•stı•n h" . tf 1 reisi müstantik _ H .. kkınız \'ari at 

ı · k d 1 , 1 . . ı maeıe a .. 
dir. Buradan eski" Ouma yolu nun aı·znsunu yaptı ve bu ira erı arşışın a ıareı..et. erımo R d kt a·· ett"n be varırım·, en .. yı· ıik •' " Giiınriik tarı'fıesı· de""ı' Atı' ız. a, 0 •0 r u. sam ı .' · .. ile ., nmııu'dan gelecek or<lo deyi ancak 28 Haztran 1293 ııkıbetinden korkarak evlerin e T Ae,:lerle uar• ~ 

d Ş6brimiz Tıcaret odasına ledıye retsı Bakıp, huqusı mu· böyle v .; eı ,.. 
ile birleşilmeli ve iki ordu tarihinde Osman paşaya bil· en dı~arıya çıkmıvorlartlı. • h b H.. . H. o•• _1 ·· · d. 1· • . .. · ,. gelen bir tahriratta· ase e mt'muru nseyın, 1 B"ktın ki pilav ne '" 
miiştereken Ziştoy uzcrme ırc ı. ~elırın Turk ınalıallatıııd& . . . .. ·. . .. . I . . t p 

O h. k . d . b. .. Fıhstın hnkuınetıoın gam· dayet, sarraf Mustafa.. tat ıbaş balıdır; pılavı a ı _J yürümelidir. ttmaıı paşa ır t;ocu gı- erm ır suror, Bulgar ma· .. . . . . . ~ ~ 
1• • • • • ruk resmı 1 Birıncıteşrıııden Mustafa Oerit Ottman tuba- suyuna mum gibı 

Diişman faik kun·etlerlo J~. BeV'~n~yor ve bu meserretı lıallatında ıse korkunç bir itibaren öç av için degıştiril· . . '. ' . et 
hareket ederse Lofcaya "ekil- gozlerının parıltısından belli Hiikı1t biiküm sürüyor Çerkes . ld ~ B tıyecı Hıdayet Beylerden te- dırış etme ve şıkAY -;J 

> • :ı- ı mış o ugn anlaşılmı~tır. u . . b11 1J)ı mek ve Rus akınını lrnrada oluyordu. giinüllı.i siivarileri kasabada işle alakadarların ·tarif6 yi ög- '"kkiil etmıştır. yüziine iki ham .,r• 
daha kohtylıkla durdurmak Habersiz iş yapmı~. Baş devriye geziyordu. renmek için Odaya müracaat H6yeı. şimdilik 40 talebenin ralop ııa.vurduktan 80 

kabildir. Diişman; esas mev· knmaııdana. sorm3dan iki giin ·-Devam edecek- etmeleri IAzıwdır. iaş6sini üzerine aJmı~tır. Vur AbahY8 I 

·nelgrat Cinayeti 
d• ili· 

hulunma.k mecburiyetindeyiz. Draganın çılgıolıkları, giin keli hir oyundu 1 sevmiyenler arasın. ,e, 
Bü,riik _devletlerle boy iHçii· geçtikçe artıyordu. Ve bu baJ, Dra~anın hataları buıulan nnıı için bankerııı 

1 
I' 

~eme.yiz lıer Şflydeıı evvel kendierni fe. ibaret değildi. Huytu boyun- refikaHı kralın yaıı•:_,o 
Sırp,.Krah; Aleksandr Ve K rallçası Draga - A .. Sen Sırbietanrn lakete siirüklüyor, sara)-· etra- dan vazge~mez derler, Draga leri vakit, kralın h

1
, 11 

Nasll ÖldUrUldUler ?. biiyiik devletlere kar~ı koya· fıoda bir felaket çenberi kn· da böyle hareket etti, hatta nında oturmakta 0 

Na'\nli: JI'. ~EMS~JTTJN mıyaua1tı kanaatında mısıu' ruyordu. yeni ıkandallar bile ilıdasın· sert bir tanrla: d'O 
_23_ Draga, çok şeytana.tkarane -6- dan çekinmedi. - Hanımlar, bUIJ J>İ' 

ve şekillerini de begenmerneğe mek istediklerini anlamamış hir rol oynıyordu. Biitiin mak: - Hatalı Hareketler - Draga, krali\'e olduğunu sarayın kapısından eaı 
ba11)adı. Draganın "ımarıkJı1tı gibi hareket ederek : sadı, Aleksl\ndrı, çok kuV'vetlı Az zaman içinde Draga. her vakit ve herkese gUeter· geçmemenizi eJJ>f o"' 

v " e b. d l t" k ı ld k · · k ld b. Bundan Monra tıo•0' .ti o derereceyi huldu ki, nihayet - Ben de onu sUyJemek ır ev e ın ra ı 0 uğona Sırbiıtau'rn lıer,eyioe h&kim me . ıçın ra an ır an ay· . lıaiz dlJ' 

kral da"·anamadı "e .. · d d·. S inandırmaktı. Bu neticeyi elde olmo1ı, lıeri•ı"ne karı•makt .. rılmıyor; nazırları, erbabı ml· me~ lıakkrnı 
1 ,/ • istiyorum sevgilim, e ı. ana .1· • t d. . . f t y ,. " n l.b. k il b' ı·kt k b l dedı 1J,. 

euınce, ıs e ığı ısra ı yap n• ı"di. Çttnkii lıer11eyden Fevvel sa ı ı ra a ır ı e a u K. d 1 ce '.t Fakat sevgilim!. diye hl\y• maliye işlerinin lıiç te iyi git v ~ a ın ar ne,.. •r;. 
mak J.olayı da elde edıleoekti. Kralın kalbı·ne me a· t' ediyor, hemen hepsine de elini 

1 
h.l d.l r kırdı ... sen Sırbistanın küçiik mediğini anlatmak benim için ı ver.. ıye ıııe arını 1 eme ı e • .,,, 

Kral AJ.eksandrın 24 ya.· h"kimdi, öptürüyor,do. . maı·yetı"ndekı"ler de a.ı'll ve fakir bir kral'ık olduğona bir vazifedir. n ., , 

t .. .. .. S şında, kafı derecede cahıl Draga bu hlkimiyeti el<le Draga nın yaı.ına gırenler h le ld ' l ı~ak•t .,ıt 
unu mnş gorunuyorsnn.. ırp Kral bu cevapta biiyiik 1 k b" d ld ' .. d b. k. b" k a gti ı er. 

.. . '. .. . . . ' . ve a ıma ça ır a am o u· ettikten ıoora, tabii olarak ıçın e ır ımse ıraz sogn Draga hazretlerine 
huknmetının butçesı, sene de hır lııkmet tasavvur ettı. Bu· ltunn düaünürsek fettan ve k.. . k . davransa 0 kimsenin yJldızı .. . . 
k 11 • . 1 · 1 b b . e v • mev unı uvvet&endırmeğe • aoylıyemedıler. t,ıs 

ra ığa ver_ıJen b~r. ta 1818~t n~n ~ . era er, mevz~un . md· kırk baharın otunu yemiş çalıştı. Sırbistan'da, bilhassa artık sönerdi. Yalnız, wüI§.k-.t 
senin bu ı~teklerını . temın dıyetıaı kaybetmek ıstedı. Draganın bn emeline muvaf· askeri mabafilde kendisi hak- Hir gün, Belgradııı maruf Kral bu muamelen•~ 
edemez. Sırbı .. tan yenı knr· - Her şeyden evvel Garp- fak olacağını da kabul zaru· kında kütii dü~ünenler 0 f,lu· bankerlerinden Aleksima\\'m sormak t'eRaretini g<·d 
tulmuş ve az zamanda birkaç hlarA. nazaran biz 'eref li ad· retinde kalırız. ~onu bilmiyor değildi Fakat zevce ve kerimesi Kraldan Draga, büyük bir b~, 
lıarptan 9ıkmı~, borçlu bir dediliriz. Draganın bu surdtle ::;ırp aklınca yaptığı i'lerin ne ne· bir Jıayıl' i~i için mülakat ta- Ne Y. dedi. ,,ı-1 

devlettir. Halbuki sen, A nu Garp politikacılarınııı elirı· devlet.inin )'iiksek siyaııete ka· ticeler verdiğini ve vermek lep etmi~diler. Bu banker lıü al~ylıimde bulundll~I i 
panm biiyük kralları gibi bir de bir alet halinden hala kur- dıLr miidalıalesi de yine gunu üzere oldogonu bilemiyordu. kftmete icabında ikrazatta bu- miyor moennY. ~Jı~ı: 
hayat sürmek istiyorsuıı ... tnlamadık. Bunun i~in biz de giiniiııe askeri malıfe)e git Çünkü, diişmanJarıoı im· lnnurdu. içirı e~ildikleri vakl 

Draga, kralın asıl söyle· biraz onlardan ayrı ve uzak mekte idi. baya te~bböaü, ciciden tehli· Fakat banker de Dragayı -Devalll 
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- M. 
~ Corçilin T;kririne Avam 
~ltıarasında Ce,,ao Verdi 

Hususi Teigrat haberleri 
'29 (A.A) - Avamıtedir ki şimdi yapılmakta o· '1-• M. Baldvin M. lan dört fıloyu da ilave eder- • • • • t t • • • • 

Lı"'' "'İtine verdiği ce sek gelecek sene birinci 1101f Bir Çok Fransız Gazeteleri Türk - Fransız 
"1: •ıaa ederek demiş harp tayyarelerimizin sayısı 
~. . 300 kadar artmış oıac•ktır. Misakının Aktini istiyorlar 

, 
1~. •un diki idare ku- Değiştirmek için yedek bu- ... •• • •• ~• 

~il ır ıy sonra bunun lundurduğumuz tayyarelerle F it 1 y k 1 

FRANSIZ GAZETELERi Başbakan 
Edirneyo gidecek 

lstanbul 29 ( Telgraf ) -
Baıbakan general ismet Edir· 
rı eye gitmek üzre şehrimize 
geleceklerdir. Bu seyahatte 
Başbakana iç bakanı Şüluli 
Kaya arkadaşlık edecektir. İlil~tJi olmak Uıere talim tayyareleri bundan ha·. r ansa - a ya a 1 n 1 g" 

1

1 
İtlJ . daha ziyade kuv· riçtir. 
~h:ıttir. Biraz sonra Londra 29 (AA) - M. Bal· lstanbul 29 (Telgraf) - Son posta ile sanın ltalya ile yakınlığının güçleşmesinden Görüşmeler 
Hrda' büyük karışık· dvio avam kamarasında ver· gelen bir çok Fraoıız gazeteleri Türk-Fran· korktuğunu yazmaktadır. "evamda 

'-ai lr ki bu da başlı ıniş olduğu iıabatta silihların sız misakının ak tine taraftar bulunduklkrını : Övr» gazetesi, siyasa mabafilin misaka J 
t•lı-.ı .Ptopagandasıocian tahdidine dair olan ümüdün yazmaktadırlar. Bazı gazeteler ise esas iti- meyletmi• bulundug .. unu "Pöti Jurnaf gaze lstanbul 29 ( Telgraf ) 

d Itır. 1934 te amu- tamamen ortadan kalkmamış barile bu misakın aktioi istemekte iseler de Y ' " O b k T f' k R" tü 
1' • • T - k F • k · . ış a anımız ev ı uı \\t, '~da geçen ıeyler olduğuuo ancak Almauyarıın mahzurlarını da zikretmektedirler. tesı ıse ur • ranıız mısa ının mevsım11z A .1 M H b .. d 
'•• F olduğunu. yapılacak olan Şark misakında P ra.s 1 e _ :. er

1
Y0

• ugdun e '-lal ır olmıyan J.kan hatta hareketinin bu teıebbü- cEko dö Parİ> gazetesi, ransanın; Tür -h' l ld _ k arıste goruşaıe erıne evam 
~ t!llıleketlerile hviç 9Ü güçleştirmiş bulunduğuııu kiye ile anlatma misakı aklini ıimdihk mu Türkiyea:n mu ım ro ü o ugun.. yazma ta· . 

1 
d' 

Q"Yii'- d 1 etmış er 1r. •ldıık 11: bir asabiyete söylemiştir. Almanyanıo biz· vafık görmemesi muhtemel olduğunu, Fraa- ır ar. ____ __, __ _ 

ı.~ · Keza Fransız as· met müddeti uzun ve 100 • • • • • • Recai 
~ı,,,'1••tuun artırıldığını bin kişilik bir ordu yerine Am·a:-al Yamamato Güzelsan'atlar 
~ p:' da Avusturyada hizmeti uzun kısa ve 300 bin J ı 1 Jstan buJda 

oı::•ı•ndasından ~ü· kiş~lik bir orda koyma~ta ol· · . U • M Üd Ür J Ü ğÜ lstanbul 29 ( Tel raf ) _ 
•k kımıldadıgını duguou sandırıcak bır çok H A • h b• • " _g" ' 

aa b 1 d Al 8V8S JaDSıDID mu 8 IrJDe Ankara. 29 (Telgraf)- Ma- Sanayi umum muduru Recıı .. , ıe ep er var ır. manya11ın 'f b - - , . . . · 
~ ••alinin' b k t f'J 1 k kt 1 • rı akanlıgında guzeJ 1an at· ıehrımıze gelmışhr. 
,_iii llUt\t~Dk l~rp ~akın da:gy;rebilıi:iya~~. U~~~anaya:ı~ yaJ>tJgv ( beyanatta ne dedı? lar umum müdürlüğü tesis e· 
., •l e ımesı e d'I k · · Av • • ~., 1~ıraa çok korkula· ukeri tayyarelerinin sayısı Londra 19 (A.A) - Ami- baıımıza hareket edeceğimizi 1 ece tır. gırceza reJSI 
ilYdır, Lehistan Al- 600 ile 1000 arasında alduğu ral Yumanıoto bu sabah Ha- söylemeye lfızum yoktur. 8 k J • I b l t · d'fd' 
' bir •demi tecavüz sanılmaktadır· Gerç~k Alman vas Ajansına yapmıı olduğu Londra konuşmalarına ge• 8 8 Off 8 515• starı u a mı ayın e ı 1 

)•pt - l d" · t' ı· dü s· C S lıtanbul 29 (Telgtaf) - 11· a 1 Ve Almanyada tayyareleri bu iki fayı arasın- beyanatta şoy e ımış ır: .ınce, ~ ır OD aymon t • d v • t• w • • • 

lıa '-1Ytnın baltık dev· dadır. Alman bava kuvvetleri Vaşington anlaşmasının 1le y-:ptıgımız konuşm~ ne ya· eml egtş 1 tanbul agırceza reısı Azızle 
>•~ ~•111•11>lılığ1nı temin logiliz bava kuv\'etJerinin ya· tek yöndemli olarak boz.ul· zık kı karşılık noktaı naza· Ankara 29 (Telgraf)- Mek· lımir Ağırceza reisi Suadın 
•t''aı ltldift . dd tr rısıoı bulmamaktadır. M. Cbuı• masının pek kötü bir tesir rımızda bir yakıohkw merdaoa teplerde bakalorya sistemi becayiş edilecekleri ıöylen· 

L F'r•nıa e·rıı res e ıt. cbilin ileri sürdügw Ü reklamlar• yapmak teblekesini gösterece- geldi~ini söylemege ımkin değişn iıtir. Ortamektep me· mektedir. 
Qirb· 1 e ovye . . r 1 d vermıyor. . . t'h 1 k ld 1 
.1 1 •rltri ki t 1 da gerçekte olduğundan artık gını her kesten evve uyan zunıyet ım ı an arı a ırı · ----~--
"'\llaa ne ya aş ı ar. . . B b .. - - Bununla beraber baıka t 
'de, •nya milletler ce· bir görüş vardır. Her halde bıılerız. u ~e epte~ otur~, konuımalar yapmayı konuıma· cnış ır. . .. • .. Devlet 

İıaı Çekilmese idi bu lagiltere hükümeti Almanya· ~oma ve Pans bükametlerı· dık. Rakamları ileri sürmek Y •ı 
.ttktıbadiıelerio hiçbirisi nıo gelecekteki gücü ne olur- aı_Q bu mese!e. bakkıada ne ıuretile prensiplerin konuıul· eşı ay Konservatuarı 
~ · sa olsun Almanyaya kartı duşlindüklerını ve ne yapmak masında varamayacağımız bir T J t 

'•.ktri tayyare prog· aşığı bir durumda kalmamağa istediklerini sorduk. Biz ş_u uzlaşmaya daha ziyade kolay- Op 80 iSi Ank~ra 29 (Telgraf) - Bu· 
~,teltllce bu programın azmetmiştir. veya bu devlete karşı tek bır lıkla varabileceğimizi ıöylemi· lstanbul, 29 (Telgraf)- Ye- rada bır devlet koaservatuarı 
1ıı::• Önümüzdeki iki M. Baldvio Alman hava cephe. kurmak arzusunda dE:- yorum. Ancak bu müıbtt ıilay yı·lık toplantısı yapıldı. açılması kararlııtırılmıştır. 
S,ti'. bititilecektir Bi. kuvvetleri arasında bom bardı· ğiliz. Biz tim diki anlaşma ye· nokta da alikadaıların bepıi r çki aleyhtarlığı hakkında bir 
'fÜc:l 1935 te y~niden mao tayyareleri bulunciuğunu rine daha uygun bir belge d~ b~zı. matbuıt~n a~eli ebem ç.>k kararlar verildi. Yoksul 

Y 
ıu teşkil etmek- bilrlirmiştir. koymak zaruri oldu w undan mıyehnı ıayılı gozeyıode daha • . ...._.._ 

1 l 1 g d' iyi anlayacaklardır. Bize en laamaktadır. Alman ııvıl tay· Çocuklara 
ll gene surette uz ışı masını ı- b" ük b 1 · k · · ·ı·- k .. b k ti d g 1 1\lulltl fası 1 

. . y 
1 
b'. . uy at arı tayın etme ıız.ın yarecı ıg as erı are e er e Os av eyor ve utıyoruz. ı ıtımın· 1 d . t ı·b t . . d k il 1 w 1 . l"d' Kı"tap dail:ıtıldı .. ya nız . ~nız es ı a ının cınsı e u anı maga e verış ı ır. ..J 

den once ~r~nıa ve ltaJya".10 aazarı ıtıbare alan bir anlar Halbuki Iagiltere tayyareciJiği Aydı:: 29 ( Telgraf) - Ôz 
~l b •- • -• • verecek~erı karşılı~ bekl~nıl: masının yapılabilecegine ina· içia bu biç te böyle [degildir. Türkçe konuşup yazma ve ıoy 

d 
ıııuhtıra, Macarıstanın m'!ktedır. Gerekuse kendı nıyoruz. ~l~an ~)usunun aska!i~ öz~- adı koyma savaşı bu~ada hı.zl~ 

llha D J .., G J • A K d lanı küçuk görmek buyuk bır yürüyor. B. M. Mcclıs aeçımı ld :- Uymaz 12°8 e mJŞ vam amarasın a suç olur. • .... de~t~rleri (hazırlanmıştır. Hal~ 
lln.q H t J t kt d M. Baldvın verdıgı uzun evı ılk ve ortamekteplerdekı 

'•t, ~ nu a ır a ma a ar . cevapta bilbaasa demittir ki: öksliz ve yoksul çocuklara 150 
-..... 29 (A.A) - Yu bu işlerini kolaylaıtırmakla Kıralın Nutkuna Verılecek Çevapta Bu mesell'ye bütün Avru- lirahk kitap dağıtılmıştır. 
''-r,lı"1uılar kurumun· itham etmektedir. Bu muhh· D X-• 'kl'k y l t . pa alaka göıterm~ktedir. Ge· 

"" b,,I M. Foticb rada canilerin Macari!tanı e5tŞl 1 apı masını stıyen nel durumun bu kadar karan· Buğday konfe-
~-·ı, genel yazgarıı o\1~car pasaportlarii~ . t~rket· M. Corcil Dedi Ki : lak gözüktügö bu ande bile v 

~:' lal~tt Yugoılavyanıo mıı olduklrırı da bıldmlmek· Londra 29 (A.A) - Avam ranın ıonu pek fena olacak. siJihlarıo azçok azaltılacağını ransı dagıtıldı 
~' Q ırıs . t d' . 

h İ•t•ııı ını . vermış e ır. k kamuasında M Corcil kıralın Muhtemel bombardımanın ummaktıyım. Budaptıte, 29 (A.A) -Buğ 
ı_~b,ı, t '~1'?1 .meba· Muhtıra .para. basma ta nutku:ia verilecek · cevapta öoüoe geçmek için biiyük Bri Fakat ıözlerimi Almanyanın day konferansı hiçbir netice 
't, r ~ bıdık oldu olan ve 6yesı ünıforma taıı· değiıiklik yapılmııını iıtiyen tanya bava kuvvetlerini önli- kelime itıbariyle değil ıihni· elde etmeden dağılmıştır. Çtin
'1,t,.,ç' •ıan. m~b~ıı.• yan 1 ~~4 tarihl.i .~.acar not.•· takririoi vererek bilbaHa de· mOzdeki on sene için Alman yet ve mefbuml~~ı itibar~yle kü dört deniz aım devlet ya• 

\t t,1. zabıtlerıoınrn •ında ıtıraf edıldıgı veçbıle miıtir ki: yanınkinden oldukça üatlia bu muhakeme edecerı kanaatıyle ni Amerika, Arjantin, Kana· 
-~l,, 1111 ve terbiye et· açık havada talimler yapaD Alman fabrikaları filen 1 d 1 ~ Al 1 şunu ıöylcmeliyim ki bugünkü da ve .Avustuıalya, ihracat 
~'tıı1'1 ve bu zorba Oustacha kurumunun bütün harp ıartları içinde çalışmak· ~Dit urma ıh::'· mdanyakyı d' o· genel kuşkulanmanın baılıca kontenjanlarını tespit etme· 
.. •rııı p d k . 1 . . k 1 gı ereye acum e ece ıye . '"'11•· 111 ecs e ı bu ış er ıçıo gere en para aı ı tadır. Büyük Britanyanm milli k t' "th . temeh Almanyada olup biten· mişlerdir . 
.ı ıyo11 1 k b d b ld - d 1 a ıyyen ı am elmıyorum. . . . 0·- 1 k t' 1 ,..ct,~1 er o ar... u- nere en u ugunun ay ın •· müdafaası ve hassaten hava .. . lerden dııardakılerıo bır ıey ıger m ~m e e aer uz •ı· 
~· '1 ''•111 temin et· tılmasmı istemektedir. buvvetlcri yarııı logilizlerio Alman uluıu bliyu~. Brıtan- bilmemesi ve Alman bilküme .. manan iki yıl dağan uzatılma• 

- bi~lıtıraya göre zor Muhhr.a zorbalığa bitim ve• emniyet ve hürriyetini temin yaya karıı çok ~evgıh duyg~ tinia bazı bazulıkl1tr etrafında 1101 kabul etmişlerdir. 
l ~ Çok Ciğretme ka rilmesı için diplomasi yolile edecek derecede değildir. lar beılemektedır. Ancak bır ııln bir sıratutmeııdır. ı 

'- t, ~tıılaıuş olup bun yapılan istemelere karşı Ma· Hiç ıüphe yokki barbın ö· hOcum yapılması için bir a 7 uç Avrup~da ıinirli bir iıkil ta)yayı haklı 
f~'1"111ı,1 Giistave caristanın vurdum duymazlığa nUne geçilmez veya hemen iaaanın kararı kifıdir. Ye kuıkulanma vardır. Ve bu 

; 1111dan meydana gelmiş olduğunu hatırlatmak· patlayacak bir o1duğunu zan• Ve lngiltere için olan her· duygu giioden güne'.geniıliyor. buluyorlar 
~lt. ı 011ka Puıata ka tadır. aetıııiyorum. Fakat Britanya hangi. ~ir tebli~e bütOn A~- ve artıyor. Öyle ki, bariz ve Pariı 29 (A.A) Italya 
.. ~-t:'bıların toplan• Muhtırada ıon olarak ıöy· kendi emniyetini şimdiden te· rupa ıçı.~ de bır . teblıkedır. bazı bitaraflıklar için artık adliyasi Yogoslavyalı Paveliç 
""•t, 1 •t yetiştirilme le deniyor: batlamaıta pek yakında artık. Bu tehlı,e hemen ııe bııla· tehlike göstermeie baılamııtır. ile Kvaternki teslim etmek 

r toprağında ol Macar hükumeti Yugoslav istese de bunu yapamıyacak mazsak kua bir zamanda baı Şunu ilmit etmek iıterim ki istememesini gazeteler haklı 
~- yanın uluslar kurumunun en bir vaziyete düıecektir. Bütün gösterecektir. Almanlar muhafaza ettikleri buluyorlar ve bunun ıiyui 

llıtdıtarası Macar· büyük orğanına bildirmek Avrupa Olkelerinin dikkatini Alaman ıilihlanmaıını bli· ıırrın yukarıda ıöylediğime ve ;açluluın teslimi hakkındaki 
-.-: birçok ıilih ve mecburiyetinde bulunduğu a· ç~ken ortada bir ,ey vardırki rliyen estar perdesi kıldml· Cenevre ile bağlarının kesil · 1870 tarihli anda uygun oldu-
,,td~eler elde et· g1r bir mea'uliyeti taşımak· o da Al~anyanın bilba11a ha· mabdır: ~lmanya Versay. mu- maıine deiip değmediğini ken· ğuna yazıyorlar. 

Ilı etmekle ve tadır. valarda sdahlandığıdır. Lood· a!ıedesı hılifında olarak ıılih· dileriaden ıoracacaklardır. 

gll.ınan iskelesi istanbul hanı altında 3 dükkin ucuz fiatla Kiraya Verilecektir 
lt41iiracaat: Sarda elbise boya&nesidir. lstanbul han Telefon şirketi karşıEında P. 873 
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Gayri mObadlllerin hakiki vaziyeti 

iki buçuk milyon liralık 
mUlk satıldı 

GUmUş Paralar 
54 Sandık lçi;de 40,000 Lira 

lzmire Geldi •• 
• • • • • • Yarın memur maaşlarının cektir. Gümüş liralar şimdiki 

A yilzde beıi yeni çıkarılan gü· 25 kuruıluklardan daha büyük 
Kalan emlak Buca, Bornova ve Bayraklıda müş liralarla verilecektir. Gil· c~ıamettedir ve çok iyi hazır 

ld .., • • J d müş liralar dün 54 sandık lanmıştır . 
. o Ut!(U ıçın az ta İp var ır içinde 40.000 adet olarak Is- Gilmüş paraların bir tara-

Satııları ziraat bankasına HaJihazırde elimizde henüz 1 baıı emvali fuıulen iıgal etmiş tan bul yolile Defterdahğa gel fında Bil yük Reisicumhur 
bırakılan gayri mübadillere ıatılmamış, fakat aatışa arzedil-ıolmalarıadan ileri geliyor. miş ve Cümhuriye · Merkez (Atatürk) ün kabartma resim 
ait Yunan emliki işi bir çık· mfş 1002020 lira kıymetinde Maalenf be.delini tediye ve bankasına teılim edilmiştir. leri ve 1 lira ibaresi, öte ta· 
maza girmiıtir. Satışlar eskisi 297 parça mülk kalmııt!r tapusunu istihsal eden hızı Cümhuriyet Merkez ban· rafından Türkiye cümhuriyeti 
gibi bol olmadığı ' gibi alıcılar Bu iki yekunun arasındaki alıcılar muhakemeye müracaat kası, bu paralardan bir mik- it;aresi mevcuttur. 
da nok1&ndır. Şehrimiz ziraat fark ayni zamana kadar bil- ve birçok zaman masraf gaip darını şehrimizdeki diğer milli Paraların tırtıl yerinde de 
bankası müdürü A şki Eren kiimelçe tefviz veya temlik ederek mallarına aahip olmak ve ecnebi bankalarına vere· TOrkiye ibaresi vardır. 
bu hususta bir mubarririmbe edilen Yunanlı emvalidir. ta müıkilat görüyorlar. 
ıu izahatı vermiştir; Elimizde kalan satışa arze· Bu fuzuli şeğiHerden bazıları Adliyede Talebeler 

- Yunaniıtanda mal ve dilmiı mülklerin aıağı yukarı fazla inat. ve israr göstererek 
mülklerini bırakarak gayri hepsi Bayraklı, Buca ve Bur- iıgalları altındaki yerleri tab · Kadro harici kalanlar 'fralloın muayenesi 
mübadil ııfatile vatana gelen navadadır, ufak bir kısmı da liyede kanunun son srfhasına Sulh hukuk mahkemesi ki · olacak 
ve gayri mübadil adun alan şehrin diğer yerlerind~dir. Ne- kadar ısrar ediyorlar. tiplerinden SaHh~tekaüde ıevk Dün ııhhat ve içtimai mu· 
vatandaşlara takdir edilecek dense şehir civarı rağbetten Yunan emvalinin ba11kaca edilmiştir. Sulh hukuk zabıt avenet bakanlığından viliye· 
bedelleri mukabilinde •stıl düımDş olduğundan buradaki Hhş]arı bir uıul ve nizam da katibi Mt bmet Remzi, Sulh te gelen · bir eb:ıirde lzmir 

mail takarrllr eden Yunın ıabşlara az talip çıkıyor. bilinde yapılmaktadır. Banka- ceza zabıt kitibi Hüs .. yin Ke· me.ktepler~n~e mevcut talebe- ' 
mallarının satış1, Maliye baka- lzmirin kıy; ve bucagwıada nın meclis idare azası müdü· mal, Sulh ceza katibi Süley- lerıa b~psınuık~e b~rlda~~lm. m~ 

· f · b k ı ' N · · d I w ayenesıne sev ı ı ırı mıştır. 
nına ııa eten zıraat an a •· bize tesHm ecıilmemiş daha rün riyasetinde toplanarak H· m ... a~ . acı, ıcra vez.ne ar 1~1 oiitün talebelerin Pazar ü· 
rına vetilmiıtir 1 katıbı Kavalalı lbrahım Sabrı, g 

1 _ lımir İstanbuldan ıon bazı .Yunan emliki olduğunu tış yapar.ar. . . icra katibi Ômer Lü•fi ve nünd~n itibaren sıhhat mü· 
k y lik. I da bıze müracaat eden gayri Tahmınlerınde memleketın M t f K 1 k d h . dörlügüoce doktor Mehmet 

~~ en h~o d. u~ank em 1b~ dan mübadillerden işidiyoruz. Fa- miltemet kimselerinden mürek k ~s at d ema a ro ar1ci Lütfü bey tarafından trahom 
ırt. ıed ır !tr:b an aümtızil ı al· kat biz ancak Deftcrdarhktın kep olan bu heyet tarafı odan aAmdıl~ ar ır. - . b muayenesi yapılacaktır. Ve 

ye ın en ı ı aren ı nr: a . 1 M 1· b k ı•w d ıye encumenı azı me· kilet mekteplerimizde tale-
d w b . d k h . t il'° tf,;,' . ı·k· t yapı ır. a ıye a an ıg1n an J d t f" . .. . ıgı u ışe e ço assası- ese um e ı5ımız. em a ı sa w • mur aım a eı unı muaasıp benin sağlık işlerinin ehem 
yetle alika gösterdi ve gös makla muvazzaf olduğumuzdan alchgımız . buyruklar ilzcrıne görmüştür. Terfi edenleri Pa- miyetle takibini münas;p gör· 
termektedir. lik zamanlar bir arayıcı vaziyetine giremeyiz. ~a~ış komısyonumuwza haftada zar nüshamızda bulac11k1ınız. müştür. 
çok gayri mübadiller bu ıa· Geçen sene maliyeden gön- ıkı defa toplanm•ga ve ıbşa ----------------
tıılara iştirak ediyorlardı. derilen heyet bir milddet ça- arz edilen emlak dört defa Soy ad 1 a ı anı ar 

Fakat ~ugüo. siz .. de . bili lışarak bir çok gizli emvali her gazete ile n~tir ve ilin 
yoraunuz kı gayn mubadıller d ı. t B lk" b. etmektedir· 
d b. w ll . d k. b mey ana çıaannıt ır. e ı ır 

en ır çogu, e Hın e ı o- ka ar a daha va dır. Bu vaziyette elde kalan 
noları ıat<..ııı bulunduklanndan ç P ç r . . 

b
. - d l · 

1
• k Yunan emvalinin ıatışların· emlikın da az ve kısa bır za-

ızzat muzaye e ere ış ıra . d ı ki 
d 1 k 1 t ş· d' da en büyük mahzur bazı kım- man a tamamen satı aca arı· 

ed ehn " kçob abza mılş ır. il ı~ ı aelerin vaktile ve bigayrihakkin nı temin ederim. 
a a ço u ono arı e erıne 

geçirenler müraceat ediy~rlat. 
lımir ıubesine Milli emlik 

mlldürlüğünde 934 senesi on 
birinci ay nihayetine · kadar 
4,082,904 lira kıymetinde 904 
parça muhtelif cinsten Yuna o 
emliki teslim edilmiıtir. Bun-

Karar verildi 
Acenteler fazla alınacak para -
)arı Ta. Cemiyetine veriyor 

luın 451 parçuı ev, 188 par• 
çası dükkin, 187 parçaaı ar Dün akşam aaat on yedide deceklerini beyan etmişlerdir. 
aa, 23 parçası tarla ve hah· Tayyare cemiyetine ordino ve T&ccarların da münasip 
çe, 15 parçası depo ve mağa- konıimento farklarından bu· gördükleri bu şeklin Tüık 
ıa. altısı fabrıka, bir. ıule gelecek meblağın tayya- Tayyare cemiyetine mllbim 
zeytinlik , üçü ç i f t l i k re cemiyetine terki hakkında bir varidat temi o edeceği mu-
19 zu kahvehane, 9 zu fırın, bir içtima yapıldı. lçtimaa bakkaktır. Tayyare cemiyeti 

iklıi de tabakhanedir: . C.H.F. idare heyeti reisi ve yarından iUbaıen vapur acen-
Bunlardan gene tarıbıne ka· Yoıgat meb'uıu Avni Doğau telerine tayyare pulları vere-

dar ıatılanların kıyır.eti 2 mil ·ı ı k t · ü · 
yoa beıyüz kırk iki bin 340 ı ·eı· .'P~' ko tat~len eaı m mea- ceklır. Bu pullar far.la elına-
1. d w • d 435 d ıı ı ııtıra e 1 er. cak paraların yerine yapıştı· ara egerın e parça ar. · . . . 

Bunların da 235 parçası ev, Görüımeler ıamımı bır ha· ralacaktır. 
88 parçası dükkin, 80 parçası va içeriıinde cereyan ~tmiı. Türk havalarının büyük 
araa, altısı tarla ve bahçe, do- vapur acenteleri fazla alına· koruyucuıu olan tayyare ce
lap depo ve mağaza, ü.çli fab- cak bu kısım parayı seve ıe· miyetlne gösterilen bu ali · 
rika, bıri çiflik, onu kahveha- ve tayyue cemiyetine terke- kayı takdirle karıılaraz. 
De, altııı fırın, ve ikisi de ta· 
bakbanedir. idam Celit·Bayar 

Bu gece Mahkumunun ökonomi b·akanbğınd•n vi 

A k ı 1 
llyete gelea bir tamimde bua 

çı · o an ecz·tne er M h k • 
K it d S hh

.. t K U 8 emesi dan ıoara iktiıat bakanı Mab 
emera ın a ı • , ara· 

taıta Santo, Keç~cilerde Yeni Dokuz sene evel hakkında mut Celil beyin imza11nın 
Izmir, lrgatpazarında Asri ec- gı)aben idam kararı verilen c.Celil Bayu) olarak kullanı-
zaaeleri bu gece •çıktır. berber Salibin dOn yeniden lacajı bildirilmiştir. 

Yarın ,ece daraıme11na baıiaamıı ve ıor • • • • • 
goıu yapılmııtır. Konferans Açık olan eczaneler Maktulün varisi mahkemede 

Kemeraltında Şifa, Gllzelya· iıpatı vncut etmediğinden ken· Şehir mütehaaııiı M. ' Rene 
hda Altıntıı, Tilkilikte Faik, diıine tebliğat yapılması için Dauje yarın ıaat 17,30 da 
Eırefpaıada Eşrefpaıa ecza· mahkeme baıka güne bırakıl · Halkeviade bir konferans ve· 
neleri yarın gece açıktır. mıstır. recektir. 

.A v-t1 katlal'mızdaıı: 

' aro reisi Mustafa Nuri 
Mubarrirlerden Orhan Rahmi 
Avukat · Halit Natık 

" Halit T evfı k 
,. Bedri 
» Haşmet 
,, AH Tevfik 
» Ahmet Remzi 
,, Apturrabman 
) Salim 
,, ibaan 

Adliye tebligat müdürü Faik 
Sulh ceza başkatibi Mustafa 

" ,. zabıtkitibi Kemal 
« 11 11 mübaşir Sait 

Ağııceıa zabıt katibi Hüseyin 
Posta müdüriyetiade: 
lzmir telgraf Müdür vekili Şerif 
inhisarlar idaresi o de: 
Ziraöil şubesi Amiri Enver 

Ekin 
Çökçe 
Altay 

Yaman 
ılhan 

Toran 
Öı. Türk 

Gök Göz 
Öz Bey 

Tml 
Civa 

Te keli 
Ak Gün 
Kızıl Işık 

Atalay 
Gültiken 

Özden 

Acar 
Maliyedt: . 
Yeni maliye şubesinde Ömer Lütfü ve kardeşi Bekir 

Kuyaş Sıtkı 
iş baokasrnda: 
Depo memuru Mehmet Ateş 

Adliyede; 

Ağırcua zabıt katibi Hüseyin Hüsnü Ugur 
Çagahy 

Ülken 
" " 

,. lbrahim 
,, Mübaşiri Ahmet 

Aıliye ceza zabıt katibi Ihsan 
,, ,, ,, 1 evfik 

lcr.ı memurlarından İbrahim Haki 
M. Umumi polis Hulusi 
M&baıi,lerden Durmuı Ali 
• azilli Hukuk bakimi Şevki 

Tücc•arlaıdın: 

Topuz 
Başak 

Hoşgör 

Alataş 
Yalçın 

Acar 

Üzüm simsarı Gördesli Kemal Onat 
8aşdurakta tüccar katibi Mehmet Ratip Aslan 
Hacı Hısan ban 55 ııumarala yazıhane Hacı Sadettin 

" u 

* * • 

Artg 
0 Sami Arkan 

Soy adı alan luymetli okurlarımızdan gelen mek· 
tuplar pek çoktur. Elde kalanlar da Pazar günü neşre· 
dilecek tir. 

kokulu U.artal ve inci canıaşır sabunl3rıııı kullanınız 

30 

Türkof!• 
•4• Dişarı pı, 

sa haber~ 
Telgraf : 27· 11 

Londra ve Hambarf 

salarında üzOIDı ad• 
Nevyork borsaları 
Hamburg borsaınıd• 
Londra ve Berlio 
rında yumurta, ti 

. y•I'· borsasınd• zeytıo , 
mon borsasında pı 
atlarında değişiklik 
mıştır. 

1 Pamuk LiverP~ d 
rikan pamuğu [bi'; rt 
nun teslimi 6.74, ' 
Muyıs 6.69 Te111111"' • 
Mısır sakalaridi• ~ 
'k. . Ki teılilllı 1 IDCI DUD 

Mart 8,69, M•Y1
', 

Temmuz 8.61, uppe 
leri ikinci Kiau; 11, 
7.50, Mart 7 51, · .;it· 
Temmuz 7.46 peni 

1 
york -borsası biri•C 1 
teslimi 12 51·12.52• 
Kanunu 12.58 ·12 ~· 1 
12.65 Mayıı 12.6 ız.1 
muz 12 62, EyJ~I ktl•' 
14 senttir. fıa 
içindir. 

Buğday Şikago 
fiatlan birinciki00~ 
87.1,8 mayıs 92.5, ' 
muz 92.3,4 iooip; 3.8 
kanun teDlimi 1 4.ı 
1·2 mayıs ıo8.3 ı·' 

8 112· temmuz 112 3, · J 
nttir. Fiatlar buse 

1 
dır. Liverpol bor••; z, 
kinuntesliaıi 4 09· 8 4 1· 1 

5.02 mayıı 5,0. ·odit· 
muz 5.05 5-8 11.lı .,. 
1 ar 100 libre içıod• 
fiatı Live-pol b~ 3lı 
ikiociteş r in tesli1111 ' 
rinci kanun 31,o6• 
kioun 32 şUiodir· t• 

Fiatlar sif pi• f 
libre içindir. Şi~~J 
sasıoda yulaf fı 1 1 
Kanun teslimi 52 

1 
İ 

yıs 50 5·8 Teaılll0• . . ,,,. 
çavdar fiatı bırı 8 teıliıni 72 10 7· 1'J 
74.05 1 2 Te~oıo~-
pa fiah biriocı 1' 
timi 73 3 8 M•~·:ııt 
1'3 1-2 seottir fı• 
başınad1r. 

Dikili i 
Suiistiın"l -

Dikili ve Be!~•:.ıi" 
bciburnsiye sunıt fb•~ 
kikatı dün son 11 b' 
olmuştur. Dabili.Yd•' 
Dikili suiistimıh 
safbada oJduguııO 
sorulmuştur. 

Dikkat , 
Beda'Y'sd~.,. 

Gazeteıniı •01 .,, ' 
dl•'' J I lerın yeni • ~i'"' 

bildirdikleıi t•" Soff 
dava ilan eder· ı' 
11lmak istiyenfere f 
bulur. Lüg•t ' 

l 
,. 

noksan olan ' : .b•' formalarını 

fA2la olmaoı•lı 
idarehanemi.ı~~;ı,, 
t darik edebıh 

f. "' 



•4•• 11 • 
Jet• ., , .. ,.,. "" ,, 
L•' 

18 

renk 

bu h ~ alden kudur· 

•-,bu dilsizlikliçinde 
'i llauı .. 

t bir saadet uç· 

t\ta . 
ı..ı_:' 1 • ..,.,i Çıııden yıkılmış .. 
''-ı il •raııoa iyice bir 

1•lıruş. 
•'-· ~o ,~ tüpbe barizmiş .. 

"it i taıe ıözle en u
~b:•da ' bulunmamıı .. 
qtt,:. Cabit beyin ü 
'di 'f · Ne desep: tak 

\ L. Ye ltat.. ı · ~ 
vır .. au etmış .. 

ita tu~ gelmiş .. 
y ~0zlerinde, gözleri 

·· eııl bir gölge yer 

bi, r 
b&tutıık, yeşil bir göz 
~. . 11 heveslerini a-

hıı 
L Ol11a:,elaıiş.. BüyUk bir 
,.it • Ve ben "Ay kı · 
L. 1

' d& 
"'diı 11Y•ya gelmişim .. 
'-1ıe:~ .Y•ni ben ailemiz 

fellk;:in ve babam 
1 • • olmuıum .. Yıl 

·ed·'ıÇııı çekilmez, ta
~ .... 1 

lllez" bir-:r afet ol 'tt· "'Ilı .. . 
•le, b· •çın, ~ Kayacağım 
'"ıu ır ıztırap kay

t Ilı. 
ı ~•dın bir gün bi

~~:~ıp babama : 

'" ,. böylesin.. Neden 
•o" k ~iı gu aun .. 

, ~ Denıemiş te iyi 
~. hı 'Yır. . Benim ağ
'1.. çkırışlarım baba
''• le 11 •dar inadından 

' ~ " O zaman o rakı 
~ llli11 ' '-•ti e oturur, saat-
'~t •rca içer, durur-

~~' ltçti. Ben büyü 
-"-.~Uca sığmaz bir 
~'tk tıı berkesin yü 
ı. • ' 11 Y•IDız babamı 
~.. ta 
Lı.._ te:··~ ne.ı'em eri· 
..._~ ırlı bır çana-

~ ~i? UyJ, doluyordu. 
~!. 
~ .. :. b• 
• .. ır 
"'tt:ı d S•bab hatırlı 

h •ha henüz altı 
~ar kt ' ) b b ' ya yo um. 

,,:'• b:b l11>la bir şeyler 
, '~i 

8 
•• anı buysuzlanı
<>tlerHe hırpalı-

~ l. 
ql•. 

~ '-ı,t 1 nıütbiştir. Her 
~ tGaı Ve her şeye akh 

~'iiı:~lıdımki annem 
~t6 b~r Ve ailemizin 
> , 1

' yılundar. 
t~'ı~ ~bernfe, Kayacı 
l~ etill •ldığım zaman 
~~ · e dikkat ettim! 
;'.!\ lllı-~i 
~\,-~'dı. ile baktım! Ora -

~~ ')ıa 
~ ''-lt •nıı elime ala-
''-t ~lt~ılerimi araıhr -

11111 kaynağı idi. 
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Mussolini; lcıral Vik
tor Emanoeli Afrika 
müstemlekatında do-

Bergama 
Haberleri laştırıyor. Bundaki em 

peryalist maksat .a,;. 
kardır. Bergama (Huıusi) - Btır-

Reıimde Viktor E· gama C . H . Fırkası Nahiye 
manoeli (soldaki) şarki kongresi yapıldı, Kaza kong· 
Afrikadaki Somal' resine mümessil olarak Abbaa 
müstemlekesinde gö Fehmi, Haluk beyler .eçil· 
rüyoıuz. miştir. 

Not;- Somali garp * Hissi, a'k romanı A frikada da vardır. • • 
Bergama şehir gazinosu in· 

O zamn 
Yuvamız 

hükmümü verdim: Bu; şarki Afrikadaki- şaatı bitmiıtir. Yakında iıle-
tehl ikededi~ di~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ b 1 k """"""""'""""''"""' ..................... _............ ~~· mege aı ıyacı hr. 

Hakimier Kanunu Münasebetlle · ••• 
Üzerinden uzun seneler 

geçmedi. Ben sekizime bas· 
tım. Annem ~artık arkas1na 
renkli elbiseler, çehresine gü· Hikimlere Hitap 

Kinunuev~elin 12 inci gil· 
nünden itibaren baıhyacak 

olan iktisat ve tasarruf haf
tası için Bergamda ıimdiden 

htznlaklar baılamtştır. Bir zellik veren pudralar, kar
menler sürmeliyordu. Babam 
erkenden eve gelerek yine 
erkenden odasına çekiliyor· 
du. 

........ 
•• A 8 M sergi açılması kararlaıtınlmıı 

Parola: "Gazi Ulkesine Layık ir Adalet a- ve faaı bir komite 1eçumı1-
kanizması ••• işte Arkadaşlar Hedefimiz! .• " tir. 

O zaman ben ~kayacığım- yetlerinin verimine istinat tin bütün şerefi sizlere aittir 
la yalnızkalıyordum !Küçük bo- edecek ve vaziyetin temin Gazi ülkesine ait bir ada Armutluda 
yunla kendi neş'emi onun ze· eylediği bir vicdan huzuru let makanizması .. işte arka- Himayo He,~eti Meııfea-
hirli çehresini güldürmekte içinde ç•lışmak imkanını bu- dışlar hedefimiz.. · • 
kullanıyordum. lacaktır. · Bu hedefin tahakkuku için tine Deve (:Hireşleri 

Annem gülmiyordu, güldü· işte kanunun tatbikatında sarfedilecek mesainin kıyme- Y a.pıJıyor 
remiyordum, onu. Yalnız, ba· i lk adım olarak gayret ve li- tini elbP-tte takdir edersiniz. Armutlu fakir çocukları 
zen gözlerinin daldığını his- yakatıuız nisbetinde terfi ve Sizlere muvaffakiyetler diler· himaye heyeti tarafından bü-
sediyordum. Bir gün, llöyle taltifiniz mes,elesi halledilir· ken yakında hedefe uzlaş - yük bir deve güreıi hazırlan• 
bir dakikasında anneme de- ken kıymetli faaliyetinizi en maktan doğan bir sevincin mııtır. 
dim ki: yüksek derecelerine kadar vereceği samimiyetle hepinizi 7 Kanunuevvclde yapıla-

- Kaya gözlerin neden eriştirmeğe ve bu suretle tebrik edeceğimi kuvvetle cak olan bu deve gtıreıinin 
yaşlı. . Neden sen de diğer de Gazi ülkesine Jiyık bir ümit eylemekte olduğumu da hasılatı tamamen fakir ço-
anneler gibi neş'eJi değilsin· ad•let ülküsünlin bütOo iman· ilive eylemekliğime müsaade- cuklara basredHecektir. 
Neden f gözlerime bakmıyor larını temine muvaffak ola· lerini rica ederim değerli ar- Armutluda büyük bir var-
sun? r.ağınıza şüphe etmiyorum. kadaşlarım. lak gösteren himaye heyetini 

- Gözlerini kaldardı . göz Sizler adliyemizin muvaf · AdJiye vekili bu faaJiyetinden dolayı tebrik 
letime dikti. Dikkat ettim o fakiyet imillerini emsalsiz bir Ş. Saracoğlu ederiz. 
zaman. Orada yaşlıu vardı. Adli)·c bakımı Ş. StJracuğlu kudretle baıarırken, vekilet 

Ah bu yaşlar. Bu üzgü ve Yarın mer'iyete girecek 0 - te adli teşkilatımızı vatanın IZMlRDE y AŞA YIŞ: 
acı veren göz yaşları . O za· lan hakimler kanunu müoase- h.tkiki ibti} açlarına uygun: bir .. ı: --------• 
man dinledim annemi: betile S. Saraçoğlu adliye leş- şekilde islah için uğraşacak-

- Yıldız, dedi.. Baban ben· kilitına şu mektubu gönder- tır. Bu hususta muvaffak ola-
den şüphe e diyor. miştir: bilmek için vatanın en seli 

Aolamad1m bundan birşey.. Değerli arkadaşlarım; hiyetli evlatlarının , sizlerin 
Anneciğim söıü daha açık Ahireo neırolunan ve mer'- bana vereceğiniz doğru ve 
söyledi : iyete girmesi pek yaklaşmış samimi malümata dayanmak 

Atatürk 
Bayrağı 

- Guya ben .bir başka er· bulunan ( hakimler kanunu ) mecburiyetindeyim. 

kekle sevişiyormuşu~.. bütün haklarınızı en doğru Bugün hakimler kanununun Yllce önderimiz ( Kemal kışmaz. Türk ileri! 
- Kimmiş, bu anne?. bir görüşle ve en adilane bir tatbikatına dair talimatnameyi Atatürk) ün açtığı kutlu bay• lzmir Postaıı birgiln ya• 
istifham.. Çocuk hayalini surette temin etmiş buluna- alıyorsunuz. Sizlerden istedi- rak, yolumuzun önünde ve bancı dilden Türk diline, bir 

yakan acıların başında döğüm caktır. Filhakika kanun mer' ğim esaslar burada yazılıdır. başlarımızın üstündedir. Bu gün TOrk dilinden yabancı 
lü sözler gelir.. 8en o sözleri iyete girdiği tarihten itibaren, Fakat herşeydea evci birikin- bayrak yıllardanberi ulusun dile (Söylük) yazıyor. 
ondan sonra hep düşündüm .. ilmi . kudretlerinizin, mesleki ci kinund1t mahkemelerimizin yolunu aydınlatmakta, Türk Bunları kesip bir ( bitik ) 
Ta ki annemi ölüco liyakatlarınızın çok doğru bir it itibarile vaziyeti bilmek is ülkesini eskilikten yeniliğe yapmak iyidir. Bu bitik elde 
yAtağında görünceye kadar. neticesi olan ierfi h~kl~rınızl, tiyo~U!D,. ~u ıeb~p!eo _ ~ü~ün çıkarmaktadır. olmadıkça yarın anlam_akta, 

* kanunla müeyyet tabıi bır hak teşkılit ıhtımallerını gozonun Ulus; yılmadan, usanma- konuşmakta, yazmakta guçlük 
Seneler an;:mi yıpratmış· şeklinde elde etmiş buluna · de tutar~k terti~ .edil~iı olan dan devrim yapıyor. Devrim çekersiniz. 

tı. Hasta idi annem. Babam caksınız. cetv~I numuneıını talımatna- bitmemiştir, devrim yaşıyor, inanınız!. Pek yakında va-
doktor getirtti, konsoltasyon Hakimler sıfatının istilzam menıa dokuzuncu s~yfasında yürüyor.. racağımız yere varacağız. Siz 

t d A 'h f ettirdiği meziyetleri haiz olan bulacaksınız. [ Tahmatname Şimdi yeni bir yola düzel· biç gördünllz mü devrim ya· 
ydap ır ıf. dnnekmeb.para cıbe ınk~ her vatandaş, kanunun kendi- mü,-deiumumiliğe iliıik olarak dik gidiyoruz Bu yolun ıonu rıda kalmıı '/. Düıllallnllı .. Bu 

en sar e ece ır şey ara 1 k .. d ·ı · t' J H b' ı · d · · · - d k' · · d K d sine verdiği hakların muta gon erı mıı ır. er ırer e- _ T" k dT . T" k d- evrımın önun e ım gıdıyor?. 
mıyor u. açınmıyor u para- surette elde edileceğini bile- riniz kendize ait olan kısım- oz ~r .1 ını w ur yur u~- Bu yolu kim açh ?. Ulu Ôa-
dan. Ancak, nasıl anlatayım. rek artık bugün ve yarın in- ları 1 kinunueveldeki vazi d~ ko_kleştırmeg~. ~anr. Do der! 
Annem bunlardan memnun d. h • t kd' üli· yete göre dolduracak ve num; oz Tilrk dılının kayna· Türk bütün işlerde blltlla 
d w 'Jd' ı ve şa sı a ır ve m w 1 t t UJ d"' .. . ' 
egı 1• b I d v•l b lk' addi vekalete göndHeceksiniz. gına e a mış ır. .usa uşen sa~aşlarda (onder) in arka· 
Anneciğim istiyordu ki ha- aza arına_ ~gı e ı mk b'I' Eld d'I k ff k' borç bu kaynaktan peyını al- 11ndan gitmedi mi? Tilrk dili ve manevı hyakat ve a ı ı· e e ı ece muva a ıye-

bam bir defa, yalnız bir defa .. maktu. Geri kalmamağa, bu savaşında da öyle yapmak 
onu basta yatağında-değil bir - yeni savaşta da ötekilerde gerek! 
koca - biç değilıe bir yabancı Telefon: 3151 • Tel fon: 3151 olduğu gibi öz y~rekten ça- Ey alevli Türk!. Durma!. 

gibi gelip ziyaret etsin. Hatı· Tayyare Sıneması lışmağa. özenmelidir.
1 

w .. - (Atatürli) ün açtığı bayrağın 
rını sorsun: "nasılsın Kaya,, • • Devrım kamplumbaga yuru- altına koş: 
desin. Sormadı babam. An· yüşü sevmez. DönUm varaca· Savaş var! 
nem de gururunu ksrarak ona y ARIN ğı yere koşH adımla gider. 
bir defa bastahğ1Ddan bah- Senenin en büyük filimleri serisi başladı Türk; öz dili ile konuşacak, 
setmedi· Babam hizmetçiler- p • Ç J ) ki öz Tilrk sözü ıle yazaca.k , iki 
den öğrenmis. Doktor gönder- reDSeSID 1 gın 1 arı iki dört. 
miş, iliç göndermiş, o kadar. Fransızca sözlü MARIE BELK - ALBERT PREJENT Kaygısızlık devrim içinde 

Günler geçti. &ylar geçti. AR V.ON BREHAD gibi Fransız sinema yıld~zının tem· yaşayan Türke yaraşmaz. 
Aaınem .hasta yalagw ında , ölüm sil ettiği hakiki şaheser. Türk çocukları!. Adlarınızı 

AYRICA P.921 yatağında yalnız beni görü- yabancı adlardan ayırınız, öz 
yor, yine gözleri dalıyor, yiııe Aman Karım Geliyor Türkçecen ad alınız! 
göz pınarları yaşla doluyoı du. iki kısımlık renkli komik revü (hakiki bir san'at eseridir) Soy adınız yoksa kendinize 

Yalnız bir gece, yani son 1;• O X l ı· l · ( ) yakışan bir ad seçiniz.!.. Ko· ~ .ı. J)ii.n~ra ta vat ıs erı eıı son 
gece evimizde bir fevkalade- nuşurken . yazarken yabancı 
Jik oldu. Hizmetçilerin, telişJı J dil kullanmamağa, öz Türkçe· 
yürüyüşlerinden anlddım. Giz- lseans saatleri: Hcrgün 15 - 17 - 19 • 21,15. den sözler bulaıağa uğtaşınız! 
lice yatağımdan kalktım. ibe 13 - 15 - 17 T ... lebe seansı. Cuma 13 ilive seansı.. UJus yürüyor, devrim yüril· 

- Devam edecek- BUGÜN: Ceneral Yenin zehirli çayı filminin son günü. yor, arkada kalmak Türke, 
1 

ille Türk gençliğine biç ya-

KU1LU AY 

ıımir Postası 
Gündelik ÔkonoJ>İ, Syasal 

gazete . 
IHı, çıkarma buyurganı 

Raşit H. )rıluıaz 
İzmir • Gazi Bulvarı 

Telefon: 3952 

Yıllığı 12 Lira 
Altı aylığı 7 c 

Yad illere yıllığı 20 • 

l l MIR : Ticaret B.ııuğında 
ha11lwışllr 
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== Kı1ağuz r: 
•
1 

JlllJIIlllll llllflllllllllllUflllH No 32 lflllfllllllllllllllllll -11111111• ~===m Oıb -y• •: .. 
t 1 k k 

y Varidat ikiçe-ş a n • • 't SIJ 
8 ya, UZUD Ve arma ftrJŞJk bir müzakere Ve Yaburgak Altın varPk melik SJDema, tJy& f0 

1 kt • • f k •• il • Şak Kumandan, amir nazar ı an sonra, ıttı a muse esınden ayrıl- Yüce Yüksek 

dı ve i tilif devletleri lehine barba girdi ~:~~: Aiır b••"· ~t; 
• • • • • • Yetik Vakıf, yılgın 

Büyllk barbın patlak ver· A~sturya, Hamit devrin· bakanı bu tekliflerin gayri Yalım Vakur 
diği s1rada, yani 3 Ağustoı .ıen itibaren Arnavutluğu kabil olduğunu bildirdi. işte Baylav Vadeden 
1914 te ltalya bitaraflığını yutmağa azmetmiş bir dev· bu andan itibaren ik! devltt Evış Vafir, bol 

Muhterem müdavimlerimizin takdir ve alkışlar y•i" 
daracakları muhteşem filiolerle karşılacaklardır· 
1 - Beyaz perdenin en ateşli ve çapkın kızı 

FRAN SIZKA GAAL tarafından temsil edifeo 

tı•ııııı ... Veronika · · 1ııııı 
ilin etmişti. Çünkü 1902 de letti. katolik Arnavutların arasında müoasebatın inkıtaı Tükel Vafi 
Fransa ile akdettiği ğizli bir hamisi idi Herhangi bir Ar· gayri kabili içtioıp oldu. Argadal Vadi Sözlü, Şarkılı Şaheser 
itil, f yapmıı olduğundan, itti· navut İsyanının altından Avus· ltalyanın istila huııaın dip· Çatak Vadi 2 :- CLAUDE FARRERE'io ölmez eserlerinden 

fakı müselles ile birlikte Fıan turya parmağı çlkardı. lomasi yolu ile teminini mnm- Onut Üstat 4 II A R p I' 
ıay& harba girişemezdi. Fakat ltalyayı elden kaçır· kün gör,~n Italya baıvekili İ>a Sa!lağ « 111111'. · ''111111 

Esas itibarile ltalyanın bu mak, korkutmak ta işine pek ron Somino 3 Mayıs 1915 de Erım Ümit 
suretle bitaraflık ilin etmesi. gelmediği için istemiye, iste· ittifak müseUesten çekil • Buyruk Amir, 3 - MIKl BOKS ŞAMPlYONU . 
Fraaaayı ltalya hududunda mi ye Italyaya arnavutJuğu peş- diğini ilin etti;: Mança Ücret Bunların hepsini [ TAN J da görecek ve eğleoceh 1 
asker bağlamaktan kurtarmış keş çekti. 28 Mayısta da ltalya Lon· Oran Usul saaatlar yaşıyacaksınız p. 90 
oldu. Siyasetin elim bir safhası, drada akdettiği bir muahede Ç•ğır u,are I' J9 

Maamafih ltalya bilardhL müstakil bir devlet ve mem ile Avusturya arazisi fizerin· Ongun Unvan Pazartesi.Perşembe: Harp 13 - 17- 21 Voronika 15 1 
ilin etmiı olmaldi beraber leket buıusi memleketlere fe- deki metalt:batını FranH, in· Dalay Uman ICuma, Cumartesi: Harp 9 13-17 21Voronika11 15 
Avusturya ile, ittifakı müsel- da edilmesidir. giltere ve Rosyaya kabul Uluğ Ulvi Pazar. Salı, Çarsamba Harp 17 - 21 Vf"ronik• 19 

leı mukavelesinin yedinci ınad [ Fakat ne elim ve ibret ettirdi. Yıldam Ufuk - ... 
deai mucibince müzakerelere verici bir hadisedir ki, muaz· ltaly bu muahede ile Ti- Yapırgan Tllveyç 
giriıti, yapılacak arazi taviıa zam Avusturyanın : yerinde bu roli, Tirole kadar olan araziyi ~ndaı Hediye 
tının tesbitini istedi. Çünkü gün Arnavutluktan farkı olmı Tiryesteyi, Dalmaçyanın ıima· Üürküm Tuğyan, tufan 
Avusturya Sarbistanı istila et· yan küçük, aciz ve istiklalini lini. t2 adayı bakediyordu. Cıldam 1 iı 
miı bulunmakta idi. müdafaa edemez bir devletçik ltalyada, bitaraflak taraftarı Taıkıt Tilmiz 

Avusturya~imparatorluğunun kaim olmuştur.) çoktu; Almanyanın tabliye- Suyu· gal Timarlık 
ne berbat, ne fena bir politi· Fakat ltalya Arnavutluktan sinden korkuyorlardı. Fakat Arbağ Tıhsım 
kası olduğunu cihan 'bilir. başka Triyeste ve civannı da Gabriyel d'Anonçıyo müfritle ~aspaa Tezyinat 
Avusturya, her siyasi hidise· istiyordu. 15 Kanunusanide rin öoüne düştü . Nihayet 29 l\.yma Teyakkuz 
den istila hanı namına bn- Hens Blov ltalyaya Trentin'in Mayıs 915 te ltalya Avuıtur Bağu Tetkik 
yiikçe bir lokma almığa çalı· terkini kabul etti. Fakat kont yaya ilanı harp etti. lrteı • 
ıan bir devletten, Umumi~bar· Berhtoldun halefi, Barden Bur· • * • Cilav Teşvik 
be, berşeyden evel Sırbistanı lan bu hususta bir takım fikir Avusturya bükümeti müttt• Susat Teşne 
istifi, Seliniğe inmek için gi· itirazlar dermeyan etti. Bu su· fiki ıtalyadan biç bir zaman lımir Poıtaıı, 6z dil husu· 
riımiş idi. retle ancak 8 martta, Berlinin emin olmadığı için , harbın sunda kıymetli okuyucularına 

ltalye ile Avusturya, cihan tazyiki ile ltalyaya ceııubi r.- ilanından beri Itilya hudut yaptığı hizme\leri daha geııiı 
devletleri arasında en müte vusturyadan bazı yerlerin ter· lerinde lizıwgeleaı tedbirleı l letmiıtir. 
caviz en haris iki devlet de· ki esas itibarile Viyanada da tedafüi olmak üzere ittihaz Her arr.u edene yeni iıim 

Düşman Elinde Esir 
Bütün l)iinya, kan ,~e ate~ yağmuru altıud 

1914 •.• Harbı Umumi 
Şimdiye kadar yapılan Harbı umuı:r.i filimle,ioio 

en muazzamı 

Jzmirde ilk defa ve yalnız 
~ 

[ Lale Sinemasında 
Bugünden itibaren başladı. 

BUGÜN 
1 - DÜNYA HA.8 r.. RLERl En son 
2 .DÜŞVIAN EıJNDE ESiR 12 kısım 
3 - ÇA RD ı\Ş Uk defa 10 kısım 

1 

mekti. Bunun için ltalyanın kabul edildi. etmiıti. bulmağa devam etmekle bera- .~ 
muahedenin 7 inci maddeti Ayusturya ve Alm-.nlar bu Avusturya Rusyanın kala• ber hergiln bu ı6tunlarda da ~ 
mucibince talebi Ozerine açı· arazinin terki zamanını tavik bahk ordusu karşısında lblya 30 40 yeni iıim neşredeceğiz. Karşıyaka (EGE) Sinemaff 
lan müzakerat çok çetin v~ ve tehir ıiyasetini de elden hududuna fazla asker ayıra· Bu kılavuzdan iıim alanların 
güç oldu. Ne Avusturya ver· bırakmadıkları için ltalya kuş- mtyacak bir mevkide id;, bu· yeui iıimlerini de neşıini ken· 29 ikinci teşrin Çarşambadan itibaren 2 büyük filim bird•lll 

mek i•teyor, ne de ltaly• kulandı ve vadedilen arazinin DUO için akıntısı çok seri olın dimize borç biliriz. 1- A rl h 1 • r 
doymak biliyo,-dul hemen terkini istedi, Bunun lzoazo nehri civarında Fran· w-..ı.ı - U 

Ve ne gariptirki, Avrupa- üzerine yine noktai nazar te· aadaki siper harbJ teıkilitını heye ehemmiyet verecek mev t 
nın en kuvvetli devletleri bi- atisine başlandı. andİran teşkilit vücuda ge· kide değildiler. Güzel kadınlar matsörü Fransızca sözlü büyük o~' 
rer avuç toprak için cidden Avusturya Jtalya Trenle. tirmioti.l Bu sayede ltalyanlar Iıon· Yıldızlar: BOUCOT, R. PARTHEZ, 1..ıFY ZEVA ' 
kahtımanca dögüşürkeu. yine Riva, Tione, Rovereto terkini Avusturyanın 35 Hk top zonun solunda bir istinat nok· M. DUCOURET t. 
Avrupa bn iki kuvveti, askeıi teklif etti, Italya 8 Nisanda ları umumi tıarpta büyük bir tası elde edebildiler. Fransız inceliği, güzel şarkılar, Rivierada zarif :1ı~ 
kıymeti en az iki devleti 11 maddelik mukabil teklifte rol oynamııtır. Kayalar ara· Ba vaziyet ceneral Joffre ılen~eler, Pije1;11~ moda müsabakaları Artbur çıpl• 
k 1 1 k k • · h · · d b t' · ı kulubü müe11ısı . o ay o ma yutma ıçın mü· bulundu sına ikım tepelere de kuv nın e nazarı ayre ı1>ı ce - ________ .. ___ _ 
zakerelerde bulunuyorlardı! Ve 28 de Avusturya baş vetli ve büyük toplar yerleş- betti ve 6 eylülde ltalyao • 2 M k v • fİ 

- tiriimişti. c~~he~ini • ~iyaret mecb~riye· - Of~ SO a 2"1 CID a ye 
K k LUKS s· Vakıa harbın ilk safbaıın· tını b15seth ve bu zaferıo ne Oynıyanlar: BELA. LUGOSI - ~IDNEY FOKS 
&rşıya 8 IDem&Sl da ltalyan askerlert Avusturya demek oJduğunu yakından 

Seanslar: Cuma 13 · 15 · 17 1 ıf 21 

Tiirkiyemiziıı Kıyınetli San'atkarı 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Kuvvetli kadrosuyle Karşıyaka h•lkının bedii zevk· 

lerini temin için 
Bu akıam 29 ikinci Teşrin Perşembe gecesi saat 

tam 8.30 da ilk tems·I olarak 

öVEY BABAM 
Komedi : 3 perde 

Nakleden : H. Keroal bey 
Eserini takdim ediyor. 

Fiatlar: Duhuliye 60 , Numaralı yerler 100 kuruştur 
Telefon:~ 5174 Kişe S?'Ündüı.leri 12 den itibaren açıktır. 

SiNEMADA: 
Beyaz perdenin şen ve ııkrak yıldızı 

MARIE GLORY'nin ibdaı 
Fran11zca ıö:dü ve şarkılı büyük ıaheser 

Çareviç 
Gi>nülleri büyüleyici bir zevkle kendini seve seve 

ıe.yrettirecek kıymetli fili~ 
DiKKAT: Bu Çarşambadan itibaren geceleri 8,30 da 

Raşit Uıza Tiyatrosuııun 
temsilleri olduğundan ıeanslar şu suretle tazim edilmiştir 
Perşembe, Cuma 13 - 15 - 17 Pazar 15-17-19 - 21 

Pazartesi • ~ah 19 - 21 P. 866 

tokrak lrrıaa girebildiler, bu ~Öı mek istedi. 
T Pazar 15 ,, 

nun en başlı s&bebi, Avustuı • 24 eırinievvelde ltalyan- Diğer günler 19 ve 21. 
il 

yanın tedafii harpten ileri farın AvuıtuTyalılardan 3000 
geçmemek istemesi idi. ~sir aldığı haberi ıayi oldu. 

Yapılacak bir ltalya taarru· Bu hab~r bakikatta llç biıı 
zu, ltalyanın Venedik ve ci· SJoveo ve Hırvat askerin ba· 
v a rı arazisini büyük bir tebli· zı yerlerde zabitlerini öldüre 
keye koyabilirdi. rek, bazı yerlerde zabitleri ile 

ltalya bu korkuya muka· ltılyanlar tarafına geçmesin· 
bil, Avusturya topraklarında den galath. 
birkıç kilomelro ilerleyince Esasen bu sırada Avuıtur 
oihai zaferi kazanmış olduğu· yalılar vaziyete daha bikim 
nu sandı, Romada şenlikler bir h•le gelmiıler, ltalyan ta 
başladı. arruzu da durmak mecburiyeti 

ltalyanların bu şenliklerin ile karşılaımııti.: 
karşılığını pek acı olarak gör- "'* 
düklerini de ileride göre'ceğiz: ltalya. bir mıktar ilerlemiı. 

ltalyanlar, kolay yürfiyüıle bazı tepeleri de elde etmio 
Avusturyalıların asıl m6dafaa olmakrn beraber hem yo ul 
hatları öoilae, yani lzonzo muı, hem de korkmuıtu. Ital 
ne-lıri boyuna vardıkları zaman yada harp aleybtarhğı baıla
acizlerini anlamığa baıladılar. mıı ve hatti miinferit ıulb 

Fakat ilk hamlede dönmek arzuları meydan :almıştı. 
cesaretini gösteremediler; ce· itilaf devletleri bu cereyan 
neral Kadrona, ltalyanların karıısında telişa dUıtüler ve 
asırlardanberi gösteremedik· 1915 kiaunuevvelinin birinci 
leri gayreti göstermekle cid· günil ltalyayı mUnferit sulh 
den iftihar edebilir. Maıma· yapmamak hususunda bir 
fih şunu da hemen zikrede· mukavele imzaya icbar ettiler. 
lim ki Avvıturyalılar bu cep· - Devam edecek -

Pazarteıi, Sah günleri duhuliye 

ELHAl\IRA 
Sioelll'" ldareılade et .MİLLİ KÜ'l'ÜP HANE » 

- KAHKAHA haftası başladı -
Beyaz perdeoin şen ve sevimli san'atkArı 

GEORG.E.S MILTON'un 
Afrikanın iptidai kabileleri ve vahşi hayvanlar• 

arasında çevirdiği şaheser 

ZENCİLER KIRALI 

tinci Bubul 
Fransızca sözlü ve şarkılı büyük komedi 

llaveler: 
1 - PATHE JUR~AL No. 7 
2 - MIKI KORSAN ( canlı resimler ) 

Seanslar: Hergün 15-17 - 19 ve 21,15 te 
· Cuma günü 11 30 ve 13 te ilave seansı ~ 

Perşembe günü 13ve 15 te~talebe seansı J # 
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artimas-Anormal Cavga . seyyit 
ne~'eli 

üryan 

asamak-imal etmek Caıvladak 

asık Aciz, zayif Cavlak 
asıtmak ifsat etmek Ca v hm 
askamak tahdit et- CavmaJc · 

me~hur 

isabet et
mek mek 

düsma.n, Cavramak gay~et et-
hasım -mek 

at 

atık hal~m, · Cavruncu falcl:, 
haluk · Caya inatçı 

atın Me~ime, Oaybak gayri sabit. 
rahim · Caydırmak - Me~ 

atkalak himmetsiz · · · , etmek 
atkama 
atpa 
attamak 

av 

atıl i Caygınlık-Pi~manlık 
ceza. ıCayJınkı Peri,aıı 

ısrar ' Cayılmak-inat etmek 
etmek Cayı~ · Rücu 

diişman. Cayıt ikram 

harp Caylı Mütekebbir 
avaç sayeban Caynak Pençe 
ava1atmak rey be- Caypaınak - iftira et-

yan etmek mek 
vallama hu~unet Cay~ılık Huzur 
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Cayurmak- sev ketnı~kı Celiın 
Cazdamak ramak Cellek 

kalmak Celpi~ 
Cazgırmak fekket-

• 
mek Cam dek 

Cazg~t hafifmefrep Çemen 
Cazıtmak azap v~t· Cen 

mek O encik 

OER 
zamk 
Cesur 
çalak, 
mahir 

ceset, naJJ 
Hayal 
.Ferah 
Hafif 

Caz kır 
Cebe 

hakem ı meşrep . 
silah,zırklcendek Laşe 

Cebek 
Cebemek 

Cedeş 

Ceget 
Ceki 

gerdanlık Cenderek-Badısaba 
himaye Cengi Zerre 
etmek Cengil Hafif 
lades 

Ceksürüın 
Ceksürün 

tarik Cengiz 
tülbent Cenlik 
istikrah Censik 

nefret Cepkeç 
mahir Copeıı 

haç Cepsek 
hiinerli Cepteşlik 

Kavi 
Hayvan 
işti ha 

Hatnaşina 

Celbi~ 
Celebek 
Celen 
Celgel 
Celitmek 

şerir Cerav 
siiratle lıa- Ceray 

reket etmek Cere 

köhne 
desise 
istidat 

cevahir 
erzak 
nafaka 
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OOG 

Oir 
Oire 
Oirik 
Oiril 
Oi iniki 
cirtik . 
oıru 

ois 
' oite 

oitekçi 
oiter 
oitişlik 

o itiz 
oitken 
oivci 
oivik 
oivlez 
oiyek 
oiyim 
oizgiç 
oodar 

oogul 
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Arz, dünya' ooğılamak-}""eryat et-
nafak~ mek 

cesur 
hamail 
tebaa 

ookmak M üzminJeş-
. mek 

ookramak-Galeyan et 
.. '"' mek cuz J 

'd oola Adet, kaide 
neşı e 

k "' ooldu Mes'ut 
esır 

. effaf ooJduk Hisse 
şl b oolgamak -Dercetmek re ı er 

k "'f' Oolkmak gaspetmek 
a ı o b . 

ff: k 
om a camus 

muva a ı-
Oomca kamus 

yet Oonk mecmua 
" ti_z Oop . Asa 

kal~ıl OopaJak pervane 
muharrık Oor aklnı 

çalak Ooralamak izah et-. 
narın mek 
kenar Ooramal adet 

diiş oorta kasten 
.Kalem ooruk bahane, zayıf 
Adil, ınalfıl oospar müphem 
sakat oosuk kanun, nizam 
isnat oosun kan un 
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CAL - 69 - · CAL 

CaksıJamak-Hiisnü Calbaşmak-Mücadele 
imtizaç etmek 
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• 
aızci in Muhakemesi 

• 
1 il~ ----"lak· •. • • • 
~ ırn Soruyor: "Deftersiz, Meftersiz inhisar muhbiri Saiır Aliyi 
l.tıet . 

sız, Sepetsiz Dağıttığın Paraların öldürenler kimlerdir ? 
be11· flesabını Nasıl Tutuyorsun'? Kuıadaıı inhisarlar muhbiri ceklerini ıöylemesi üzerine her 

1 dcrııte düşen yılana sarı- meye kader sevkine sebep sağır Aliyi çifte kurıuniyle öl ikis birlik olarak çardaklarına 
~~i~. ~:· Ço~ doğrudur. Ne· olmuştur. dürmekten suçlu Kuıa~~ıının !ittikl~r~ni, çiftele~~ni alıp Sa· zı· raatcı.ların ş. k 4 ı· 

; • ıhu ıı kuçük memurlar Mesela şahit lbrahim, elli Acarlar köyll kır bekç111 Sli· gır Alının geçecegı yolu bek· ) aye ) 
-~it y:•ç ve zaruret ldolayı· lira almış, fakat icrada altmış leyman, Kobur lbrahim oğlu lediklerini, bir milddet sonra · ,ı 

1 \' tde otuz, kırk bitti yedi lira borçlanmış, Arif otuz Hasan ve bu suça ittirakla Selçuk pazarından gelmekte On Bin Kişi yeni Kanunu Pr-o-
l tt, •te'llıek suretile faizle lira almış,kırk Jirayamübürünü azim ettirmekten suçlu Kobor olan Sağır Aliyi gördüklerini 

hc~~k ve p~ray~ . ve.re· basmış, polis Şevket elli. lira Süleyman, kör Ali ve oğl~ ve .h~r ikiıiw birde~ .ateı ettik· testo 'için Toolandılar 
ht iitJii tekhflerını bıli· almış, altmış beş liraya ımza lbrahim ve Musa haklarındakı Jerıaı ve Sagır Alanın hayvan· . • . " . . 
lıb 9t fart k b 1 t k · d h b 'b' d d d"l · t' dan düıtüg"' ünü bunan üzerine Parıs 29 (Radyo) - Zıraatçılardan muteşekkıl bır gurup 

"tıtıd a u e me vermış ve a a unun gı ı uruşmaya evam e ı mıı ır. ' 1. . d k · k b kk d 'k 
G, • kalırlar. birçok menıurlar ükıek faiz· Geçen celsede 14 şahidin kendisi lzmire gitmek istedi· ma ıye nazırını zıyaret e ere yeoı anun . a . ın a 11 ': 

~ Çetı a y . . . . G .. • · Sül S .. Ar • yette bulunmuşlardır. Bundan başka on bıu zıraatçı yenı 
t ''~d .. ayımızda macerası lerle borçlanmışlardır. Yalnız celbıne karar veı ılmıfb. e- gını, eymanın agır ının . . . • , 
'it 12•.... f · · F · k k ı· k k ı· . · h · · · · · b•t• .. · · - ı d ... • · kanunu protesto ıçın bır mıtıng yapmıştır. 
~ b -..ız aı~cı Mahmut· ahrı ır ıra almış, u ı- len on dört ıahıdın epıının- ııını ı arecegını ıoy e ıgını -------------• 
~~ b~ kabildendir. Biriktir· ra ödemiş !. de ifadeleri tesbit edilmiştir anlattı. Almanya E J d•I 
t~ite t b~iktar parasını bir· Hakim bu şahide so:-du: Bunlardan jandarma Hami· Diğer şahitlerden nahiye V en 1 ~r 
~iı da •rkaç misline çıkart· - Senden neden faiz aJ · nin ifadesi mllbimdir: müdürü Etemin ifadeıi şöyle Mesuldur Londra 29 (Radyo) Buglln !' lhtiy 16nen Mahmut, para- madı? - Ben karakolda nöbetçi kısaltılabilir: Vemester kilisesinde prenıes 
ttft b•cı olanları bulur ve - Hemşeriyiz de ondan. idim. - Hidiıeden bir müddet Lonra 26 (Rad o) Bu 1 Marina ile lngiliz ktrabnın 
tk,ı ltl'I faizle para verir. Hakim bu defa da suçluya l Onbaşı suçlulardan Hasanıge· sonra vak'a mahaJline "gittim. ü b k y d b' oğhıyle evlenme iyini yapıl-

t ~ ip
0
tukabifinde senet, .a~· sordu: tirdi. Onbaıı bana Haıanı Bekçi Süleyman evveli , hadi· g 0 me _ u~an ~marasın a .1' mışhr. 

' •t•llı ele, kefil falan almaz - Mahmut, deftersiz mef· beklemekliğimi ve eğer uyku- ıeyi iokir etti. Bilahare hadi· nutuk soylıye mıster Baldvın 
d.!•lııı ııı. tersiz. senetsiz sepetsiz bir sunda sayıklarsa derhal ken· seyi böyle anlattı: Kubur oğlu "Avrupadaki harp korkusun Kam bi VO 
~taj11 t Parayı istiyeni icra çok kimselere dağıtt ğın buka disinc haber vermemi söyle- Hasan Süleyman• gece vakti dan ve bütün silahlama hazır· Pariı 29 (Radyo) -Kambi 
~ıııt, ~götürür, bir dosya dar paraların hesabını nasıl mişti. Hasan uykusunda iken sağır Aliyi öldüreceklerini ha· lıklarından yalnız Almanya yo Iogiliz lirası 75 60 dolar 
~ Q!tti lira verdi ise 65 70 klanda tutuyorsun? bazı anlayamadığım feyl~r söy- ber vermiı: Ve sen silah sesi mesufdur.,, Demiştir. J5.17 frankta kapa~mittar. 
~çl,tıd ilden zavallı memuru - Para işi bul.. ledi ve tüfek atma \'aziyetleri duy.usan ıeı çıkarma demiı. ~~..__...._ .................... """-~-...·vv·v·v·v·v·vv·vvv·v·v·v·..,.. 
~Ilı \> ırır, Bu yol çok kes Gelmiyen şahitleıin tekrar yaptı. Onbaııya haber verdim . Diğer şahitlerin ifadeleri Loı· Corç' a go·· re 
1 

t •y e sağlamdır. Çünkü celplerine ve ticaret memur· Onbaşı. Hasanı kaldırdı ve de hidiıenin bu teklini ta · . 
P diy 

0 llıeınurun maaşından luğuna yazılan tezkere ceva· ona: mamlayacak mahiyette idi. •• • • 

1 t,k,~ l>aralar kesilir. banın tekrsıır istenilmesine ka- - Yazık değil mi, dedi . Muhakeme, suçlu müdafaa Bugun Hıç Kımse Ne (talya~yı 
'~ttJ,r' ~ahrnudun yanlış ha· rar verilerek mahkeme baoka Ananı, babanı ıüründürüyor· vekillerinden Ekrem bey ta· t • • 
~mabke· bir güne bırakıldı. sun. Doğruyu söyle.. rafından gösterilen müdafaa Ne De Rusya yı In2ıltere Içın 

Z -p-- ·:=r... :::m -- Hasan bu sözden mliteesir şabitlt:rinin istimaı ıçın 13 K k G•• • 
l in2al Vesıka usulü olmt 1tu. o zaman Selçokta birinci Kinuna bırakılmıştır. or unç ormıyor 

~ Grk 
8 

• • k , . bekçi SüleymanJa buluıtulda· Londra 29 (A.A) - Dün Bir takım sorgulara kartı· 
/"ıacıkta ~on_ım şır·-~tınıo kaldırıldı rını ve Alinin kendilerini öldüre Bernama elek- akşam avam kamaıasında Jılr, Sir Con Saymon d• tOyle 
•lelll esıs eyJedıgı son u k 29 (A. A) _ S ........... ~~ 5 · Em,kçi fırkasından M. Mor demiştir: 

~ lllak' 1 l h "'os ova . ov 8 •k • • Ö ·~ fab • ıce er e müce • yet Rusya Komünist fırkası· 01'S8 frl prO JeSI :ran Cones her hangi bir ba· ğrendiğiaıe göre Al•a11· 
~ılı,td 11kalarındu fenni şe· nın merkez komitesi ekmek H k tl • N f' V kil t' T' tt rış siyasi sistemine ve silah yanın barış gllnieriode ordksu 
dnıı e hazırlcıdığı parkeleti ve dig" er bazı yiyecek ceyler· are e erı B a •• lekt ·~-it ~I atye en lan bırakma siyasaıına zorlu· 300,000 kişiliktir. Bunlar 21 
L Ya • ., e. gama e e rı" esısa ı pro · .. v d f k 1 ~-~ Pıyas larında •öhrct de vesika usulünü kaldırmıı · Çuval A-lıc•ı • • K S K S · 1 . . 1 . t t • t' ca gutmege uluılat arasın a ır aya ayrı mışhr ve öyle ıa· .. ,tıd ., . . . Je nnı ace e ıı e mış ır. . b' 1 .... k 1 k k' .. lü 
~ •kıııı . ti t -- - - .. • .. ış ır ıgı urumunu sa ı ver- nırım ı, ayrıca motor ve 
:u, memnuD1yt: e u. •• . · · ı k ı d d B 
~t· tıdik. He • I' R uz••m fst•ıfa mıştır. atı urum ar a var ır. u 
~ ı.-di m sıhhı hem ~ rans ·ı - ll ·ya U M. Cooes M Vintaon Çu· ordunun altı puıluk top 

1 
ll6 bnt~lao bu döşeme usu· Paris 28 ( A .A ) - Sov· 360 S. Süleymano. 11 14 50 Etmomis zorla ettirilıniş rçilin değişiklik teklifine kar- teçbiıab hakkında birıey bil-

~'-t '•h~n ~ühendis ve in- yet hükümetioin daveti üze- 244 Alyoti bir. 11 75 12 87 Pariı 29 (Radyo)- Bolivy~ şıhk hükumetin silahları ar miyorum. • 
l ıplerıne tavsiye ede· rine Moskovaya gidecek olan 184 .M. J. Taranto 8 50 11 Reisicumhuru Salamankayı as- tırma siyasasına yerinden Karşı fırkalar önderi M. 

1-~'lış . ticaret na1.1rı M Pol Mar!aD- 66 Ilı. Ahmet 10 75 11 75 kerler zorla ve cebir istimali adım attığına yanan bir ıöz Lanabüri de ldemiıtir ki: 
tikasrr~:l ~ilal Kereste da 1-12 934 tarihinde Par is 81 Vitel 1 O 14 50 sure tiyle Reiıicumhurluktan katılmasını ileri ıürmüıtür. Genel ailihlanmı, karıııın-
~ e on: 

3V,6 
936 ten hareketedecektir. 30 lstiklll şir. 12 75 12 75 indirmişlerdir. M. Arşibalt Sinkler biricik da ~ütün U~itleri ıilecektir. 

r'• %:::z !iZ• ... ., 26 T. Debbas 12 25 13 barış ve düzen siyasasının u· Sır Con Sımon bunun Oze· 

\itkiye Ziraat bankası lzmir 18 L. Reciyo 12 75 13 25 Sir Con Simon luslar birliğini sağlayan ve bü· rine yeni baştan ıöı alarak 
§llh 10 H. Alyoti 11 50 11 50 tün ülkeleri birliğe toplıyacak şunları söylemiştir: 
M esinden: 1019 dünkü satışın yekunu . Londr~ 29 (A.A)- Sir Con olan ıiyaıa olduğunu söyle· M. Baldvininio saylavı salt 
&:\ıkii Cinsi Muhamem K. ( • Sıaıon dun akıam avam ka- miştir. söyleomiş dikkatle göz önüode 
~-~0ta ~~~~~1 

Hane ~;:29 6500 DClr maraaında Almanya • Fransa· M. Loyit Corc da demiştir tütiiyor. Bu saylav baracla 
&~(!''i'•ka Fevziye Furun :i9 .35 5100 149 P. Paci 6 625 6 75 Amerika ve ltalyanın M. Bal· ki: söylenmeden önce Hizam gele11 
&,~~ k Mecidiye Hane 82 10200 40 l. Barki 5 50 9 duvinin yapmış olduğu beya Silahları bırakma işini hız· bütün izabıtla beraber, Al-
~İç' lı Menemen C· Hane 24 6000 30,.Ş. Remzi 13 50 IJ 50 aattan haberdar edilmiş ol- Iamak için tutulacak yollar manya, Fıansa,ltalıa ve Ame· 
~-t:~llıelik Asmalı meıcit Dükkan ı 75. 153 6000 21 B. Alazraki 9 75 9 75 duklarını çünkü Ingiltere hü- üıerindek; düşüncelerde ayn rikaya bildirilmiştir. Böyle ya· 
~~t, hka Meydan Hane 7 5100 18 K. A. Kazım 4 125 4 125 kümelinin Almanyanın tekrar seçi olabilir. Ancak ülkemizin pılmasındaki sebep bu iti yal-
S •t,rç Demirhane Kutu fabrikası 33·35 97800 10 S. Emin . 9 75 9 75 ıilihlanma1ı meselesini evren- korunması deyiminde ayrıs eçi aız Almanya ile Iogilteıeyi 
&t)dik',.ç Sepetçi Pirina fabrikası 123· 127 52400 268 Dünkü satış yekunu 

1 
b' 

1 
kt ld yoktur. Her buçakta siJihların değil do Avrupayı ve blith 

& ~c, oy Mazgana mevkii l 5 bisse F oskolo çifligi 9700 z. yanı ~e ır .. m.e1e. e .aayma a o U· artırılmakta olmasına yauarım. acunu alakadar ettiğindendir, 
~ta Gül Hane 11 9 10000 ıı.. gunu soy emııtır. Ancak kertede kasmak yükü· Bu hareketimizin bir ~ok ko· 

istasyon C. Hane 77 21 17500 Si IOOki. Muh.ahcı 21 50 22 25 • • • nü Iogilterede hiçbir fırka ü cunmaları ve bulutları ve ayni 
Halk Hane 23 9 

15000 Af Jngİ)tere zerine ala.maz. zamanda mevcut endite 
istasyon C. Hane 81·21 20000 YOD M. Loyıt Corç korunma çı ve mubaligaları ortadan nl· 

Bahçeler arası Hane bağçe 8 10500 86 k'I l h' 74 74 E d• d .. ( "d f h t ) d Tramvey c. 7 24 hisseli depe 123 121 15000 600 1 o D ıaar n ışe e zıgını~ mu a aa atının ar ı darmağa yardım etmiştir. 
Selamet bili 12000 Z h• 8 t f 1 . . b"f d - sara bır takım kurumlar ( te Çurçil taraf1adan degitik-

Drsa 14 48500 a ıre - aş ara l lnCI sa ı e e kküller ) görmek iıstemek• 
'I'ra c a a B· . . h' d şe l"k k . t' k . ., mvay · rs ızım ııyaıamız, ıç ur- t d" O t d'" ı yapma ıs ıyen eme çı 

~., ,, ti kahvehane 53 69 7200 945 buğday 3 SO 4
3 43 

maksızın ıilihları azallacak, e ır. d nca ~7~ sava~ a u!- teklifi 35 e karşı 276 aeıle 
~ı(!' ,, ,, 1 ·6 hiase ua fabrikası 1 l 9· il 7 15000 136 arpa 3 37 19 tehdit edecek uluılar aran manıko aykanıll ı~ıoı lıran tyı. geti edıl'!liştir. 
'' Mecid;ye forbeş 7956 m 2 tarla 6000 25 yulaf 5 19 5 . . yece yo su ugu o muş ur. • -•----

~!, tıcak M 11 bakla 5 5 bır uzlaşmanın ımzalanmaaı· Macaristan Avusturya, savaşta •• •• 
~lt~tıca~ e~~diye: :::: 162 . ::~ 1 ~~g~ 31 mııır darı 3 37 3 37 nın temine uğraımaktan iba- alt olmuş değildir, onu açlık T. Ruştu Aral 
l~i dag köy alta kandere 4 3 hisseli döoüm 8000 42 susam 10 10 ıet olmalıdır. Bundan batk~ yıkmıştır. , .. .. Paris 29 ( A.A ) - Tedik 
y~Ci ko d zaytinlik. 9300 P. çekirdek 2 35 2 35 yol yoktur. Hali h~zır.~akı M .. Lk~yıt Corcal glore bu Rüştü Araı M. Politis tarafın· 

d. ll~ll r on hane \62 422 35000 
121 

kental Palamut 255 425 zorluklar ideta yenılemıye· gün bıç ımse ne ta yayı ne d .1 kt b I 
'~ 1 '•da . y 1 · ı· 15 11 934 "h' A 'k d an verı en yememe e u un· g lib evsafı yazılı ucan ı em"a ı · tarı ın· . 

4 
cek derecede büyük görüle- Fransayı, ve mera ayı ne e .. . 

l~tı, ~ llt~n kapalı zcıf usulile müzayedeye çıkanlmışhr. ~~ ~ılo Pamuk 46 6 bilir. Fakat bir hll çaresi bu· Sovyet Rusyasını logiltere için duktan so?ra gor~ımelerıoe 
\i:ı~ 5 ~Ytı rnüoadil bonosu veya nakten peşin para iledir. · 

8 
ya ti '' " lunacağına dair olan ümidimi korkunç görmiyor. Almanya devam _etmış_ ve bılhassa M. 

G be~ı 2 934 Çarşamba günüdür. Malın satıldığı seneye •• •• kesmiyorum. Bu bil sureti silihJarıoı kısacak olduğu tak- Ueryo ıl ! m~zakere~.e bııla.•-
i~ tltti ~t ~e belediye vergi ve resimlerile sair muraflar Açık eoruşme bulunur bulunmaz ODU hemen dirde, Avrupanın öbür dev· muşt~r. Tcvfık Rü~tu Araı ıf• 
':~i ~t aıttir. Kıymeti iki bin liradan fazla olan emvalın S l"hl'd C 1 .. 1 N . b e . yakalamahyız Şimdiki bilde Jetleri de bu yolda verdikleri M. Tıtulesko Türkıyenia Pariı 
d, ıtı lll~h'iyyeleri istizane tabidir. isteklilerin istedikleri C: ı lı'ke ~da t' .u"b eycak olup bitenle;i görmemezlik sözü yeni baştan fgözden ge· büyük elçisinin bugün verece• 
_, le~i aoımen kıymetinin yüzde yedi buçuğu niıbetin- k elnç 

1 
dva de 1•nı oza t . 1. 1 karşı koy- rirmeg" e yanaşmadıkça genel ği yemekte bulunduktan ıonn 

,, lıttJ 'f k 1 .1 b' l'k 'h 1 - 111m arın an o ayı yazınızı e mıye ım, on ara T 
1 b k p . 1 k 

'l 1 •rını havi tekh me top arı e ır ı te ı a e gu · d . .. . f .. h J ~ lıarışın A vrapada üste çık u a şam arııten ayn acı · 4,30 İzmir ziraat bankasına müracaatları 4826 neşre emıyec~g'z. e ·.. .. .. maga azır ana ım. k b'I 1 b'lmiyecekeir. tır. 
P. 606 Yazı ıılerı MudurlOıtı maıı a ı o a ı · 

Nasıl öldürmüşler? ~S-oil_D_a_k-ik-a--..:1 

• RADYO 
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Ağrıların ve soğuk algınlıgının seri ve 
kafi tes irli devası , afhbalaj ve komprİme

lerinde $ _alameti farikasını taşıyan ha
kiki ASPIRINdir. 

Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde © ı. ·---="""" _,__, ... 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik-

fhı~~-&:.~:.kat ediniz 1 

lZMtB POSTASI 

Doktor Memduh Laboratuvarı 
Beyler Sokak N o. 27 

Telefon: 2691 Teleg LABOMEMDUH 

ticari 

Gıdat 

HER 

c•ns 

Sınai 

Tıbbi 

Tahlilat 

H. 300 

Hayırll haber 
Milbarek bayramımız geliyor fakat bayramda bilb•••• od 

kıyafetli, cazip ve şık olmak için elbise ve kundura 
111 

lerinizi Hlimağa çarıısında: 

Ruhen Katan Kütüpanesinden ~·· 
Almak herhalde liumdır. Zira en iyi ve en güıel .... 

ra, Tayur, Manto, tuvalet ve erkek modelleri orıd• b 
Bayramdan evvel elbiselerini kendileri yapmak iıtiy•• 

aımlar da şimdiden patron sipariş,nini vermelidirle~ 
UUBIDNKAT.A.N KÜTlİP .ANES1NDP 

Her tilrlü ve her lisanda gazete, mecmua, kit•P• 
1 

ve inşaat albümleri vardır. 
Her tcraftan her türlü sipariş kabul edilir ve sür'ati• p 

derilir. Sııtıcılora ayrıca tenzilat yapılır Telefon: 2619 

SEFERiHiSAR 
Şarap Ye Konyaktan Deposn 

Ascnalamescit N. 173 

Hasan Tahsin ve Ş·il. 

Türkiyece meşhur Seferihisar Şarap veKonyaklırt•• 
bu depoda bulacaksınız 

Halis ve muhtelif sirkelerde bulunur. ~ 
p. 9_. 

Sıbbahnı düşünen zevkini bilen güzelliği seveDler 

Kiralık De1>0 

' b İN~!!-::.~koyna~~ ~.! !.tJIJ 
------=================~aa BiLECiK Rakısı 

1 
Üzüntüleri kaçıran fikre ciJi, ruba itifi verellı b,111 

ikinci Kordonda eski~gllm
rllk ıokağında (6) numaralı 
depo satıhktır. 

47 
45 

DERECE 

DERECE 

bar 
madran 

Rakıları uzum rakısıdırlar., Nefisdir. S1hhidir. 

ikinci Somadan Yapılan 43 Derece Sakız Rakısı 
Ucuzluğ·u İtibari1e Şayanı 

iki kattan ibaret olup bi
rinci katı gayet geniı ve ikin
ci katı ise depo olarak kul 
lanılmağa elveriş1i bilyük bir 
aalon ve iki büroyu muhtevi· 
dir. Taliple• in ikinci Kordon· 
da Kardiçala Hilseyin bey ha 
nanda Umum gazeteler bayii 
Hamdi Bekir beye milracaat
lan. Müracaat Mahalli; Nazilli Madran Rakı 

1lf üdürlüğü 
Fabrikası 

P.897 Satılık ev 
Karfıyakada istasyon baıın 

da yedi odah • iki katla ve 
bahçHi:mevcut 9 numaralı e• 
ıabhktır. 

lıtiyenleri vilayet evrak mn 
dlrli Ahmet beye mftracaat-
IHı. p -- 54 

Keçecilerde 
Kadı hamamı 

Hamam. hamamcıınh 
tecrti beli ve iktidarn 
olmasile daiına yaşar 
ve kendisini m~mııun 
edor. 
Sıbbata hizmet, yalnız ye

mek ve içmekle değil aynı 
zamanda temiz yıkanmakla 
da kaimdir. 

Lüks ~e her türlü tertiba
h haiz olan biryer mükem· 
meliyetiai kazanmıı oldu
ğundan 

KEÇECiLERDE 

Tevfik Pasa 
Hamamı Da 

lımirin en temiz ve en 

kibar bamamlarındandar. Çok 

tecrldeli bir hamamcı olan 
''nl lblllteciri tarafından mü

kemmel bir bale getirilen ve 
m&ıterilerinin ·sıbhatlarını dü
ıllnerek ona göre tertibat ve· aynı tekimülll göstermiş ve 

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

42 .. senelik tecrübe ve ameliyat ile nihayet Avrupanın· 
en buyük boyahanelerinde sekiz sene tabail göıüp ıaha 
detnameler almıı olan boyahanemiz mutabHsısı muhte· 
rem müşterilerimiz için teminattır. 

Bi11'\mnm tesisatımız asri , .. e nıihanik1clir 
Temizlenmiş, boyanmış ve ütülenmiı elbiseler, derin 

bir ihtisasla ve ıon sistem makinelerle fenni ıekilde 
yapılmaktadır. 

Muhterem müıterilerimizi istifade ettiı mek maksadile 
kış için ayrıca tenzilit yepacağımızıda bildiririz. 
ADiı ES: Sarda boyahanesi Saman iskelesi. 
Telefon şirketi ka1·ş1s1nd;1 No. 21 P.945 

memleketin en temiz ve ııh· 
ren bu hamamda yikanan vn A d d • J d 
catca daiıtifade görür. Fiatlar hi bir hamamı olmuıtur. Y ID emıryO ll an: 

Diğer hamamlardan ucuz· 
25·50 kuruştur· dur. Aydın Dcmiryolu unının ınüdilrliiğünden: 

Kadınlar tar.ı fı da sabah- Bir defa tecrüEe ediniz. Biitiin pamuklarını ıniinhasıren şimendiferle 
tan akta'Da kadar açıktır. Milstedri Alı RIZA P. 898 taşın1ak vo başka vesaitle nakliyat yapmamak 

P. 903 Aydın demiryolundan: üzore teahhiitname imza, ederek 100 lira temi-
Miliı_h_u_k-uk-h-ak-i-mliğinden: Umurlu istasyonundan Al· nat vereulerin nakledecekleri preseli pamukların 
Milisın burgaz mahallesin ~ sancağa taıınacak preseli pa· beher tonundan 1560 kuruş ücreti nakliye 

den hafız lsmail efendi lnzı muklar 1006 numarala hususi alınacaktır. 
Hatice H. tarafından kocası arifenin ikinci fıkrasındar 
M. A. Milista mukim iken zikredilen reddiyattan da is- HuRusi tarife No. 1010: 
ikametgihı mecbul buluoan tifade edebileeektir. Bu tari· 10 I0.1934 tarihinden 30.1 1935 tarihine kadar aıağıda 
tokıarı zade _Fuat ~· yanında 13 IO 1934 tarihinden 31 _7_ ya~ıh istas~onlardan ~y~ıo.a taıınacak buğdayın tabi olacağı 
Abbas efendı :aleyhınde ika 1935 tarihine kadar muteber tarıfeler zırde göıterılmııtar. 
IQe ettiği boıanma davHının olacaktır. 
tahkikatı hitam bularak mab 1035 nunıarah Valeks 
kemeye tevdi kılınmış olmakla tarifesi 
y.ev~i ıbuhakeme olan 20 bi 6 _ ll _ 93 A tarı'hı'n-
nacı Kinun 934 saat 1 O da :ı: 
mabk-emeye gelmediği ve bir den is'arı ahire kadar 

' vekil göndermediği halde Izmirden J{nle önüne 
muhakemenin gıyaben icra k r 1 · 
k 1 .. t bl'" k taşınaca r ' a oksın be-

l nacagı e ıg ma amına 
kaim olmak üzere ilin oluaur. her tonundan 2580 ku-

5182 P. 965 iicretinakliye alınacaktır 

'istasyon 
Sarayk&y 
Deniıli 
Kaklık 
Çardak 
Yazkm 
Sütliç 
Sundurlu 
lnct-k6y 
Çinil 
Dinar 

istasyon 
Aydın 

c .. .. 
.. 
" 
" 

" 

Beher tonu 
Kuru,. 

475 
600 
700 
750 
775 
817 
850 
850 
850 
850 

Oıümden mamul en birinci ve leziz rakıdır. 

1 Sevgililer ~!~!f !.~ıar ~~ı~i!Sy~ldıılar _, 
like1inin İradelerine teb'an yaratılmışhr. ' 

BİLECİK Rakısı 
1 Hakikat ehlinin biricik rakuıdır. ~e•,J 

Ne der güzelliği tasvir ederken EfJitun ' v 

hekikabn enmüzeçi letafetidir> 

Bu Söz Hakikat1arın Hakikatıdır ... 
P. 912 T. f. 

-
::: .JtOZA.ilr 
§§ THaş bıçakları Fennin ve sanatın 
;;; en son eseridir -
~ Cildinizi bozmamak = için kullanaca~ınız yegône bıçak MOZAR bıçagıdı'~ılı• 
;;;; . Traş biçakıarında arananbususiyet bıJbas~• S•-' = calde en yakın yerinden ve ekmedenkesmektır· il = bıçaklar feııni surette yapılmamış olduklarındao:k• ""' = kısmını dipten, bir kısmını yarıdan keserek, b•' ıra••' = mını da kıvırıp geçerler, bu suretle traş bıç•~ fi =: geçtiği yere bıçağı bastırarak tatbik lazım gel1

' 

;;; cilt berbat olur. ti" 
~ . ~lozar ~1çaklar1 ~ildin üzerinden ge~,, 

ğı yerda hır tano bıle kıl bırakmaz. 1 
genQ bir çocuk yiizü gibi olur. . 

= Bir tecrübe, iddiaınızı isbat edecektır· 

9 1 O 1.,ıraş için garantidir Her yeı dell 
== :trayıınz. 

i S;0d~k~~epoti~;~:th;·~~s[dll' 
~uımıııınıınnııııııııınıııııııınnııııınııııınmnııııııınıınıımıııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııull 
=Ullllllll!l!lllllllllllllllll:lll~llllllllUUlfilllllllllllllllllllll~~llllilllllllllllllllllll!llllllllllUlllllUlllUllllHD •• 

1
. d 

=lVJuhendıslere, Muteabhıtlere lVltJ 
:'.: Hakikat Askeriye Çadırcısı 
~ YUDA CAVES ---= İzınirde Şekerciler Çar~ısı No. 30 _,, = Mığazamzıda daima yeni ve eski çadır ve teot d' 
- mevcut olup, müşterilerimize rekabet kabul etl1le~ fi 
=recede satıı ederiz, hariçten getirilen eski çadırl dili"' = tenteler gayet güzel ve ucuz bir fiatle tamir e 
::= istifade için bir defa buyurunuz. ed' 
:__ tflağazamız rekabet kat'iyyen kabul etmer der~1 

fi 1111 İı "" İı ı ıiiı lıiı iii"; "l ltt rr ıi" il il 11111111111111111111111111111111111111111 fıiıuuuıı 
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~oktor .• 1 Doktor Ali Riza ~ı 1 H. 'F!h;ettin ~ 
.. Zekai Jbrabım =-= Doğam ve Oel'ratıt Kadın Hastalıkları §_ 1 :;: 
"'llCE J İzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı 
1~1 R HASTAHANESi DAHiLiYE MUTEHASSISI E Müteha.~suu Telefon 2987 5 1 R k = 
lit •el Beyler ıokak numara 45 Beyler bam&mı karşısn· § . . .. § = Her nevi ODt en muayeneleri _ 

'tleden sonra 3-fi ya kadar hastalarını kabul ~der. § Kestellı caddesınde 62 nuıparada herı.,'lln 5 ~ lıltra - Viole ve Elektrik tedavileri yürüyemiyen ve 

P. 899 Telefon 3806 'j saat 3 den sonra hastalarını kabul eder. ;;;; bilhassa Raşitik çocuklara tatbiki ve rontken ile= 

.... umııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıuıııuııııu. iiii1111111111111111111111111111111111111111111111ıııııııımıııııııııııııııııııııııın111111111111111111111111p864:: ~Kel tedavileri ya p•hr. p . 
863 
~ 

~Peratör 
~· O~vdet Mustafa 
oh"' lllerkez hastanesi 
~' '•tara. 

BİRİNCi SINIF ~IU'l'AHASSIS 

Doktor Operatör 

Tahsin bey hastanesi ' l'c~ll öğleden sonra 
~ Beyler So. No. 78 1 
·~ .... ______ , İzmirin en lüks ve sıhhi ve emsalsiz hususi hastanesi olup 

(l•• bilhassa kibar ailelerin Ameliyat için yeg·iine tercih 

oı Tabibi eyıedikıeri hastan~dir 
t~ l.ınaiJ Selıthettin T AHSIN BEY 
lııı.;"' llaı11 Bordo tıp fa- · · b. 
~eti Bizzat aıneliyatını yaptığı hastalarından yevnıi yatak ücretlerını ır -..,,_-... gaz seririyahndan 
n~._ •ıkeri baıtanesi liraJ·a, keza. aıneliyat iicretlerinde de fevkalade tenzilat, yapmıştır. 
"' laaıtahkları mütehas· Adres: lzmir Çivici hamamı civarında Müftll ıokağınd~ Y emiıçi Beylerin 
lij,tilbuayenehane: ı• muazzam binasında P. 920 

beyler s. No. 
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c, Nörolojist ve Pisihiyatr 
~.".1ei •sabiye butahklarına müptela o1ın bastalaranı 
ll11ı~ı ve ihtimamlariyle meşguldür. 
~ 1' Gündoğdu operatör Esat bey apartlmanınd•ı 
~t6n bulunur. P. 926 
~----.-. ..................... . 
~~~~~~~~~~~ 

~~JDE MÜJDE MÜJDE 
'ıtaıır güzellerine taravet dağıtan Paris yüksek ber· 

111 ~ekteplerinia Ati na ve Bilkreı şubeleri r den dip
'-t~ 1 rnt.ıik kadın berbPri SITKI BEY hanım tuva
~hıe ait bir çok yeniliklerle beraber en ıoa sistem 
l.tt .' Ve elektrikle iıliyen alta aylık Ondüle makine
.\l';N Retirdi. Yeni sistem makinelerimiz FEN ve SAN· 
"ttılc Hanımlara bRhtetliği barikülide bir eserdir. 
~tk •ita aylık Ondüle yaptırmaktan korkanlar l:ıu 
lt~~~•rında hakh değildirler. Çünkil BU M AKINE
t~~ GEREK SAÇLARA ve GEREK SIHHAT A 
>,I> ~RI YOKTUR. Bilhaua bııka biç bir iletin 
~ •• :111•dığ1 OKSIJENLl ve BOY ALI zaif, ltmk, uzun 
s~··d•rı kıvırcık veya lüle haline getirir. 

~~z ÇLARI YAKMAZ, RENGiNi BOZMAZ, KIR 
~ild, ••rartmaz ashndan daha güzel ve istenilen ıe· 
~ Y•pıtr. Biltüo Ondüle yaram saat sürer. 

-Oa~ uzun seyabatımdaki ST AJIMLA artık TEC
't._, . lerimden bütün lzmit Hanımlarının istifade 
t 11 llıenfeatları iktizasındandır. 

~.eni ınakiueleriıuiz salonumuzu İzmil'iu 
~~~ hiı· güzellik ve ~ an'at yuvası yapıınıştır. 

ICeçecilerde 122 numarala üç lcath binada B. Sıtkı 
~iiiiiiiP. 896 • 

,ll(t arkadas arasında 
, tlbiaeyi yeni mi aldı;.z? 
, ~ayır eski elbisemi yeni yaphrdım. 
' ••al olur, eskiden yeni olur mu? 

'd~ıa Elbette olur, fennin terakkisi ve o fen11i tatbik 
' a•talar olduktan sonra!. 

>'1._, '•vo!. Demekki sen, bu ıekilde hem kazancın ' l buldun ve hem de eskiciliğe paydoı ettin. 
· . •bii bakınız size anlatayım: Geçen ay bizim 
~~~ · · Bey arkadaıım gazetede 
~ .. il e:raıt.ında İstanbul İstiın Boyahanesinin 
,'t&~lllıaı görmüı ve oraya bir elbise ile bit ıapka 
~itı8• P•zarhğa ne hacet Boyahane müdürüniln 
t..'•~ı ~llz'i paraya hayret etmiş. Uç giln sonra da 
.:.'itı, lcırli elbise ve ıap1'asını müke.:ımel boyanmıı 
"\ ~ 111tıiı olarak almış vr memnuniyetinden ~vdeki 
'ı, lcırnJarını, muıambıları, perdeleri bile yenilet

' ICSttırınnş. 
L.:' ~'1 ?1uvaffakıyeti nasal elde etti acaba! 
~ti •nı onu da söyliyeyim, makineleri son sistem 
~'•ı' llıllteharrik, Avrupa görmüı bir boya mille· 
~~' Çahımaktadır. Boyalara gayet aabit, ipek ve 

1l~ "0Pluı iste ailen renge boyamakta mahirdir. 
'-Yanı t.v•İye b;r yHdir. P. - 931 

Gençliiin VE Güzetliiin 
Muhafazası 

Neş'eli VE Sıhhatlı Ohnauıu 
SHrı Arcak 

Ki na Lutfi 
Kuvvet ilacını i~~mekle kabildir. 

HAr, Eczanede Bulunur. P. U07 

;;;ıı ııı ıı ııııımınuoıınınmııoıınnıınııınıuınmınıııın11mıaınımuımMWııntııımnıE 

li Akşehir bankası i 
Sermayesi: 1,000,000 Türk Lirası 

IZMİR ŞUBESi 
İkinci kordonda Boraa Civaranda Kendi Binasında 

Telefon: 2363 
Hor tiirlii Banka Muamelatı ve 'fiJmtea 

Komiisyonculuğu .. 

Müsait şeraitle mevduat kabul 
= Hububat, Üziim, incir, Pamuk, Yapak, Zeytinyağı ~ 
:E Afyon "e sair emtia komüsyonculuğu yapılır. Malların ;;: 
~ vtlrudunda sahiplerine en müsait şeraitle avans ~ 
§ verilir P. 914 § 
iıu11111111111nnnıınnınnnı111nı11111111111111111111111111111111111111111111111111111H11111111111111111111 Iİiii 

Mideyi yormadan, ruhu yilkseltir, yorulan dimağlara 
di11lenditir, iıtiba açar .. 

BABACAN Rakısı 
Giren yerde keder yoktur; zevk neı'e vardır. 
BABACAN rakaıı: Temizliği se9en, ııhhataaı dilşü· 

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

Olivier ve şürekası Limitet 
VAPURACENTESI 

Cendeli ban Birinci Kordon Tel. 2443 
The Ellerman Lines 

Tahmil için beklene" vapurlar 
ALGERIAN 26 il ci Teırind~ Londra ve Aoversten ge· 

lip tahliyede bulunacak ve ıyai zaman.Ja Loudra ve Hull 
çin yllk alacaktır • 

GOURKO vapuru 5 1 ci Kinunda Hull Londra ve Aıi
versten. 

EGYPSINN vapuru 10 1 nci Kinunda Uverpol ve Svvan-
1eadan 

Deutache Levınte Linie 
ARTA vapuru 2 1 nci Kanunda Hamburg, Brem en ve 
Anversten. 

Not: Vapurların viirut tarihleri ve iıimleri &zerine değiıik· 
liklerden meı'uliyet kabul edilmeı. P.869 

§§ (kinci Beyler ıokak fırın karşısı No. 25 Telefon 2542= 
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-
Göz Tabibi 

Lütfi Kırdar 
Memleket hastanesi Göz hastalıkları mütehassısı: 
lkincibeyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 ,- P. 884 

1 
ağizdan il 

·Dalya 
Kimsenin yapam~dığı fakat her kesin bir 

1 

takdir etttiği hakiki şaheserdir . 

DALYA çok kuvvetli 

Çok sabit 
Alkoli de 

yüksektir. 

Hulasa 

o nisbettc 

Emsalsiz Bir 
Kokudur. 

Benzerini yapmaya. yel· 
teneoler oluyor. 

Her itibarla pek aşağı 
olan bu gibilerini retle 
FERiT isim ve etiketine 

. dikkat edioiz. P. 932 

M. Depo Ferit Şifa }Jczanesidir. .._ -

kış Geldi 
Şimdiden ucuz fiyatla kömilr ihtiyacınızı temin ediniz 

büyük Fırsat 
Touan Halis Zoneuldak 
Sobalar içitı en dayanıkla ve en ucuz kömürdür. 

• Birinci kalite mala lzmirde yalnız Fraosuva Parpin· 
yani ı icarethaneısinde bulacaksınız. 

SİLlNDIR iÇiN: Spesi,-al Zonguldak kalitesi deO 
gelmiştir. 

lNGILlZ ANTRaSlT: Ve kok kömürü ihtiyacınızı 
da bu mllesıeıeden temin edebilırsiniz. 

Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzi . 
lit vardır. SA l iŞ MAHALLl:Keıtane pazar1nda No. 10 

P. 900 Telefon 3937 

Zingal 
Türk Anonim Şirketi 

ı\yıncık fabrikasının son sistem fenni vasıtalarla bazar

ladığı kaynahlmıı ve bubarlaomış gllrgenlerini sanai 

ve möble iıleriode tercih ediniz. 

Çatlamaz, çekmez kurtlanmız ve budakıızdır her 

çeıit ölçüde olduğundJ1n zayiat vermez iktisathdar. 

1 1 

1 
Taıra maraagoılarana tavsiye ederiz. 

Satıı Yeri : 

HllAI Kereste Fabrikası 
Keresteciler Telefon : 3776 P. 935 

-



Tarih meraklılarına müjde 
Kütüphanemizde her nevi eserler, bilhassa tarihe ait 

kitapların hemen her yerde bulunmıyan en ehemmiyet· 
lilcri ve ıair edebi, ilmi, felsefi kitaplarla romanların 
ciltli ve ciltsizleri tamamen mevcvttur. Bunlardan bazı· 
arının esamiıini aıağıya yazıyorum: 

Şehbal mecmuası (birden yüze 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), 
Tacüttevarib (bir ile iki), 

1 iktisadi mezhepler tarihi.. 
Ankara Maarif vekaleti neşriyatından kitabeler. 

Ankara 2. Kastamoni bir cilt. 
Lo.zan ıulb muahedenamesi, 
KOçük Asya (üç cilt) 
Umumi tarih (alh cilt) .. 
'Auhtelif divanlar ve daha pek çok kıymetli eserle· 

rimiz vardır 
Kntüphanemiz her nevi kitap ahı ve satar. Bütün 

diinya haritaları satılır. 

Uıuuıni satış yeri: İzmir Hisaröuiinde 
EGE KÜTÜPHANESİ HÜSEYİN AVNİ 

P. 939 

İkinci Beyler Sokağında 

Taflan Gazinosu 
Muhterem müşterilerimizden görmilş olduğumuz rağ· 

bet ve teveccühten cesaret alarak bu· kere lstanhuldan 
pek büyllk fedakirhkla celbine muvaffak olduğumuz 
lıtanbul muhitinin pek sevdiği ve mütemadi alkışlarına 
ınazbarolan BEYOGLU YILDIZI nemiyle müştehir AY 
TENbanım birkaç gündür sahnemizde abzımevki etmiştir 

AYTEN hanım pek muhrik \'e kıymetli sesiyle yeni 
son bestelent'Al tarkıları okumakla muhterem b:mir hal
kınca pek büyük bir muhabbet kazanmakta ve her ge.-
ce sürekli alkışlara mazhar olmaktadır. Her ak"Şam 
kendine has olan şatkıf arı piyano başında bizzat çala· 
rak okumaktadır. 

Sahibinin sesi ve Kolombiya plakları muganniyele· 
rindea olan SEViM, MÜZEYYEN, BEDiA ve NEZiH 
banımlar da pek büyük rağbet kazanmaktadırlar. 
SAZ HEYETtMlZ: Kemani KÜÇÜK CEMAL ve Kanuni 
ıebir bestekar muallim FETHi beylerle muganniye ha 
oımlarımızdan müteşekkil on üç kişilik bir saz heyeti 
her akşam nadide ve yeni ıarkılarla icrayi ahenk edi
yorlar. Teırif buyuracak zevatıkiram pek memnun kal
makla beraber boşça vakitlerini geçireceklerini temin 
ederiz. P. 944 

====ııııııııııııı -. _ .. 
Aydın Demiryolundan: 

lS .. 10 · 1934: 'l1arihiuden itibaren iş'arı ahire 
kadar Aydın demiryoJu ~irketiııiu AJsancak de
polarından yine şir·ketiıı iskeledeki deniz kena
rından vapurlara verilmek iizere taşınacak buğ
dayın beher tonundau30 knruş iskele iicretiahnır 

1031 Numaralı Hususi Tarife 
bmir istikametine doğru her hangi bir ishsyondan diğeı 
yir iıtesyona nakledilecek eşyaJarın lzmir tarifesi ara istas· 
bonlan tarifelerinden daha ucuz tuttuğu takdirde lzmir ta- , 
rlfeıinden istifa ettirilebilir. 

1 
fZMllt PclST A ~I 
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1== p!:~ Hacı Süleyman 

i = Mahdumu 

ıeiıaı 
Mobilye 
Mağazası 

~ lBRAHlM 
! Hanımların 

lzmir: Şekerciler-

de No. 26 

Fırınlı kerestelerle imal edilmiı koltuk takımları, ! N azarıdikkatine 
sandaliyelerimiz ve sureti mahıuıada getirtilmiı Pirinç § Mevsim do]ayısiyle Jstan 
ve Nikel karyolalarımız mağazamızda aablmaktadır. ~ bul Beyoğlnnnn yiiksek 

Müracaat edece.~ müıterilerlmiz memnun kalacaktır 1 E; terzilerine diktirmjı;;ı en son 
HUSEYIN SADIK Y 

P. 961 moda iizerine manto par-

------------------- lesa ve roplarım1z gelmiştir 
Komisyon Evi M kı f: t· · · . . . .. ... era ı ve men aa ını ıs-

ı - Tütün üziim ıncır zeytı yagı sade yagı yapalı ha· • 
dem ve bunlar gibi toprak meyvelerini, l.zmir lstanbul ve = tıyen hanımların kuma~ 
Avrupa piyasalerine iyi fiatlarla satmak. 2 - Emlik ara~i- il almadan ve terziye uğra
lerini deger fiatla satmak veya icara vermek ~eya temınat 3 madan evvel bir defa ma
mukabilinde para alup vermek ve matlup devır ve teml~k ı = . 
etmek. 3 - Yugoılavya ve Yuaanıstanda emlikları ve dı- s ğazamıza uğramaları kafidır 
ğ .. r i~leri olupta takip ettirmek ve .zayi olmuı bpular!nın Adres: Odun pazarında 
suretlerini çıkarmak. 4 · Ankara ve htanbulda olan dıger kaatçı Nafiz Mustafa ya· 
işlerini takip ve intaç ettirmek iıtiyenler için iyi namuslu = nında N 0 3 
müesseselerle avukat ve tllccarlar ve fabrikatörlerle ınlat· § · . 
mamız olduğundan bu iıler bıkkınd.a ya.zıba~emize miira- ~ Hacı. Süleyman mahdnmo İbrabıJD 90j. 
eaat vukuunda memnun kalacağını ılin ederım. Te1efon: 327() p. 
Halimağa çarşısında 3üncll noter karıııında 9 numarada llDllllllUlllllllJIJIIDllllllllllllllllllUllllOlllllllllllllllllllllllllOllHllllllllllllllllllOUIO 11111111111111111111111 
.llomisyonca Ilya Arditi Telefon 3668 P. 959 

Hanım - Bey bu kadar tık .. ıapkayı nereden bal· 
dunuz? 

Bey - Ya.. Hill haberiniz yok ma? Herkesin bil· 
diği şapkacı Abbas Hilmiden.. Ayni zamanda o g6r· 
düğünüz yeni değil. eski ıapkamd1r. 
Hanım - Ya.. Demek memleketimizde bu kadar 

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

nisini yapıyor ve eskileri de iıte baıımdaki gibi ye· 
nisinden fark11z; çünki makine ve aletleri son ıiıtem 
olup Viyanadan getirdiği ıibi aıtası da meıhur Ma
car "Jemle Fren•" dir. Teıviki sanayi kanunnndan 
istifade ederek mcvaddı iptidaiye olarak bil6mu 
şapkaların kumaıını doiradaa doiruya Avrapadaa 
celbettiği için bu kadar ucu ve aJDi .zamanda m&t· 
terilerin zevkini oktıyacak renk ve model her ne ıe
kil olursa olsun pek kııa bir m&ddet zarfında temi· 
nallı olarak y .pmaktadır. 

1 

Merkez: Balcılar No. 191 : :. 9 EylOI baharatçılar 
karf111ndadır. P. 943 ----

',. 
i3ol ışık az sarfi~·at uzun ÖJ1lüt 
l~te,·. ( Metallünı) Jaın balarını tercib 

ettire11 fü,~ eYsaf 'd•· 
Deposu: MEHMET TEVFiK elektrik mılıelllgl9 

posu . • Pettemalcılar. Telefon 3332 p. 

====-··=== 
GUzel hisar 
Mefrusat maiazası.:1 

kavukçu zade MEHNIP 
lzmir~ Yolbedesteoi No 19 '1' fil" 

Etamin, keten, fıle perdelerin envaı, perdeli ff 

Ticaret 7Y/atbaası. 
cibinlik, ve karyola tülleri. Krem. yefil. a•tor ..,oı'~ 
perdeler, perdelik ve kanapeJik kadıfe kretoDı •" 
f•nhzi kumaılar. Perde saçakları ve bağları, 111 

1 
feri ve sofra takımları, karyola ör tüh ri, pauıuk f _ . .ı$ 
bı ttaniyeler .,,...fi . ) 

lzmir 
En son sistem tabı levazımı na malik, Garbi r·•efon: 3952 -S 
A d 1 Ü k 1 1d1 

elgraf: Ticaret Matbaası 
na o unun en m emme müessese& r ızmır 

Her !>oyda ye~~~ Kitap ba.nlır ı ADRES: 
~""'""' Gasi Bulvar No, 82·84·8 

R ki• k • Her türlü hisse se~etleri, otiket, tieari evrak Qek, poliçe, fi~ mak-
en 1 ve ren sız buz emsalsiz bir ~e1d1de yapılır. 

ve ticari defterler 

Taban, kanape, sofra muş•mbalarınan eoV11' ı1r .• .A 
ve ceviz kornizler vRrgel vaator ağaçları, yo!Ju1ı b'~ 
paspasların muhtelif boyları. Şezloug " sand•lıYjli~ "'r 
<anepeciliğe ait malzeme ve mefruşata müte• td_, 
rekabet kabul etmez fiatlarla mağazamızda '' 
adır. P. 820 

Şeku, Lokum, Çikolata, Biıküit, ıhtiyaçl•'' 
,, ... 

YALÇIN 
I~tanbııl Şekerlcıue Maığaza]arındal' 

temin ediniz ,.,,.-
Istanbul ve lzmirio en meşhur fabrik•I• 

Nefis Mamulitı 

HACI BEKi~.,,., 
Kaymakla Lokum ve Şekerlerinin h t' r çeıidı •,,~f 
Hediye, Niııo, Nikib. Mevlüt Şekerleri '' p, r 

kutular bulunur. 
IZMIR, Şekerciler Çarş111 Na. 16 .. , si 

KARŞIYKA M. Kemal Paşa Caddesi ı~0· 


