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Resimler soldan saga: - Venedik'te Sinema olimpiyadında san'atının yüksekliği sebebi)'le altın madalyayı kazanan Viyana'lı 
yıldız Pola Ve.sseli bııdur ... Bu ayın 2 'inde Almanya'nın Kölrı şehrinde kiişaı resmi yapılan muozzam Üniver.~iıe binası ••• Tayya· 
reden de daha seri bir otomobil, Bu otomobille köşede resmi bulunan Kamcyola isimli :aı; saatte 320 kilometre sür'at temin etmiştir. 
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~.;' ett· 11'11iııcfe bir mıka· 
IS ~'ttır1' Bu makale evveli •• •• uzum ve Tütün Silih Yarışı 

-· 1 -

"-t e~ j ÇtiQk.i iııti~arından 
'-ittte ~ir Mecliıi karon· 

. &la 
~!'Yaaı h.ı •lllafib mıluleyi 
~ele d ldn!umıudan hi· 
• ......... b'Urmık iıteriz : 

.. • • •'' • • • .. • • , lngiltere Hava Nezareti ':eni 
Türk -·Elen multehıt teşkılatı ıçın Anka ra- Tayyareler Yautırıyor.t ıııı ... , L 

1•0tct olmaz her ._..,. öd J 

~.. enmelidir. pren· 
fl•n 

L. '-"ha . ? makaleye Te o 
. ~~ l'tiriyle her.her tak· 

bit ~~ey kullendırın ıih· 
~ IOrahnı: 

da muhtelit bir hey'et çalışacaktır 

i. •. : lllcc•L· 
~ .... 

1 l&iaı it, gilç Ankara, 4 (A.A) - Reımen teblii ec!il· kuru iizlimd&r llıtu:" llllclır? B 1 b' 
.~ler? · un •r ır alay miıtir : Bu neticeyi temin ıçın maarafı iki büllü-

Gelecek ·ay içinde toplanılıyor 
..... ~ ~eden onlıra dı k f k 

'
..._;-;ııı.•hilirıde az, çok bir Ankaradaki ikametleri esnaaıada M. Ma • m~t tara ından temin edilere bir Elen-Ttirk 

rıo.,liYor?. ıimoı ve Pezmazotlu hazretleri. Tllrk meı· teşkilitının baıarılmaıındaki faydayı göıö· 
~ n ntukadd,.r eevahı lektaılarile olduiu gibi Baıvekil lımet Paıa nilne alan nazırlar ilk toplanhıını gelecek 
~da· Hazretlerile de bİl'çok koauımuılar ve ko- Kinunuevvelde Aakarada yapmak üzere bir 

~ ~ 
1
llli tekilde çaltt· nutmalar esaa11ada Elea ve Tlık aııu ları muhtelit tetkllıtat komııyonunun ıihda11nda 

ı...:. ı..rı:::blannı gflnlilk kendilerini bilbaıN alikadar eden iki mad· mutabık kalmıılardır. Diğer taraftan ticaret 
~ 1t · e IYapJTolar.. denin 1atııı ve nevilerinin dlzeltilmeıi hu· anlaımaıı akti için yapılan müzakereler en 
'~ :.: hir •ual dahı: ıuılarının bir teıkllita bajlanmaıını milza- mllıait bir zihniyetle devam etmekte ve ya· '-..:. !' ıl-• eflıneo de haftada 
ı.~ ....... gilalüJt . kere etmişlerdir. Bu maddeler tiltlin ve kın bir itilifa eriıeteii anlaıılmaktadır. 

~:;~~.:::::~::; ~,,,~~F~rans~aOe der?-
,•""'- ed 1 ır düıturu her 

' ' ":ehe auauahmer Satışları ~ ~ tat1t .. C.dele cemiyeti gi· AJ v h d • 
:~ -,lei • •etkuaıı gibi içti· Muğla 4 <A.A) - Piya•- manya; erıay mua e esı 
'~ •e ·~lıklar heyetlerine ıınıD açıldığı ayın birinden hk A •hl A 1 d 
~~eri kkıhrızrır verelim. bugnne kadar Muğla Millı ve 8 BmlDI 1 8 e ecekmiş 

Resmini gördOğünüz tayyare; zırhlıdır. Saatte 300 kilo
metre ılir'atı vardır ve bir bombardıman tayyareaidir. Inıil· 
tere Hava nezareti bu yeni tip bombardıman tayyarelerinden 
bir çok ısmarlamııtar. Yeni ta.vyarelerde makineli tGfekler 
dört tarafa da ateı edebilecek vaziyette bulunuyorlar. 

~ctl" ke~di hranılınn· Karaovada ~bir milyon kilo 
~~bit Şebır Mecliıi dai· kadar tüliin ıatılmııtır. Ahı ,....., h b • ı 

~~te::ti~~:d~~·E~: •eriı hararetle devam deiyor. . ~an a er verıyor Himayeietlaf ~cemiyeti eör· 
~ ölçU Ahı veriıe inhi1arlar, Ameri· . d•• v •• h• t) • b•Jd• • ~1-elidir.'6d6:;:~0:~ kan ve Felemenk kumpanya· Par11• 4 (A.A) - Aalman· cekmiı Bu takdirde Almanya UgU IZme eri 1 lrlJOr ._ e:.~ •olda kullanıl· ları iıtirak etmiılerdir. Fiatler yanın mılletler cemiyetine ve biltiin devletler araııncİa kara Ankara 4 (A.A) - Hima· davi edilmiıtir · 175 çocuk ve 

S ..;;;.::ronuouz? Bu 65 80 araıındadır. Fetiyede ıillbıızlanma. konferanıına deniz ve hava kuvvetlerinin yeietfal cemiyeti umumi mer· anne umumi merkezin banyo· 
tılt_~ et •e millet piyaHa henüz açılmamııtır. karıı naııl ~•.r hatt.ı hareket tahdidi içia,de bir mukavele kezi 16 birinci Teırin 1934 )arandan istifade etmlılf!rdir. 
~, ekle ıni göralttr, takip edecegıne daar Tan ga· kt' d'· d 1 1 1 b' 1 k . · · T · 
'aa~ yGzfimfiz HJLALİAMEUı'in remzi zeteıi ıimdiki a ıne ıger ev et ere ır 1 

• tarihinden 1 akıncı eırın Sllt damlaıı kıımında da her 
uu edebiliriz? • fk tt . . 

1 
n li ilAlmkan. ~iyb~lae te çalııacaktır. Bu malumatı 1934 tarihine kadar 1106 ço· 152 çocuğa, cem'an 1030 kilo 

~ 9-- f d · saygı, sevırı ve Ae a ır. tınıa ç yuz n pe ıyı ı en k d d 
- .... laJ ._, ' C 1. b' ay e en'Tan gazeteıi diyorki: cuğa yardım etmiıtir. bedava ılit tevzi edilmiıtir. tll> a • - enevre ı ır zattan ıu malQ- Al . . . . .. 

J ~"'"'"""'"""""""""'"'""'"' t 1 t man 11yaıetının bugOnkı Bunlardan 187 hasta ço Yardım ıçın mliracaat eden . ma ı a mıı ır. k 1 • 
Be 1. hnko t' S ., ma ıat arı bunlar oldugu ıöy· cuk ve kad:n umumi · merke- 4 çocuğa ayrıca :para yardımı 

r ın u me l ar reyı • )eniyor e•tt b' b ( b' k 1 2 w lb' . . . ı a ı un ar ırço zin poliklinklerinde muayene yapı mııtır. 4 çocuıa e ııe 
mı bı~e~ bıtm~z ~ eraay maa- resmi tekziplere u~rayacaktır. ve teda ıi edilmiıtir. Ayrıca göğliılük çamaıır ve mektep 
bedeıının beııncı kıımındaki Fakat yakın bir itı bu malü· . h . d 447 ço levazımı alınma.k ıuretile ye
aıkeıi ahklm ile kendiıini matın doğru olup olmadığını dış mu:~~n .anesın e ve te tim çocuklar sevindi ı ilmiştir 
mukayyet görmediğini ilia bize g6ıtnecektir. çuğun ıt erı muayene - · 

edeclik ve bu ıuretle iıtediği -~""'·v"''·"'"''v"'"""""'" 

hukuk mllıavatını elde etmiı Diiny:ı ~iiuııu: 
olacağı dGıilnce•ile Milletler 

C • t' d 1933 T • • Viyana'da emıye ın en eınnıev· 
1 1• d ld • . 'f artist erin ve ın e yapmış o ugu ııta ayı k b 

o il llk b' fT geri alacak ve tekrar ıil4hıız· ç .
1 

Y ar 1 ım 
. • çtvn meğe baılanmıı· 

konferanıına da gıra· t •lfl.M .k~ı.;.t.-b . 1-ır. ... uıı •~•ı ı arıy e 

·- emsalıiz olduğu aalaıı · 
·ffERGON lan bu filmin ıabneve 

aan'at noktalarından 

12 da bir tine olacağa 
iddia edilmektedir. 

SAHiFE 
Reamimiz filimden bir 

ıabneyi tespit ediyor. 
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Aptülhamit; kendisini çıldırtan 
yeni bir haber aldı 

IZMIB POSTASI 

Franea'da Kant, r---.'f.:'!~if;llill .. iiiiiıi;iillll&;iiıtii~:i!!!!iiii~ .... lliilllllll .. I 

~~~!~!; 1!ı::;:~~t~e~· 31 ~ COn6Rt~ RAOICAL n RAOICAt50CIALI 
rin biiyük bir kon
g re aktettikleri ma· 
JU.mdur. Bu toplan
tıyı fırsat bilen 
Fransız Sofrajetleri 
iizerinde c Fransız 

kadınları i otibap hak 
kına malik olma· 
lıdır.:. Cümleei ya-
zılı olan bu kor.:e-

Abdiillıamidin de arzusu i~ine geliyordu. rn.yı hamilen kongre 
bu idi. Ortada kanun, hürriyet • • • binasının önüne git 
meşrutiyet, mecliR, ne olurss - Mabeyin muşırı Sait mişler ve büyiik bir 
olımn ; başka idi. Padişah her paşa kulunuz efendimize ba11ı nümayi~ yapmışlar· 

~eyden evvela kendisine uşak maruzatta bulunmak istiyor. dır. ' 
gazeteler istiyordu. A bdiillıamit gayet asabi R . . 

1 
R . l h Ik t t b l b. h ld ·d· Y ld k .. k.. esmımız; ya~ı ı ıca ve a ; s an u ır a e ı ı. ı ı7ı oş u- · 

k fı k b ·ı ·· ht 1 d b. kordelayı kongre 

6 TEŞRiNiSANi 

Vur 
Abalıya 

İzmir he-
led iyesi 
Telefon 
Şirketi 

hisseleri· 
ninyüzde 
ellisinde~ 
fazlasına 

sahiptir . 
Belediye· sil f ıı r,, 

yi şirkette ii~~ zat t~lJlbİ' 
İzmir Belediye81 

37 ( 
zarfında bu ~irketterı 011 
27 lira. kar almı~. ~ıı, b' 
kabil 7000 küsnr ıı;~ 
huzur masrafındaıı ~ on eraneının Ava ı ı e meş· nun mu e~em Ha onun a ır 

gnl iken 11adişah her sabah aşağı, bir yukarı dolaşıyor. binasının önünde gösteriyor. eur lira üdemiş. :O 
gazetelerden kestiği parçaları Arasıra parmaklarile yeni sa- s Nasradın lıo('anııJ ~aif 
Bll.bıll.liye yollıyarak tezkere kalını karı~tırarak kendi keo- AR LAN SAVAŞINDA alış verişte güreii

0
" d 

üstüne tezkere yazmakla işti· disine söy leniyordu: budur. ·"efİ 
gal ediyordu. - Mitat, Mitat, Mitat. . • • • • • • • O şirkette beledı. rıı• 

:·. Nereye baksam onu görüyo- T.. k d a·ı Aı• h ,. fk ı· sil edenlerin kabalı3t•\';t1 
Büyük meclisin kararı ü rom. Hor kes onnnla me~gul. Ur aOaSI 8 1 8 18 mer ID Şe at 1 "Şu işe git, maaşı :;~ieı ~ V, 

zerine kaleme alınan cevabi Bn adam bir kul makulesin· bayragv 1 altında kendi yerini alır huzuru şudur• denık•' 'o 
nota konferansın içtimaı günü den başka nedir' Fakat artık lar da gitmişler. ~- t ~· 
Avropa'lı m urahhaelara ve· yeter... Bu işe behemehal bir He 1 4 ı • h ' ı • • ! diye hiç düşiinIJl1Y

0 

ııı 1 
rilmişti. Konferans katipleri nihayet vermedikçe benim lın· ) a )3 mer e e )fi) uzat 37 lira varidat y•P9~ıııı' 
bu notayı alenen okuyarak uzrum kabil değildir... 3000 lira masraf tıJJ\ ~ 

B 1 b. k de k k <l d · · l b · ·· d b 1'1'1 
·" tercüme ettiler. Notanm meali Ku7ığnni eiyalı hadım ağ.ısı eyaz ı ır ız, yer yuLaca a ır erın ve genı' arı u ıııavaş yerme goo eren sapsızdır9 Bu a ıedıı. 

re1ımen anlaşılınca <'eneral içerfre bn sırada girmiş, Sait uzanmış bir ba~ka beyazlığın çukurlarla dolmu~ bn yorde kimd~. ~ hangi kuvvet~~ ' . masrafı olmasayd~. b630'q1 
lgnatyef kalktı : paşa~ın kendisini görmek is· üstüne eğilmişti... Dumanlı, beyazlı kızların gne i~i vardı,. Turk vatanı . • Turk yı· yerine hiç şüphesız 

- Şu halde ; dedi; redde· ted.ğini bildirmişti. isli puslu bir gündü; o kadar Karşıdaki uzaklardan sU· ğitliği varidat alacaktı. 
diyoreonuz.. _ Gehtin... kapkara bir giindü ki bu ... nük gibi bir şimşek çakıy11r, Türk arslanını doğuran 37 yt düşiinüyc•ruZı ff 

Saffet l'aşa _ Buna 7ıa- Mabeyn miişürü yer üpe- Lapa. lapa düşen kar bile arkadan bir gürültü; sanki ana.' . Arslanının savaşında düşünüyoruz, sonrtl g•· 
rnret vardır. rek ilerledi. inatla geri~miş bu kapkara gi;k tavanı çöker gibi bir ça· ya.nı başında bulunmasında tiyari haykırıyoruz: 

lgnatyef - Bu ııots kat- - Ne var Sait' kanatlara hır tek beya;r, nokta tırdı... lşte bir çukur.. bir evde helva.mı karsın ? • . V Ab 11ya 1 .1 

imidir ' - ömrü devletinize du- konduramıyordu. Ht.rp olu· toprak ~ahlanması . . Bulanık- Kızıl aya koşa, koşa gü-~~~ 
· yordu, sava~ vardı •• Dağ par . 1 k d l f 1 ··11.. ı b k ı ·b· 'f! "' Saft'et Paşa Kat'idir vacıyım efendimiz. .. .. ı arasın an ıavaya ır ıyan nu u yazı an u ız ar gı ı _ Ben kızıl s, ft 

efendim.. _ Yeni bir seyler mi varl ~alt~rı U:ı dHuşuyorduk bdu tobprlak topraktan yılanlar... Vo, bir Hilıiliahmer Hastahanelerinde yerim yurdum yo~· uıe<' 
' • ue une .. avı. o a ar u a- . 1 . b. . 1 . 1 0 h 1 1ıır .«f 

- Şo halde konferansın :Evet efendimiz • • • Mi- nıktı ki • yer, yer birer da" ı~ eyış, ın ın eyış da ıa..... • de.. areketlerin yerin a tını yerlerinde, açlık ger 
devamında fayda yoktur. tat paşa kulunuzun c Hetli· -:-:--::'··vvv·vvv'"'''·;·v"""'"'"'"~"""" bırer dağ yuvası kadar gulle· öste getirdiği feli\ketlerle doln sava~ meydanlarınd• 

_ Öyledir efendim.. yeyi aAkeriye » namile bir <'e bu tun . halk cemıyete mu;r,ahe· lerin açtığı çukurlar dibinde kızıl gönlerde de hep bu kJz !aşırım •• . 
Vaziyet tavazzuh etmi~ti . miyet teşkil ettirdiği malfımu ret edıyordu. . . hırsından ve can yangınından ve bu kızlar... Ben acı tok, , tı. 

lstanbal konferansı hiç :bir ~alıaneleridir. Devlet lıazın~sı ta'!1 takır inliyen ya~alı . sesler.. Yer.de Bir yangının yanar dağlı lam iimiteizleri neŞ.~~ 
netice vermeden dağılmıştı.. . _ Evet biliyorum. k.ur ~akırdı. M~tat 1 aşa bu upuzun ıerılmış be) azlı kı;,, a· dillerle yaladığı evlerin dışın- bir 'büyük varhğı[Jl 11 

' 

Konferansın bu akıbetin· _ f şte bu cemiyet şimdi cıhetı na~arı dıkkate almış, rm gföılerini karşıdaki loş da "Ve ortada çırıl çıplak ka- ğınlarını aöndürerı • · 
den; Osmanlı devletine muhip de '•Asakiri milliye,, nanıı al- A vraı~alı ve yerli b.ankerJ~r: uıaklardan ~o.pan bir gülleni.n lardarın imdadına yeti~en Hi- Türk kızıl anyıJll" ti 
olanlar memnun oln\·ordo. tında gönüllü atıker ka.-rdına den bıra:l para tedarık ettıg• etrafa Aerptıgı hınçlı demır Hlliahmere koı:ımasın da ne H d. WfarıOl• b 

" r'b· I d d d b. · t "k · 11arcaları ki' t · f ···, ·· ~ er vere• • A vrupads, bı. Ibas•" lngı· ııere'de baı:ılamıı:ıtır. gı ı JOn r.a a~ a ır Ui ı raz > >r e .mış 1
' ) uzn '-·aııeındı Türk kızları • Genr .. : . . b""ı:ı • · 

... , . v - • • k · ·· d ·d· Alt d b " > kun sevınoıyım v d' t ı · r b. d d G<>nüllii asker mi 't. Mitat yapmak ımkanını ~ımdıden an ıçın e ı ı. 10 an a· erkeği harbederken harbede· tl gaze e erın ıeanı ır en e- . · . sının altında ufacık bir yakut 1 H T" k varıağ• ı 
gi,mişti. İngiliz gazeteleri Paşa. göntillii asker toplatıyor temın eylemı~tı. ' . . . . _ . . miy~n erkeği para sunarken .• e~ ur . b•o 

l H d . . A k . 0 . r deıesı kendıne 'atak ._ermıştı. ll t' . 1 .. r .. .. 1 muş bır kuv~etınıı (t 
- Osmanlı imparatorhığu (i}'le mi ! Bu haber padişa ıı e .I)~~ı ~ erıye emıye ı HiHUiahmer· kızı, anlan ı ıyar nıne er yun u orgu er lık v~ren beni 1ıer 

artık miistakildir Memleke· çıldırtınaga kftl'i idi. çok bbyuk bır gayretle çalı- Melımetc'ıkle" 1 8 • . hazırlarken .• Kızıl ay, ne ;r,or· . ' 1 ıiııe • . ı ıı ava~ı J erın· ımdat kaYnağı ıa 
tini istediği gibi idare ede- EAaeen Mı tat J>a~a kon· şıyor, halkın eeve, seve ,·er· de varalarıtıı sararken bir çift ' ln kanatlı blr ku~sun sen! . . • 
bilir. Kanunuetıasi ilanından feranaııı a\·akıbiui <lii~lin · diği ianelerle mütemadiyen gii;eş gibi sıcak ve parlak 1 Savaşta, yangında, harekette, sen, 

11onra idareRini tanzim edeceği miiş, o sırada Ol4manh or- askeri teçhizat satın alıyordu. gfö:leriui düşman g-tillesine 1 seyHi.pta. ve her yerde sen hep .Ey vatandaş.! •. ıttt 
muhakkaktır. doları Sırbiı-tan ve Kara· GazAteler bu hususta hamiyet kaptırmı~tı. JJik beyazlı bu 1 l!en !.. Yardım alinı cı 

Şeklinde yazılar yazıyor · dağ'da bulunduk\arı i~in Rus müsabakasına girmiş idiler. ölen gihel gözleri lıembayaz 1 
Aç dnrnyoreun, <Hüm teri Ver, verdir •.• 

lar, Mitat Pa~a hiik1imet.iniıı hudutlarının vaziyeticıi teem- Memleketin bertarafında lıüm bir keföne sardı ve iki Melı- 1 diikenlere hayat iştalıı veri- Ve unutma ld 
celadetini takdirle sütunlarına mül ederek ilk iş olmak ü~ere m~h ~.ir fılaliyet v~rdı. Tek- metciğin getirdiği sedyoye ya· yorsan, bayramsızJarın gfü· cegin paralı ye pl'f118

,
1
,/ 

geçiriyorlardı. Osmanlı biik fı htanbul'da cHediyei askerıyu mıl Turk vatanı Mıtat pa~aya rahyı da yerle~tirerek :geriye günleri iistüne güneşler yara· b. .. düne 
meti i~in bu biiyök bir mu· cemiyetini teşkil ettirmişti. Bu derin bir muhabbetle yardıma g<>nderdi . ltıcı bir koYvetin, bir alışkan- ır gu~ 
vaffakıyetti, fakat bu muvaf- cemiyet; din farkı gözetmi- ko~uyordu. * ". lığın var. uecektır. 
fakıyet Osmanlı padişahının yordu. Müslüman, Hıristiyan --Devam eClecek- Hulyalar peri8İ gen~ kız- Sen kimRin, ne11irı~ .• 

Belgrat Cinayeti 
Sırp Krah Alekaandr Ve Krallçası Draga 

Naell ÖldUrUldUler ? . 
Nakıli: l!\ ~EMsı.;TTlN • 

- 2 .. 

bir dostluk oldnğunn biliyo &aadet Ye ikbali, "Veyahut ed- gciriiniirler. faiat birbirlerinin kamlık vardı. d 
· · erlci'i~l.ı·1 , rum ; şimdi ben bunuıı hak barı eı7ıınle beraber g<irmek de kuyularını kazarlar, buna Dıraganın " 

kında fikrini ciğrenmek ieti istemektedir. Bunun i~ıin ıüı· rr~men de herhangi bir teltli· lüğii meçhul Jeğ ı;tl 
yorum, elen ayrılmıyor!. keyi heHplıyarak dillerini hatta çirkin erlıe dİ• 

Madam Pt1.raçi11 bir an dü· Kiiçiik bir tereddiit ve bağlarlardı ! Dıraga hakkında. mukavemet edeJJleı ~ıtt 
~ündiikten sonra cevap Yerdi : siiklıttan sonra ilave ettı: kıraliçımin arzn keyfine mu .. bu kiiç.ük kiiyde•, ~' 

- Madam Maskinin kuv- - Belki de, pekçok isti gayir bir şey s<;ylemekle Ma· Sırbistan lıakk10.~ b'o 
vetli bir karaktere malik ol· fade ettiği Monden hayat ve <lam Paraçin movkiini kaybe· vermek, Obreno1"l~ ,~ 

-BaR,üstiine, haAmetmaap! nin bir ,rfö~ iAareti üzerine d 1t t 1 · d. ki d t ·· · · . .,,alı.6 ..111 '' o 'Y ' ' uhunu a ımın e ıyornm. zev · er en ar ık bıkmıştır. deceginden korkuyordu. Hal- mevkıınını mu.- .. , .. 
Gü;r,el Dıraga. dış~rı çıktı karyolan.ı~ .yanındaki ~oltn~- - Evet .. Haris ve ikbalpe· Viyanada büyük ~iilıreti oldu- buki Dıraganın, ll'ransanın bu üzere sık sık t•~i1, 

vo llenaya kıralıçenın arzu· larda.n ~ırııune oturdu, ~atalya resttir. 1!,akat buna rağmen, ğnnu söyliyenler çoktnr. Dedi. kiic;iik kasabasındaki miioa .. Viya.nalı diplolll9 t .. ıle'1, 
sunu tebliğ etti. yavaş hır sesle: benim ile burada. yalnı;e; \'e Kıraliçe eö.1.iinü kesti ve: sebetlori, Belgrattaki miina· nere de bayıltıcı g'.: dtf 1 

Uena Madam 1,ara9inin - İlena ! J>edi. Sana ve meııkup ka1ma81na ne mana - 1Iena., llena .• Ben dedi, eebetlerinden daha az ve daha llerece sürtünm8111h ol' -
asıl ismi idi. İkbalperest, şan 14enin vicdanına çok biiyük verebilirsin!. Bu kadın, •rii- koduları sevmem. Ve 8en<len iyi deıtildi ! l!'akat 1100 . zaıJJ;,e~ ı 
ve şöhrete haris bir kadın bir itimadım vardır. Bunun zelliğinin icap ettirdiği bir (iğrenmek istediğim de bunlar ntt reketleri büAbiitii~ t,tf" d~ 
olan bu llena, kıral Milfının için sana çok nazik bir .m~s·ele hayat ya~ıyamaz mı'I. Böyle değildir. Dıraga senin dostun· - . Evet, kıraliçe .Natalya idi. Ve kıralic;e ~"e•tıl~ 'lı 
Sırp tahtından uzaklaşmasını sormak ve buna .e~m.ımı su· bi,r hayat istediğine de şüphe d.u~, lı~kkında bitaraf bir nedimesine diğer nedimesi Dıraganın soıı 1111ıı&p •ııı 
tem.n için A ' 'rupadaki Sırp rette cevap vermenı ıstıyorum. yoktur; değil mit !ıterse fıkır edıumek istiyorum ! Dıraga hakkında bundan fazhJ küçük kıral Ale1' 1ıı~' ~ 
milletçileri ile münasebattar l!"'akat en evvel Madam Mas· böyle bir hayatı Bel~rat' ta ela - M.adam Maskin bak· birşey sormadı ; fakat zihnini terdiği fevkalade' 
idi. Madam Kraliyevo da ayni kin ile münasebetin ~ekil ve bulabilir. Fakat Londra veya kında, lıaşmetmaap kıraliçe kurcalıyan, büyük bir endişe endişe lıiseediyordtJ~I~ 
maksat peşinde idi, he.~ iki· derecesin~. öğren~ek. Jazım?ı~. J>aris'te daha kolay muvaffak h~zretl~r~n~en .. ~azla bir şey vardı ; ~u Dıraga, karşısınd~ Küçük ~.1~al 

0 
,ıt/. 

si de Belgrada zaferle donmek - Munaeebetımız ~ok ıyı- olamaz mıt bılm~dığımı goruyornm. canlı hır . muamma demektı. babasının nufuZ ,ı.ı~ 
ve sarayda lıiikiim AÜrmek dir ve biitün fikirlerimizi:> - Olur; fakat bence, .Ma- .Natalya. llenadan hundan Giizeldi, muti görüniiyordn. makla beraber. bııt 
emelinde idiler. inanmış ' ve eadlktır. elam Maekin, 11air bir çok faıla mahimat alamıyacağını Hizmetinde kmmr yoktu; fakat hürmet ve ınuh:eJ'l' 

•*,.. Bnııla.rı biliyorum ; bendeleriniz gibi lıaşmetmea· anladı. Bu yiikaek muhit ka· halinde bariz bir istiğna, bir mekte ve bu se ~l 
Madam Para9in, kıraliçe· Dıraga ile aranızda samimi bınıza sadık kalmak, her türlü dınları, birbirlerile pek dost yorgunluk, harikulade bir bot- -Dovaıo ' 



6 f EŞRt NIS A.NI ııı. 

erg·n Nutku H ~ I I f habereri ~~E PARIS MATBUATI ususı e gra 
('*6.A) - Gazete· ve tekrar intihabata giriıil- M. Tı·ıuıesko oı·yor Kı· : G • H • rıt-.ıı ... •ıa nutku bak- mesine muhalefet edeceiini azı z. DID 

-ı...:•,ıı ın&tallalar ser- bilmekte olduğunu yazıyor. At• • t• 
tll.... ._. ıler M T t · a 1 d" 108 Ztyare 1 
.... ~... . aten gazete- •n gaze Hl 

1 ye ıyor: TOr iye elslcumhuru ile onuşulan 
'-..; : - M. Dumerı'ia ıiyHi hür· me• lstanbul 5 ( Telgraf ) -
tS Pltllınento, kanu- riyetleri ve battı rejimin biz· 9818 na Olursa OISUn ORUn dehaSI karŞISln• Atinada çıkan Katimeriai ga· 
tt '-r Y•aiden tadili iıi- zat kendiıini babıe mevzv da ha ran kalmamak m0mk''n deAlldlr zetesi Reiıicumburumuı~ Gaai 

••ticeye ulattırmak eder tekilde giritmit olduğu U Y hazretlerinin fırsat zuhurunda 
._L.... ~ .. muvakkat btit· teıebbllı muvaffakiyetle neti- 1 t • k Ih• • Atinayı ziyaret edecetini yaı· 
L"•• çekinecek o· celeaebilir ve n~ticelenmelidir. sme paşa ınsan a ının en maktadır. • 
~•kil M D Naat konıreaı, mukarrer&· Bu haber Ankaradan teyit 
fte\etınekt . b" u:erg tına baih olan nazırlardan al- b" "k t ı•h•d• edilmemiıtir. 
•• e ır arar tııının batvekili terketmeleri· uyu a 1 1 ır -.•.• 
• a:!llete mü~acaat nin peli o kadar ehemmiyeti M M k • 
le,_ • mukabil ıol yoktur ve M. Dumerı mlca lıtanbul 5 (A.A) - Romanya Hariciye ıindeki ciddiyeti ve biitDn bunların fevkinde • a SIMOI 
11a11, ~:laire ı•z~tesi deleaine devam etmektedir. nazırı M. Tituleako hareketinden evel gaze· ıadelikten ileri gelen sevimliliği dolayısiyle Beyanatta 

s.·i at bütçeyı ka Franıa ceureti ıever ve ken· tecileri kabul ederek fU beyanatta bulun- uzun mOddettenberi kendiıine karıı gaolOm· 
't'l. .1 

• karıııında M. diıine hakikaten bizm•t etmek mattur: d d · b · · b 1 k B ) d I latif" d w. . . . l k" l . il M . . . . . d e erın 1r sevgı es eme teyim. U Un U 
)••ı e eceıını, ııtemıı o aa ımse erı aı eıaımızın nehceıın en memnun olarak Tevfik RBttli bey ise yalnız kendi mem· 

la lllecliıin feshine yalnız bırakmaz. Ankaradan döallyorum. Balkan itilifı emni· leketinde değil bir çok memleketlere ve lsranbal 5 ( Telgraf ) 
t yet noktai aazanndan alellde bir ittifak beynelmilel hayatın kendisine karıı istiğna Ankarada bulunmakta olaa 
1 adam Komada sel olmaktan çıkmıtbr. Bu itilif ıiyaai bir taaı· g6ıtermiyeceği hizmetler yapmııtır. Bundan Yunan hariciye nazın M. 

~ tlta, • Roma 5 ( A . A ) _ Hızlı zuva i~kılip etmlt ve b .. unan faaliye~ saha· baıka Tevfik Rüıtü bey şu mucizeyi de or Makıimoı Atina sefirimiz Ra-
"'-tt retı yağmurlar aeticeılnde ıel ile 11ndakı maataıam hayatı m&ıterek ıhtiyaç· taya koymuıtur. Diğer memleketlere bu ıen Eşref beyle birlikte t•h· 

ftilı'• 5 (A.A) - Mo· beraber akan çamur ve ht lanmıza uypa olarak tayin edilmiıtir. Yap- hizmeti yaparken kendi memleketinde preı· rimize gelmiıtir. 
~ ,;r l~Dit mıkyaıta yığını bir evi çöktBrmBıtRr. tatımız ıtataaun mevzuu budur. Aynı zaman- tiıini muhafaza etmiıtir. BDtün bunlar mem . M. Makıimoı beyaa•tında; 

ir. Bili lıcaretine girit· 13 kiti enkaz altında kalmıt da Aakarada BtlyOk Gazi Muıtafa Kemal leketinizde bulunduğumd~n dolayı neye ken- Tütiinlerimizle Bztlmlerimizin 
111 ~~l defa da bunlar tı.r .. ~i'!ldiye ka~ar ancak i~i hazretlerini ve onun yanında TUrk ıiyaıetini dimi _mes'ut saydığımı ve tekrar buraya ihracı için vllcude getirilecek 

· PııL • e olarak satmış· kı.ıın.ının ceaedı çıkarılabıl idare eden bllt8n tabılyetleri g3rd8gw8m için 1t k- t b " 1 dö k 
,L q•luk• mııtir. mum un mer _e. e. •urat e nme arzuıunu teıkiJit için teıekkiil edeçek 
ttr ~ uyuşturucu çok memnunum. neden beıledığımı pek güzel gösterir. Tti k y k • 
\'-a1~•çalcçıhğıuı takip 1 R d 1 Tllrkiye Reiıicumhuru ile konaıulan nıe Pariı .5 (A.A) - Roma~ya hariciye n~· 5 ~ia.uau::::ıe ~::::;

0•r:;:~ 
-~ ~.1•bı~a Kiusburg a yo tele ne olaraa olıun onun dehaıı kar111ında zarı M. Tıtuleıko Havaı AJanıının mubabı· . . • 
: ola ır 'c. evın içerisinde hayran kalmamak mllmklin değildir. Onun riaeı beyanatta bulunarak demiıtir ki: runu vereceğını ıaylemlttır. 

u"· ~;~l tedkif .ed~I- Nazırlar inr.eliğinin ıayanı dikkat olan noktaıı aıil Balkan itilafının AnkarM toplantı11aın çok ~: Ma~slm~s ~erı~~heye 
' 25() k~lv e bır e ile feri birbirinden ayırmak ve her mevzuun mtlhim ıiyaıi neticeler vereceği fikrindeyim. tanaya ar.e. :t • ~ ece r. 

ı:!'"~· z~voalhafÇ;:li~!: Toplan&CBk derinliğine ~aı d6ndllrlcli bir ıOratle nilfuz Sulbua muhafazası meselenin bütln ıafhala- O ft d 
di bır tuı - d 1 p . 5 (R d ) N 1 etmek aan atıdır. Bu sebepten Ankarada rı ttıtkik edilmiştir. Ne gibi ihtimaller karşı· e er ar r. 8 •ga üşür& · arıı a yo - azır ar . . ,, • 
~11 tandan 2 ay evvtl yarın (buıtln) Eliza sarayında ıöyle~ıtım nutukta Gaıı nın zam~aın bo~.an· aınd, kalınırsa kalınsın Balkan itilafı tered· Kenan Bey 
Çt..ıı ıalualar Trinidat- baıvekil M. Dumergin reisliği duruguau ıaratıtıaı ve onun hikım vazıyet· diitsOzce takipedeceği yolun ne olduğunu 
,, Ji vapura bindir altında toplanarak kamaraya ten mlHtefik vaıiyetiae koydukunu kaydet· ıimdiden Lilmektedir. Biz kendimiz için lstanhul 5 ( Telgraf ) -

lıeıadUerinı' 'ıılı"ce gitmeden ihzari mahiyette miıtim. komıalarımız için çalıştık. Zira bir defa da· Defterdar Kenan Beyin vari· 
1• g .. - ki d · · R .. i f llerc1· çakaracalrlarını Jo uşccb er bır h eım; ç k~a lımet pıııya gelince; o, benim tanıdığım ha ıöylediğim gibi Bulgaristan• ka~ıı guya dat umum mldBrlilğllnıl!I hyin 
111.ır. Çinlilere bunun erşem e ıa 1 1 yapı aca ır. iaıınlır araaıada inıan kalbinin en bliylik Balkan itilifını imzahmıı gibi hıyrıhabhkl.1 edildiği söylenmektedir. 
da ~'' yiiz dolar p • b • fatihidir. Diirlıtlnjti, ••dakatı, muhakeme muamele etmek arzusudayız. 
~bar P•ra . 1 arıs orsa • H . 'i:~ '·"•l-.:~:~1

:1~: sında kambiyo Bir Alman gazetesine göre Alaşehir soor Bır ırvat 
••i d • haıta düteD . Y k 1 d 
Jcaı ••ize atılmıştır. Par11, 5 (~d>:o) - Bugtla ı•skenderon takimi 8 a an 1 

L_, llllar V' .. borsada lagılız laraıı 75 79 ve . . "'''1• ı'c. •rıınya ••· dolar 15,18.~fraaktaa kapandı. lJınitspor tal<nnile 3-3 Bükreı S (A.A) - Zabıta 
~ i ç. arıhp pata· T •• k• t • d Ed•J k • hüviyeti meçhul o'makla be· 

1ı ç:;~•i°c,~~ bahıı Anıerika ıneh'ua intihabı Ur ıye ye 18 e 1 ece MIŞ be~·abere kaldı raber Yugoılavyada bazı ıui· 
llaıahıf g rülerek Paris 5 (Radyo) - Bagln latanbul 5 (Telıraıf)- Bir Alman gazete i lıkeaderonun Alaıebır, 5 (Telgraf) - A- kaıtlarda bulunduğunu itiraf 

--.. ~~ltrdir. ız~:ı. altına Amerikada meb'aı •w intihabı Türkiyeye iade edileceğini ve bunaa için Ankarada müza iaş e.bir spor kulObü takımile f3kat Maraılya faciaııaa itti· 
L ~ •1lca'c. Ç hlerde~ baılamııtır. S6ylenlldıglne l{a kereler yapılmakta oldatanu ve mlzakereler olgualaıınca O mıtspor takımı araiında ya- • H ....... ,t OD yedı re demokrat fırkaaının bu ID· s d ki F f k lid k miaeri k t M t r A k pılan maç 3 - 3 beraberlik- rakını ıakir eden bir ırvab 

tibıbı kazaama11 ihtimali kav- urye e '.1~111 ev ka ebe 
0 

oa ar e 
18 

n •· le neticeleamiıtir yakalamıştır. 
• vetlidir. raya gideceiiaı yaıma ta r. -··----------• 

ı•ıı .. -· 'C ı --1 N • B '(l\.,e,~~ 5(A ) En aiır ceza Tan Yazıyor t e a urı • 
~ lalr llllid: .A Puiı 5 (Radyo) - Caıuı· • • 
~ ••• ... e~ evv~I hık yaptıtı için Belfarda ya· Bedbaht Fransız Muharrırıne 
~ .. le ~ın a bır kalanmıı olan caaaaan divaı ı K t)• d • t• t d 

r. ~ırden ~On· bitmittir. Mahkeme b11 ~damın uvve 1 or uya ıs ına e en Cevap veriyor 
••ıı, a beıızler 5 sene hapaına, 6 ay agır biz •• • d k• k•• 

4e •erpilip bOyO· mette kallanılmaaına, 10 sene Turkıye, A vruua a 1 mev il lıtanbul 5 .<· Telıraf ~ :-- leria biri Bulgar, biri Seliaikli 
~ti : derece bir- zabita nezaretinde buluadurul · • • Jıarnal gaz~tesıade aleyhımız· Y abudi, biri Arap olduiaau 

~~:Jhrlar ki ken ma11na, 10 ıene devlet itlerin Dl . yenıdea kazanmıştır ~e çıkan bır razıya c.elil Nu· yazan bedbaht Franaıı mabar· 
"9...:'11111 it elıim bunları de kuJlanılmamaıına veeW bin rı bey, Vakıt gazeteıınde ce· . . b 1 ki ld ki 
titti.....~ t lçia lıer bi- frank para cezaııaa mabküm lıtanbal 5 (Telgraf) - Tllrkiye ıiyueti hakkında bir bat· vap vererek; !~rk!yt;de inkı- rırıne, unkarıad m 

0 
a •· 

' lı11aia· t • f lip hareketlerını ıdare eden· rını ıorma ta ır. 
• ••ın .. 

1 aııyaa etmıı ır. makale neıreden Tan ıazeteıi diyor ki: .. Tllakiye-ltalya •--·---------• ~ -ara m~c· Ayni ıuçtaa dolayı yaka· • b • 
. ·~ -~ lanan Kravuz iımindeki adam doıtlak mlaaaebat~ hararet!•• ~ay •!mi.ıtır. ltalyanın ada- y UD&n Öl•• m CezaSI 
•·il • da beı ıene hapse mabkiim larda yaptıtı tabkımat endııeyı mucıptir. U . 

S \'ııb edilmittir. Kanunda azami Kuvvetli orduya iıtinat eden Tlirkiye, oyıal diplomaılle Hava kuvveti A G:ilm&!htne 5 (A.A) - V~· 
~ C~·A)- . cezada bet ıeae imlt. harpta kaybettiii allfuzanu Avrupada yeniden kazanmııtır.,, layehn Ko1re köyBn~e Halı-a._,tl Elen rı lstanbul 5 ( Telgraf ) - lin evini ba•arak ve bır kıaım 
S .s,1~iı!e yapbiı Mazukanın • Yunan ~ava ku~vetler.inin :.s~ azalarını koparmak ıuretile 

•• " ç kan teb· . M h k • Bir Deniz Facıası Daha tayyare ıle takvıye edıleceıun C>ldllren lbrabim ve Recep a-
~ ~ t:'k·ı Dzüme U a emeSJ ıtylemiıtir. ilim cezaaına mabküm olmaf· 
t'4 laa1t!~ ': maı · Pariı 5 (Radyo) - 1931 ıe· M d b• •• .. • .. v lardır. Yaşı nasarı itibare ah· 

... ~·'· ed'ltar~: neıinin 12 13 Eyllil gece· armara a ır motor uarça- M. Pesmazo2lu narak Recebin ceza11 on ••• 
... e 1 eceıı ıiade Vi1ana - Budapette h · d" ·ı • t• lb bi t• ,..lkadar • . · . 1 d •• k• • b v Jd Iıtanbul 5 (T .. lgraf) - Ha· ne apsa ın ırı mıt ır. ra 'il 

~~ ıı t lık' ma yolundakı . ıım~ndifer kap· &n it UÇ JCJ 0g'U U 1 A k d 'kt' d- a h&kmO itilir ititmeı yere yı-
-. . .._. • ıkatt• ı rliıBnli dıaamıtle berhava Y en n ara a ı 11a 1 muza w 

)ta il iki devlet ederek bir çok kiıileria 611· lıtanbul, 5 ( Telıraf ) - Dl• gece Marmarada bir deni~ kerelerde balun•n Yunan Ik· kılarak aglamıya batlamııtır. 
'~lecek bir müne aebebiyet veren Mazu faciaaı daha olmuıtur. Ansıııa çıkan fırtınadan Kı!lalıada· I tiıat nazırı M. Pezmazoğlu Bu ıır~da makt~l.ln babaaıda 
1••• tedviri ol- kanın muhakemesine Buda- da tatlara çarpan ayva ytlkltl bir mot6r parçalaamıı ye için· ı Perıembe günll ıebrimize ge- adal~tın tecellil•ınden ~ite 
r. peştede bufla bıılaamııtır. de bulan•• Muıtafa, Hacer ve kızı boğulmuılardır. lecektir. hayyıç olarak atlamakta ıdi. 

İrin en mühim ticaret mevkiinde 3 dükkan ucuz fiatla Kiraya Verilecektir 
fıliiracaat: Sarda elbise boyah&nesidir. Istanbul han Telefon ıirketi karıı!iında 
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Komünist maznunu lmtilianlaTı Hakkında fiallar. yükseli 
iki 2ençduruşmalarıyaoılmak ~ifBlii Yollamada Mu:y:affak incir; Üzüm ~~·Yumurt~~ 

üzre Aydından 2etirildi Olamiyanlar Sınıf Geçmiyece1' r.ine Muameleler Harare~li 
Aydında komüniıtlik yap· mevkufen ıehrimize getiril- G.elen hab~rlere nazaran 1 male k~l~c~ktır. • • . Dıtarı piyasalarda mahıal YUMUR f A : lçerı 

maktan maznun Halil lbrah'm mittir. Mustafa efendr A9dıa- Maarıf vekaleti Ortamektep- Sekızınca ve oabırıacı 11• vaziyeti hakkında Tilrkofiıe larda yumurta fiatl•ft ıJ 
oğlu Mustafa ve Hfiaeyin :..,._ da bir mektepte talebe bulu· ler ve Lise imtillaa usullerin- nıflarda yapılan bakolorya şu malOmat gelmittir: 40 artmııtır. Dııarıd•• . 
mi oğlu Cihat efendiler mev· nuyordu . • de bazı de~i~ildikler yapmağa imtihanlarında ise ders .·~~esi Alman piyaıalar;nda lzmir mıktarda talep olaı~~ 01-
k f 1 • t'I k h • Duruımaları ıehrımızde ya• karar Yermııtır. eıııuında yapılan tahrırı ım· üz6m fiatlannda fazla bir de- rın yükselmesine veıU ciJI 
bu en zmı~ :.~ ı .e~e d• apıs· ptlmak tızre lzmire getirilen Şimdiye kadar altıncı, ye· tilianlarda muvaffak olamıyau ğiıililili yoktur. Almanya· içer- tar. Her tarafta ııı•l ~J "'(iı 

aneye sev e ~ mış er. 1
'·. iki maznun Müddeiumumilik :dinci. dokuzuncu ve onuncu talebe bakaloryalara girmek lerinden lzmir tıılimlerine ta~ mevcut mallar da taıedi'' ı'I 

Müstahsil Memnun 

Bunlardan Cıbat efendı Ay k b. · · · t' t k ha fi d h · · d 'k. h kk k b d k ·k o • . . . . ma amınca ınncı ıı ın a • aını arın ers yı ıçın e J ı a ını ay e ece ve ı • lep vardır. ldgilterenin bu baf lama teşkilıtı mu•Y1e 
dın Müddeıumumılıiının tev4 &imliğine verilmişlerdir. Istin· tahriri imtihan yapılmakta male kalacaktır. ta ıonlannda lzmirden:> üzüm ıskelelerine muotıı•Ol ·i 
kif müzekkeresi üzerine latan• tak bakimi dün evrakı tetkik ıene ıonunda da şifahi bir Bu gibi talebeler Eyltilde alması ihtimali kuvvetlidir k t kt d. Mü•tebli ~ ~ 
b ld b k 'f 1 · sev eme e ır. if'..11 

u a ta tı tev ı e a ınmış ve ederek tahkikata batla mııtır. imtihanı. yapılarak talebeye ikmale kaldığı denlerden ba- Londr"ada yeni mabsal A· yasaların umumi ,,ı 6•' ıı 
kanaat notu . verilmekte idi. kaloryaya girmek hakkıuı vuıturalya ıultaaalerı 35-70 bundan sonra yuıııurt• 'I_ 
Bu ıuretle her Dç.. imtihanın haizdirler. tilin ara11uda fiat bulmakta· rının biraz daha yDk•el• f 
not tutarı •eki:ıi bulan talebe Ancak ~ bu haımlar bak dır. Yanan malları ya••t ya· ih t kt dlr. Dit•~~ .. 
11nıf ge:çmekte idi. kında enllz Maarif idar.eıine vaı ıatılmaktadır. Girit mal- saıl edmet e mallat' ~ .. J 

B d 1 b •k' · ı 55 65 ·ı· d yasa ar a aze . .ıi~ 
E b• k 1 k Jt nn an onra ı ta e e, ı ı resmi bir ıı1ar yapılmıı de• arı - şı ın arasın a mu b. t 1 d 50 1· b 

CDe 1 Umpany 8 &rTe 0 e- tahriri imtihanda ı ne not hr· ğildir. Vekiletin bogüaJerde amele görmDıtür. PJyaaada dır a :p d var ır. 
DİD y&rlSIDı k&D&ttı)&I' ıa alsın; kanaat şifahi imli· emir verile~ği ve imtihan ~a!et .. mahdut mıktarda lzmir e••m • ır'. lınaoY•d' I. ı 

handa üçten az numara alu- uıulüaüa değiıeceği za•nedil· uzumu mevcul!or: • . ZAHI~E · A b' .,,o• d 
Tfttnn 11tııları, mıntakanın tiltün rekoltesi 13,000,000 ki· f . k 'k kt d. Almanyada ıncır pıyataUDda hıre ftzerıoe mil 1111 

0 
her yerinde her gün artan bir lodur. 18 ıını ı geçemıyece ve 1 me e ır. ehemmiyetli bir. inkiıaf mev ler olmamıştır. .Alaı• d• 

· · 1 · · h. h ıuıu• faaliyetle devam etmektedir. Bir haftalık tftfün sahıı. re· lif.'~ •• o Zabıtada: cuttur. Fıatlar her gün buaz erının za ıre u . t0' 
Ôdemi,te dün öğleye kadar kolteıinin hemen yarısına y•- nOm ~ dab• ylili•elmekte talep •rt· külit göstermeler• .~ 
50 - 65 kurut araıında ya- lunlaıonıtır. Fiatlar 65 - 100 Cerh maktadır. Loadrada çuval na· mnıkfille karşılattır~,t ~ 
rım milyon kilo tütün salatı kuruı >araıında değişilllik: arı 'Vjayı1.!iJ&rl 8 .. 1. k kt C .d tureller.e kartı olan talep kuv· 63 - 64 kiloluk arP ,d a a. urme ı ıo a a avı e t' . h ~ k d. 100 k·ı ·ı H -bu ~ · olmuıtur. etmektedir. Bu değiıilrlik tn- . . . ve ını ma a111za etme te ır. ı oıu ıı •&al' 

D 1 hanımın evıne glJ'erek Cavıde F' ti 20 36 'li d ü • 51 F 1 ft•Oll 
Tire kozasında inhisar ida· Hin cinsleri arasındaki farktan O ma:va h 1 c 1 ıa ar - ıı a araııa a zeıe ransı J ; anımı yara ayan ema ve d · ti 

reılle ecnebi kumpanyalar ta- ileri gelmektedir. Fiatlar ge- V k Remzi ubıtaca yakalanmııtır· ır. mıı r. 
rafından vasati 63 kur01 fi. çea seneden •ı•ğ• yakan yDz· ıQ8 DBŞBCB K 
atla 400,000 kilo tütün satın de 20 fazladu. Şehrimizdeki kömür tile- . _ aza . . 1liahke1nelerde 

1 t I h' ob t 180 bi Denıı oglu Haaan ıımın• 
a ınmıı ır. D ııaaa m ayaa 1 D carluı don tthrimizdekl ali· d . • E d k. r 

Tütün p1'yaıaıı açıldıg"' ı gün kilodur MiUefttrrik olarak SO. •- d k e buı, Halk•pıaarda taban- v e 1 p aza · "• ar ma amlara mliracaat k 
dea ıimdiye kadar yapılaa tü bin kilo ıatıı olmuı · kale!I d k b . b caaun urcalarken ateı aldır· 

. . ' e ere azı temennıyatta u- mış çıkan kurıun sol eline 
tnn ıatııı 5,250,000 kıloya ba .. kıımı ecoebı kumpanyalar al~ luamu•lardır Kömürcülerin id· . ' 
1•• 1 t E t k b • Y • • ı1abet ederek yaralaamııtır. Ç d k 1• A11 
•ı o muı ur. ge mın • 811 mış r. dıaları~a göre Belediye, yenı- Hırsızhk &rşıya uyma I• y&D eS '°"• i. 

B •• •• k E b• den kom Ur kayıklarının Dol . • d •• .~ uyu ene 1 maya yanaşmasını menetmiı· EYvelkı ~ece aaat. 3 • te rat zabıtamızın elıne ~:ı ,/' •• F • tir. K~mllE. tikcarlan, ba vazi· Al1ancakta Ömer bey ıımın· . G .. 1 k tirdiJ' b-' 
Musamere lrmala' f d b J' d 1 · de bir zatın evine giren bir Zabıtamız, çoktanberı pe- . . oztne es •"' 

ye ın evamı a ıa e zmıre • dO tü"li ' t d . i' bır vatandaıın Y .J 
Perşembe günü akı;amı Nevyorkta deri ithalitı kömür ğetirtmenin•mnıkil ola~ hınız bazı eşyalar çalmıştır . tı.ne 1 1 san akıD. ~ . ma kularak. iJlj 

ıaat 20,30 da Elhamra ıioe· yapmak ialiyen dört Ameri· cağını ve lzmir i~n aagaje zabıt• .. t•h'ıdkat y9111yor. ~ı~ me!hur bir ~:•k ea;cıyı r•- - V~y efendiın! N~;,t 
ma ve tiyatrosunda Hililiah · kalt firma Tiirkofiıeaıüracaat edilen iki vapur kömürün biz· Olürule Tehdit. alatmagballmuvMa at 

0 muı.u1r· siniz, çoktanberi ıer~:Af 
• 1 b 1 .. d .1 .. i s an u u ura ; namıy e N d. call•"" J 

mer cemiyeti menfeatine fev- ederek adreılerıni bildirmiş· zarur stan u a gon en eceg · Alsancakta ı oturn Iımet l b ela 1 t b 1 mıyoruz. e ır y j)i' fJ 
kalide bir müsamere verile- lerdir. ni ıöylemiılerdir. b•nım isminde bir k•zı (senin Eanı aD ut k. md s akn u uve dar vefaıızlık.. d' ~i (1 

Dil b' h · · · k'" ge mın a aıın a ço ro er mızdan kara ke ı ""' 
cektir. Almanyada bazı milesse- n ır ma arrırımız, 0 kanını içec~ğim) demek ıure- b' k d tdl 

Müsamerede ecnebi hanım- sel er yumurta, bakkaliye ve mür kayıklarının Dolmaya ya- tile ölümle tehdit eden Meh"' oyn•mıt .. dve • ıtr' ço va.,tan al- Vallahi biç ıaaoe ~ · ı · · B ı d. • . . . . ıın maı urıye ıae ıe ep o - amma.. ı.ı'i 
lar tarafından danalar görül- ytin üzerine ithal yapmak naşmaıı mese eaını e e ıye mel Emın Efeadı ilminde bın . . . • oıd~ 

. ' . . . . . . . . · · D kt B h t s l'h k muftor. Gıliı laflarla ,,..:·J 
me~ış numaralar yapılacaktır, ııtedikle. ıaı bıldırmışlerd1r. reıaı 0 or e çe a 1 2abıtaca ya alanmııtır. M6h- R • • • t il ti manyatize ederek Y rJ 
Tanınmıt bir muzik heyeti • • .. beyden ıormuıtur. met Emin Efendi lımet ha- ençperımızın am z m, k 'b' .. d nl•'' t 

81 1! R · b ._.. .. d ndr tütün ıattıaı ve ellerine çe er gı ı cuı a !!.iti 
çok mutena parçalar çala- ıJO&e eıı ey ~omur ve 0 mt· nımfa afiltalı oldojanu iddia • ' .~. . cebine indirmekte 11 

caktır. . • larıa Kordonda depo edilo.e etmiıtir. bıraz para geçtıg~ bır ıırada 1 b il M rat d00 b 

B Ü bü Ük b. Paralar İade Edılıyor ıine müsaade redilmedifini, aa· S· ·l l k Ege mıntakasını zıyaret etme ıtahn .. ku' ~ S u.t be.no ,.~ u m samereye y ır ,u: ın u . f d 1 ld .. b .1 za a ımı aı r ,_,. 
raibet gösterildiğinden bilet· 3 lkinciteırin 933 tarihin cak kayıkların yanaımaıında E lk' ' K ·ı d nın ay • ı o ugunu ı en Da çıkarıldığı zaıD•~ ~ 
ler;D 

'

. dı'den temı·nı' lizımdır den evvel ispanya)• memfe· we derhal tahliyesinde bir ·<: f'kvvAe hı gece N eçe~ı .e~ e Murat, Perşembe akşamı h- fiillerin faili kendi•• 
ım · . . . . b b 1 d • .. 1 "'e ı , met ve ecatı ısım· t b ld h · • 1 · ketımızden ıhraç edılen mal· ma zur u unm• agını soy e· • .. k • an u an ıe rımıze ge mış, gibi gayet vakur ve il 
J(epel· ihracatı lara ait paraların tamamen miıtir. le.rınde uç h lşk sarh.oı olarak fakat evdeki pazar çarşıya lifJarla bütfin isır• 

B l 
. t " hükıl' ti b' ıerbeıt döviz olarak deblokaı'i Şu bıtlde kömürcülerin te ... Juygunıbzt are ketl,erındeln ddo· uymayarak he~en enıeJenmiş detmiş ve .. _,/, 

u garıs an me ır ·ı . 8 1 d' ayı za ı aca ya a anmıt ar ır. vebu suretle bu ,.ok vatand•• lı• '"' 
kararname ile kepek ihraca· için hariç Tıcaret bankasına mennı erı e e ıyece tayanı • . " ,.. . y - Biliyorsunuz . d• ,. 

, • n t d'J · b'ld' il .. 1'abul görülmüş, demektir. J Ji A IB I lar, bu ıerınn mel anetınden ıaua benzer. Belk• ti 
tını men etmıştir. Kararname muracea e ı me11 ı ır mış S 80 01'n0 rl k t 1 t .. . beO'' f '&a ur umuş ur. vacılar beaı ,, 
nia neırinden ev~e! ·~tılaa ır. Bukabil abcaklılar mahn Yut;osla\14 'Eii- hkin kasaııad•a çalınan Geçen defada lzmi.re ge- Vikıa yankesicilik r 
kepekler mü1aade ııtıhsalı su· b 1 tabk'k t Adi' lerek alh vatandaıın bır çok dersem yalan ıöylelllif b' 
retiyle ihraç edilecektir. menıeini ve . itbal~tçısını ali- tÜn .. RelioJtesİ" b:a~kar bir 

1 
: ıaa. ti ıy~ce p•ralarını yankesicilik auretile Fakat 0 işler batlı•• 

kadar Bankaya bır mektupla yu . e ~mmıye e e- aşıran ve izini ga_ybettiren bu d b k d , 
bildireceklerdir. Yugoalavyanın tütün rekol- vam edılmektedır. Bu bldiıe ad h kk d k' t hk.k t ki eH ak~ 8 

bsr. rdO: 11 

B 
. . . .1 1 .. k ld • . am a ın a ı a ı a a ım ey ıo _..111 

U aece .... - te11 13 mılyon, dabıJi iıtiblik 1 e • a Hl o ugu zannıle w ti ld k k b kt z t il'I •• .,.,,.) 
& ' U •• ·ı d S b k · k.. 1 gı arı o u ça a arı ır. - a ı ı er (I .!~ zum 8 mı yon ur. OD seneler 18 1 il an memur arından t b uDllj r· 

A.çık olan eczaneler .. .. .. içinde Yugoılavyada dahili Fevzi Efendinin refiliuı Mil· Üzerinde b vyaz zeıuin me uyuruyo~ Şitlİaı 
.. - .. Guınruğ·u Artırıldı ·hı k - niTe hanım, Iı'evzi Efendinin ' - Istanbul • ! 

Kemeultında ittihat, Ka· . iıtı i azaldıgından daha · A h .. üzerine kırmızı arlı bir taşında.. f' 
. d Ah E f K Letonya hükfımeb kuru fazla ihraç Hitiyacı haııl ol- annesı yşe auım ve Goz· ., Ç k t ük•"" 

rantidna Ha ~et E ırefp, :~ Ozllm gümrük reımini kilo ba muıtur. Bu memlekette vaıati tep~de otura!' ~e~lye baaım bayrak yükselen mücs- tu;;yor:unu:. y '' 
mer r. ayrettın, şre aıaua .. 0 75 1 1 50 Adhye) e verıl mı ıtır .. l" ğ.. d•~.J-
E f Al kt - Ah t ıına asgarı ' azam • tntücı ihracatı 4 milyon kilodur. 

0
.. .. .. 1 d · sese gorc n nn zaıııaıı Hikim bey Mur~_.ı,,-· 

şre paşa, sanca a U"" m~ L • k p k .. un og e en sonra Sulh . . k'fi 0 ıe~• Lütfil 1 • b k ata çı armııtır. amu uze· ki l'"'. b .. tereddüt etmeden ı~·or1ye tev ı oe ve m f . .,, 
eczane en u gece açı .. rine glimrOk resmi de Leton- G•• T b•b• hi m 1 ~1 • u uç maznunun .· , , lerile ytizleıtiril111e•1 

j 
tarlar. .ı k'I b o 20 L t' OZ 8 1 l • ifadelerını almış, Mtinire ha- gıı · Doktorun,\ muayene k h keaıe1 

ı ,.. ya"a ı o aşına , e a . • . verere mu a 
ındadı sılıhı indirilmiıtir. L' ••tf • K... d nır.~a zevcının nerede bulun· ol, yaranı sar<lır. Derdı- bh güne bıraktı. / 

Teıkilitındaa istifade için U 1 lfı arı dagu ı~rulmuıtur. ni anlat. Kapıdan ~~ıkar- ~ 
Sıhhiye müdOrln.aone gnndüı Kaza t M ı k t h t • G" Mtinıre hanım zeycİDin k d · t · Tekı 6

• •d u. - . em e e aı aneaı oz le d ld • .. • ?en sen en para ıs emı- o"' 
3615 , gece 3485 Ona sabah ıehit Faarettın llaatahkları mUtehassııı: An ara 8 0 ugunu ıoylemtt- .. . Hukuk mezuol•" 1'.. 

Belediyeye gUndnı 2319 ve mevkiinde 694 numaralı oto lkincibeyler ıokağı No. 65 tir. Sulh hiki~iği ıuçlulaıın yecekler. Go~lerJnde pa· bey, hakimlik st•j!"~ 
gece de 3088 numaralara te· mobil bir tramvayla çarpııa· Telefon : 

3055 
zabıta nezaretınde bulundu- rıldayan sc,vgı onlara kA.- üıre dün Mndde•~. 1 

lefon ediniz. rak otomobilin tekerleği kı- p. 
884 

rulaıanna ve evrakın tetlti· fidir vazifeye baılaG1•tl1 

rılmışhr. kine karar vermiştir. ' ederiz. 

Kokulu kartal ve inci camaşır sabunlarını kullanınız 
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llOZYAKA 
• 

G·ECELERI 
33 - A. ADNAN 

1%MIR POST ASI 6 . TEŞR1N1SANI 1934 -----Girit'li Diktatör Küçük ilanlar 
Satılık Ye kiralık ev 

Küba'nın bu 
mevkide 

. ........ 
garip diktatörü mes'ul 

ve iş başında deeildir 

Küba'da Bastiya Hakimdir 

BnrnaYada Kemalpaşa cad· 
desinde yedi oda, garaj Ye sair 
lıer türlü miiştemilntı ve elek 
trik tesisatını haiz geniş bah
çeli 16 numaralı ev kiralık ve 
satılıktır. G<irmek i9in karşı 
tarafta 23 numaralı haneye 

T. 36 Umumi haı pten son
ra üil.ıan<la bir çok 
diktaförler peyda ol
muştu r. Bu diktaför
lerin her birinin ken-

Bastiya'nın 

Satılık ev 
Bacada aşağı mahallede 

Özdemir okağında altı odalı 

Bahçeli kuyulu bü)·tik bir ha-

ne ehven satılıktır. Alsancak-
ta Aydın kumpanyası mühen· 

disi Mümtaz Beyo müraoaat. 
P. 39 

İ~ arıyorum 
Üç sene a-vnkat katipliği 

yaptım. Yeni -ve eski yazıları 
' vo daktilo yazmasını bilirim. 

Müesseselerde, ticarethaneler
de ve yazıhanelerde çalışmak 

fü~ere her ne hususta olnraa 

l) 'kt t . 1, t' olsun iş arayorum. 
ı a or >as 1ya 

· .ADIUnS : Basmahanede 
ya, Kuba'daki anarşiyi kal· büyük Sadık bey otelinde 
dırmağn muvaffak olmuş, asa· P. 42 Hiisnü 
yişi t~min etmiştir. Bu se· ~ ..................... ~~ 

Bastiya top başırıda · )heple Kuba'da iyi bir me-vki Aydın Demiryolu _umum 
Bastiraıı'ın ]{nba'da mev- tutabilmiştir. müdürlüğünden : 

· B · · · b' 20·10·934 Tarihinden 31-kiini Amerika gazntolorinden astiya nın ikınoı ır mu-
7 ·935 tarihi na kadar Burlıa-

Telefon: 3J51 Tel fon: 315 1 

ayyare Sineması 
BUGÜN 

Marsilya'daki 
askerlerinden bir grup 

~,~,~~-~~-~-~~~,...,,....""',...,,...."""""""-"'-"-"'-"'_,.._...~""-'""''~'~ Mel'un Suikast 
Siyam kralı 

Siyam Başı;ckili Piya J>a1ıol 

Yugoslavya. Kralı Alekı-;andr Hazretleı·inin 
A!aı"ilya'daı Snika ·tçılar tarafından katli, 

Snik:utçınııı öldiirülınesi 
DÜN AKŞAM 

Bu filmin mabadı ela gelmiş ve Tayyare sinemuNında 
gösterilmoğe ha, lanmıştır 

Kral Hazretlerinin cenazesinin bolediyoyo, oradan 
Dobrovnik krovazöriine nakli, lfransa'da yapılan 

merasim, lıadi"le etrafındaki biitlin tafsilat... Miiqyö 
Bartu'ya yapılan l'Ona~e merasimi, yeni Yugoslavya 
kralının Bolgrat'a ınnYasalatı ve hazin istikbal mera
simi tamamen g(isterilmektedir. 

Asri Talebe 
H.aıııon Novarro, Madga Evans, Ualplı Gra-ves, 

V na Merscel, l\IartLn Slcoper gibi he~ sinema yıldı
zının iştirakile yapılan büyiil\. a~k, spor ve gençlik 
filmi muvaffakıyet! clo-vam edi) or. 

• 

1 
~"'-"""'"'-"'""~w~""~~ 

Seans. saatleri: 
Her gün 15-17-19-21, 15 

1 Peışembe günleri 13-15 - 17 mektepli seansı 
Cuma günleri 13 te ilive seansı vardır. ı 

İİİiiiiiiiiiliiiii':'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii·-
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Reis? Avlıyalım Mı 
Sağ Elini Hançerine Götürerek Yerinden Kalkan Kemal Reis Cevao Vermeden ileti!' 
yerek Peşindeki İki Korsanla Birlikte Sahile Doğru Yürüdü Ve Gözlerini Enginlere pjJıti 

Pi~!n,~~~.:S ~~e~~~a~ Adası önünde Palasını 8~1!!!~!ı~;~ 
Akdeniıin her kiişesinde yakla~ıyor. Şafl\kla beraber ç·· k"' 9iinl;

11 

" '.J'iirk, Türk! " diye ı·ırpınRn fırtına da dindi Ye neniz .. {a. ........-... nn u · • · 11uıı~
11 

- -. ~ Türk gemileriydi; 'I 8a.ııı. 
:= = yaz kavuklu, pa ıı 11e ~ dalgalar kuduruyor, yakın bir tıştı. Artık Kalita pervasız- - J ı " 

fırtınnyı haber voriyor!ardı. ca ilerliyo ·. s :: insanlıu Türktii; ve ge aılf' 
Havada ırı, siyah bulutlar •"** := - dl' 
beliriyor, deniz gitgide hırçın· İzmir kıyılMında · azlar- ~ = kü gemilerin kıçı;iirı;i.illd 
Iaşıyordu. dan yapılmış ufak bir gemıcı = = lanan sancak ta 1' 90~ r = = Bu kadar karışı .' 1 •1ıerı 

Birdenbire çıkan şiddetli kahvesine bir Levent girdi. = = k'" · 
B 

- - lerin içinde Porte. a· .. 
bir rnzgar yc~il suları azdırdı. aşında irice bir kavuk bulu· - = i ı: Daıt gihi v. ükselen dalıtaJar nan, pala bıyıkh, kuvvetll = = ziyada ürperten °

0 

1ı 11 sııJl o t:J = = hesiz Türk ansızın d~ 
tekrar clenizo kapaklanıyor, adanını iiniindo eğihli: := ll,·9 

r k 
:= - nıilorinden ardı sır · 1• 111' 

bunları bas,kaları kovalıyordu. u ta bir yelkenli gö- - - ı "' - = - p tlad V aınirıı . ·ıı · 
Fırtına, çok fena bir fırfnıa ziiktii H.eis, eledi, avlAyalım- = - a ı. e .. :ıteıst haşlamıştı. ını ' §§ = nun direğine Pırı fil'so == caltı eekildi. Tiirk 

Hu sırada ufukta iki ka· Sağ olirıi lıançeriııo giitii- = " ;ı 
]ita giiriindii. Denizin elinde rere..k yerinden kalkan Kemal = = lam~::ı~iış::.~iar, "ge11e d:: 
bir oyunonk gihi kalan bun- Reis cevap vermedi. Peşin- b. ' . 1. ··ını·iteJl .J ır sessız ı~e go - ~,ır 
lnr bir nşnğı, bir yukao sal deki korsanlarile birlikte sa-

6 
ı 1 ı iler li.vorlardı. Y n ° a.r~ı 

Janıyorlar(lı. Yaziyetlori rok bile, lıeııiiz iiçgiin ovel ıniit- ~p ) ların söylediği ~n 
nazikti. Oiivertelori yıkayan hiş, firtınadan paçasını sıyı- yuıı kHclı : hirleriııo kanca ve halatlarla Reis olmn~tıı. 

J k" k ı n- ı ran genıısının ranına geldj. - Heis, diye ,.;iize başladı. sımsıkı bn1tl:rndı. ,~e 'fiirk Ertesi giin lstanbııl'd.an kütu bozuyordu : 
su ar san ı orsan ara ~0 01 - • b b Ceok yerini bırnknııı1' 1,rt 
d ıyarnk : Keskin bakı 

1 
larını enginlere araya vard ı.k.. Kimse bizim koraaııl11Trnrn: kalkan bir yelkenli (•enu a :ıı 

- Bataı•aksrnız, diyordu dikti: söıll'rimizin bir kcliınesiııi - A Jlnlıiickher! A ilah iiek- dogru u<;mnga başladı. Bn Şu koskoca engin su; J\kdt d 

- Ne' onlar batacaklar - Oeleıı hir Arap yelken- bile diııleınodi. Herkes ~ofa· ber!!... gemi Piri HeiRi Mı~ıra giltii· d·klıYe ı'• 
mıydı f Daha diin zaptottik- lisi olsa gerek! eledi \'O hekle- bete dü~mii~ .. J>ovlet aclamln· Diye tekbir ;,!:etirerı 8tula· riiyordu. Elinde enli palıı Vene 

1 

fjjl'~~ı 
leri v ·enodik gemilerinden alı· moğe b11~ladı. rının de~il biz;im i~imizi, koL· hırı clııyulclıı. Bir anıla. lspan· Tam on giin on geee dal· Saldırın gavurlııra yılıJJnt eP" . . . ı,tı 
ııan ganimetlerle, vatanlarıııa Yarını saat sonra ac"·ıkta üıleriııiukiııı hile yapını~a yol lrnlyoulanııııı ıt;t Türk ıralar]a c,arpıı-ı,a., t•arını;ıa ilerle· ııt 1 o :J .., B. b. .. 1 .. 1.1er ,~ 
gidemiyeccklermi, senclerclon d.emirliyen kiiçiik gemiden vakti yok.. N o olur11a Hİ:t.clen korsanlarilo doldu. G<iglis ha· diler. On birin<"i giiııiin sa- ın ır g•tç 

11 
~ aıı'~ 

beıi iizledikleri yavrucuklarını bir filika indirildi. İçerisine olur: ğır a~ık, ba~ı bir ı_;ın•reyle sı· halıı karaya indikleri Yakıt dağ boyu yiikseJ(lll 111 ~t ~' 
bağırlarına basamıyacaklnr yerltışeıı tam bt>~ Arap sahile Ve Kemal lleiı:ıten: kıh bulunan Piıi, nıiitemacli- Vali kendilerini karşıladı. pençele~crek umıus,.0Jdl't 
mıyclı çıktılar. Koca Reise yandık- - - BakHlım; f'eve.bıııı a· ) oıı palasını s:\\"uruyor, attıgı Piri H.ei in adamları ~alı· KonaklRmak ,·o · ·oi 

Bir şi nışek çaktı. ,\ radan ları aort haki katon arı idi. !men yah-arı p rakardı lar. sa· nara 1arla kalı ram an taslalda· şı ı·urla r , .• , lı3"ı r lanı yorlar. bottik leri ku n·etl•'' ~··' 
iit: saniye gc9medcıı yori g<igü Bu şikayetı;ilor, lspanyol ille- baha karşı da ) iııo yol aldılar. r111ııı kırılmış kun·ei ınanttvi- •*., r~a~·ı ıçrn, BRıırll 
ı-ıarsan bir güriiltü duyuldu, rinde esir yatrı.n Yatandaşla· - 2 yelerini tokrnr !~ırı)ordu. <

1
enk 1551 Yılı yazının sıcak hir gın 1 

or. 6 _ 
harclaktan ho._anırcasına .nı1t. rına fona lıaldo İR,kence edil- 1SPA NYA SJı'JFE H 1 kızı, wıştı ar1ık.. • ak~amı ,"'ii ,·ey~ten ayrılan (30) A}t , ,.., J AKI..ıcT ''ı:> ltlr 
ınur ba~ladı, deniz karı~mı~tı. diğini, 11nlara hiç kiım~cnin 910 Senosi İlkbalıarrn111 şto.. 1 :te iki kalyon da kaılırgndıuı ıniirekkep olan . ı> ~• 
Yalabuk oynuyor, giik gür- yarclını:ı golnıodiğini ve her ılık hir sabalıı giin do~arkcn tutuşmuş hatıyor! . ıloııanınR, ktt;larında Piri He On gimtlenhe:1

1

1 ~11~ 
liiyor, dolu gibi bir yağmur giin c;ır~ıplak Roynlarak, tol :~panya tıuların<la demir atan Kurtulıış ~aresı7 l~pıınyol- itıin beya?. ;.ı;emin iistiine kır· yatarak er;,,a.kıoJ oll'r 
)·agıyor<lu. Ha va kara bu ı u ı. kamçıyla diiv iilen, akl • gel- Kemal Reioin diirt k adırga•ı l ıı rı 11 1'."Yi ıı ler i ıı i kurca l ı yan ın ı.ı lıiUU i ~lemeli oam·ağını Tii rk goın ileri ııde b~:, b'' 
larla kaplı . . .Ay ela yok .. mc<lik eziyetlerle kar~ılaşan topln.rını karaya cloğru ı;11Yir- fıkir: h .. urtulnş ç.aresi ... Ne ta~ıyor, Krnıl Denizin kn<lnr yor, ba~lıyaca~ 01 ıırJı· 
Yarabbi ne karanlık ne kur · bu zıvallıların kurtulmacıı mişlerdi. Biiyük kilitıelMiıı doi Aı·aba lın çnre ne de. Ye gan dal1talarını vırtarak iler vaşı lıaber verıyorJ 1' 

11 

' ·ı t l 1 l l y ~ 0 
• R · · d. · bnrr

0 

kuııç bir gece . . için, Tiirk kor~aıılarından yar çanları iitüyor, Hıriritiyan, ka nı ıaye rn < u ar. egane ~a· lemi re çalısıyordu. Oel'e, bu- eısın ,·or ığt · ııı" 
Vt> .. ve biıim iki uf'ak dım dileniyorlardi. iiı•lenen- dm, erkek ve çocııklarıııın n•yi knçınakta buldular. lats~ı bir ~emanın altın g-ibi Hiirıniiz adası Zl'Pt.

0 

,JI 
" l" l . l '"' K 1 ııııt 

kalita sııları köpürterek bata leri baştan tıona kadar dinli· çagırı-;larına, eıür müsliiwaıı· . \.e~a , r~.1 011 arı_ kovala- parlak mehtabı altında 1~11· 1,.adırgalar < ~ bit tt' 
çıka ilerliyor.. . yen Seis, kaşlarını ~attı: ların seYinı; naraları karı~ı~ llll) a t nezzul etnıeclı. dıyan ımlards, gündiiz tepe· ~aptanm 868 

Çakan şimşeklerle ortalık - Var git lstanbul'a dedi, yordu. Nihaylt.. l~te telıliko t ;te tam 8 ene bu lıarp ara !erinde kaynıyan giineşin di- detilo gürledi: 
aydın!anıyor. bunları bir kere de Padişaha. günii gelip çatmıştı. sıra yapalan c~nklerle, baskın· binde seken bu (30) gemi za- - 1Ieri:.. , 

Birdenbire bir nfira duyul· tekrar et, gelirken yine bize Birdenbire g<ik giiriiltü· !arla sonl\ erılı, ~sir miitılü· for peşinde ko~mıya gidiyordu. Donanma ağır dtlr~11 
•• 

<lu. Knmaııdan gemisinin bii· uğrayıp verdiği cevabı siiyle! siine ben:1.er birşey oldu. Ba~ ~anlar k~ırtarıldıktan başka Kızll denizi ac-tıkları za- alıy.ordu. O srıbnhre fil~ 
Koma] Uoısle p· ., · ··h t d ı afe "" 

tiin korsanları giiverteve uşuş Ye yolkeııli burnunu lstan tardanın baş topundan fırlıyarı . ırı nm ~0 re ınan ka.r~ı larında daha biiyiik enız un arı z flı 
talar. Kalita sareıldı .l ki tarafa bul istikametine <;evirdi. Su- bir gülle büyıik bir kiliReniıı leriııo hır kat <laha ~ölıret dalıa korkun\~ bir sn belirdi; yordu. Eğer adl'Y.11ar• 

ık l l ki t 
·· t t t d B kattı. tJ ı lerse bu cenk ,.ent ·ye'1 

ça a anılı, Payzenler azat 0 • arı yara, yara uza aş ı, goz- aın or asına o ur u.. unu mman . . • tib' ,e Bu Jsııaıı.nı sefuı·ı"nıleıı s·>n- E" k t 1 · t ·· ı Ik gıı ·r dildi. den kayboldu. bir ikincisi, iiçünoiisii, beş ve . • a a on ar, ıs erse ou e· nanınasının ı . bl 
. . t'a Kemal roıs clalıa b·r k · ' ı cı· ı b k kt b 1 ·· ıe~tı .,.4ı 

(:ı •** onunoosu takıJl ottı. Yer, ,.er . . 1 c;o rıoo .t.ı t as, •;ııma ve iiyii ca ı; o guı .~ .:1e"'•" 11 
• :ıemi iri bir kayaya çarp J d ı t ı ı tı "' Bir gece. . . Koyu karan- çıkan yangınlarla kollar, ba· eve ış ~rı g<;~miiş, meşhur denizler bile çıksın . . gene uın altuıda yeı;;ı ıı>'" 
mış, bi)ğründe açılan delikten · Hurak roıs ve · ·ı k ı b J k ·ı · JI' lık&a, salıilde niibet bekliyen caklar hava,·a savruldu. pırı ı e a ·111 ar, ilerliyeceklerdi. a ı gı H nznn 
eıı alıyordu. Heyecanh daki· " ~ 1 '1' ...! k ·ı b. ~ · . D l r k d l tr t · seıer or nıpmıRtır Xilıayot Nitokiın i~te R.imdide Um· lecliler. ;ç' 11. 
kalar .. Hıristiyan tutsakların orsa~. ;.~:~ ... 1r eıb,erın ya- .. e ışet 1

' c;o 
6 ·~~ 1 

>1r o da ekseri. korsa
1

n}a
0

r reisler maıı suyunda ko~uyorlardı • rjeveııtlor ka"gl' ıf'ıt11, 
a<·ı çığlıkları, dalğaların bö· dnıpkson Uel~nkul vte o ı_~ıgdı.~ gunl. t .k. . b" k d ıribi korkunç ılonizı·n' korkun<~ ı .. ı•. '" 
görmeleri arasında kaybola a araya ~ a nş ığını gor u. ş e ı ıncı ır cen aha .. l"l 1.. .. .. ;ı * darnıaclan 1ınzı\ıd:rJJJ ,o 

O t çı.ndeıı· Bes ls ı kaly ı· agzına < uşmuı;,tıır. - Taaaa! Taa,· Ta! Taaa!... Kılı" llala ve 
8 

1 ... ,,e 1 

vor . • n dakika !lonra iki · ı panyo onu ge ıyı r. K 1 • • • ~' r IY t~ 
• 

4 
il ı Al lalı ı cledı·. V ( ema reısı n dı ttor J arı> Aını· ral genıı'si baıı. dı' re hı· rı· hı" rı· ne t okn"tıı 1 (I 

''emi borcla bordav& yanaNa - .ı:.ı a ı, e H.eisiu ı-esi karaya ka- . . 1:ı 1 
• ' " - ' ~ 1 

" • • .... · ler1111 mevzu lı · · 11 1tiuin <'anakh~ında durmadan d • 1 tı~il , ... ıe0 , 
rak rampa etti. Leventler, di- Bu saatta buraya kim ge- dar llksediyor: ' · arwı 0 < nğu " ). " 

0 ına on 
1 ~rs er teıı> ".,11 

ger gemiye sıçradılar. Kuman lebilir' Daha fazla bekle· - Alesta!!.. için ya~rnııyornı). ufukları tarayan niibett;i elin- top koYanlıırı .""'rJe~tı 
d k 1

. 
1 

d 
1 

lı D . - 3 _ deki ttılılike borusunu üç. kere friue ınorıniloı· , 
an a ıtası yuttugn su ar an me< en te like 9anına yapı~tı. füt gemınin leventloı i • 

1 
pJıd, IU~t~ Ol·lY''r<>R.. aeı acı uttiirdii. Banu müte·ı·d· 

ağır aştı, ve nihayet ye~il de .Acı acı iııliyen ses denizin tıpkı elektriklenmiş gihi ha ~ ı.. ak ip diğer gemilerde do yer 
1 1

' "'* 0 ~ 
nizin yeşil boşluklarrna gii· beyaz, dalgaları arasında bo- zırlanıyorlar. Istanbul'a diirıen Piri bey nır ~-an ı;esleri yükseldi. * si bıit'\ı 
müldii. Bütün gözlerden iki- gulup gitti. Aradan beş da- Aradan on dakika ge~nıe· .;aalışıyor, lıeru yazıcı, hem clo · Ne oluyordnf Sabahın alaca Si>befl;iııin se 'etir1'lfi 
~er damla yaş sızdı. Şimdi ne kika geçmemişti ki :Komul re· den Jombarların topları gii· kudretli lıir clonizd olan bu karanlığında sestııiz Umman sanları harekete g 
kad~r zamandan beri birçok isin adamları toplandılar. rüldemege başladı. Bn giiriil· Tiil'k oğlu « Kitabiilbalıriye » denizinde karşılarına ~ıkan - ](ara ... ]\ıırll·" 11i' f 
gemılerle göğiis göğüse gelen Jşık yaklaştı, yaklaştı ve tiilero, ince ıslık seııleri ka· adlı eserini, lıazıılıvorılu. Gü· engel ne idi' Sisloriıı nrasıııdıl 6 J6 

c Martı > kayboluyor, engin kendilerine çok yakın bir nok- rıştı, ok yağmuru haşlamıştı. uiin hirinde bu kit~p bitti vo Güvertelere yığılan levent- belirmişti. Bn g-tilg ,4' 
sula_rı~ı. go~e.ğine ~-t~~uyordu. t~da durdu. Bu ~i~ yeJkenliy· İspanyol gemilerinde can ve· J>rii bunu o;a?1aıı tahtta bulu· ler, Portekiz bandıraswı ta~ı- hesiz kara idi. 1' (e 

Berıkı ılerlı)or .. Kopuren dal dı. 1stanbnla gıdıp te gelen renJer Jıaclsiz hesapsızdı. Ur.at- nau Kanıını nltan Siilonııa- ynıı 18 kalyonun birer deniz Pid Heis btı)rıı 
~ala~ı yır~~r-~k ilerliyor. Ey· y~lkeııli.. İndirilen filikaya mıyalım. Daha soııra c]a iki na takdim etti. Bu ge

0

1l1'in, t',iıleri, gibi ilerlediğini giir<lii· - Son siir·aı.t··· 0 to• 
vah ı-;te yıır~y~m bir dağ go· bırkaç Arap . yerle~ti, karaya kumandan gemisi horda hor· ınfı('eralarill' kulakları uo- ter. Fakat Piri H.eit1in donan· Yıu<li,·nn bıışıııı rdo ~ 
l ~yor. Aca~a c~nlar da mı dev çıkt~lar. Jçlerinden ( Şefikül daya yana~ıuak rampa ütti. laıı J'rttli~alı takdir buynra ınıumı<lırn a~ık ge<;iyorlaı<lı. hızlı bir ·toınP" tııtt~dİ· 
r~~e~.ekler ş~mdı! Olur a! Çouk Raıı) a?l.ı a~a~ ileril~di, Ke- Bu manzara diğerlerinde ele rıık, onu MıtHr kaptaıılıgına lR.i gii<"ii v•ırguıı yapmak Haların Jrnllıır~ ge~~tl'dJ 
şukur geçtı... mal Beısın onnne gelınoe bo- görüldü. Ve kadırgalar biri tııyinetti · Artık Piri, Piri olan bu kalyonlar, ni~in Tiirk kürekler i~Iaıııı.re 
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Umumi Harbın tarihi Sarsılmaz Dosluk 

•••••• 1 
._ ııınııııııııııııınıın No. ı4 11111111111110111111111 -11111111• A tina 
"llltn harbi, Fon Klük ordusunun büyük bir 

gazeteleri Ankara tebliii münasebe
yazılar yazıyorlar 

hatası üzerine ini bir surette karar 
verilmiş bir Fransız taarruzudur 

tile güzel .......... 
Dostluk bağları sağlamdır 

J!ırı • • • • • 1 . Atina 4 (A.A) - Atina Ajansından: Juğu lstanbulda yerJetmit olan YunanWar 
' ~ıılar, y•ni lngiliz kı· joffrenin 6 ıncı orduıu Pari giliz orduıu kumandanı French Atina Matbuatı Balkan itilafı koaıeyinin lehine tadil edilen kanun iktisadi meı'ele-
-._..,, k~çllk ve mevzii bir sin .ıimali ıarkiıini mildafaa· ve gerek ceneral joffre üze- elde ettiği neticileri büyük bir memnuniyetle letdeki görüş tetabuku, ticaret mukaveleıi-
12 top 1 ?etle Almanlardan ya memur etti; 3 Bncli ordu rinde nüfuz istimal etti. tefsir etmektedir. nin yenileıtirilmeai için yakında aktedilecek 

12 T dalar. ise Lonvre üzerine çekilmeğe Eylilliln 4 lincO günü ak- Estiya gazetesi, Yunan milfatinin Ankara ve Yunan heyeti murabbasıaa yapılan ha-
'-1 1.aı.:~-kaybetmek, umu- batladı. Ayni . ıtınde ~a~iliz tamı, logiliz kumandanının tebliğind"n her noktaı nazarından memnun raretli mihmannuvazlık ilede sabit olduiuaa 
'tir L! aadar herhalde bü- orduıu da Laınıy ve 5ıgıny- yardımındao tamamen .,min Jd v b d B Ik . 'lif' • ~ bildirmektedir: Gazete diyor ki:· 
b.. ...., ille I• 'd ' F k s· . k • k o ugunu eyan an sonra, a an ıh ı ara· A h ı· b • • . • d ,..,1111 ae · ı ı. a at ıgntes ııti amebne yilrllme - olduktan ıonra, ceneral joffv . • . . vrupanın a ı aıır vazıyetı ıçın e maı· 
~ b.ırpte onbinlerce esir te iken Sen nehrine 'kadar t k d. ıından bu kadar samımı bır surette tey>t takar birşey varsa o da mütterek gayretle-. •tc:e ' •. aarruz ararını vet ı ve er· , . 
~ b top alınıp verildiği rfc'at emrini aldt.~ kinıbarbiyesine: "- Milıyöler edılen ıulhuo muhafazası ve iktisadi müna rinde Balkanlar sulhunu muhafa zaıı için dl· 
'del,~ ~2 top ebem~iyebiz M h • Mornede barp edeceğizl.,dedi. sebetlerin in~iş.ıfı ~·h~s~nda daima daha ğer müthfikleri ile birleşmiş olan Tlirkiye 
~ ~ rdu. Maamafıh Al· BrDe mu 8 . Aynı saa.tte ordu kuman sıkı olan teşrıkı mesaılerını kaydeylemekte- ve Yunanistan arasındaki dostluktur. 

b.i lldıJa~ :yni ·zamanda Sen· re besi danlarına emirler verildi .v~ dir. . . •v . . Mesaje gazetesi b~ı makaleıinde yazayoa:: 
~lç le· • . e 105 ev yaktılar, Fon Kllik ordusunun verdığı Elefteron Vıma gazetesı, tebbgde ıkhsa· Ankarada yapılan ış aydınlıktan korkmı· 
~ tar,;t"yı kurıuna dizdiler. .(~ 12• Eyl~I 19~4~ . fıraattan izami tekilde iıtifade di meselelere mühim bir mevki tahsis edil- yan ve en bat tehlikede de mukavemet e-
'ti. •11 da Almanların Parısın tımalı ıarkııı en zı- ın b'ld. 'ld' V 5 E ı·ı d'V' • . • k d 't'J•f d h· ı 1 d . • il.._ ;ti ib.at d d t hl"k ._ dd uzumu ı 111 ı. e y u ıgını ve ııyası ısmın a ı ı a a a ı o mı· en nadır beynelmılel tezaburattau biridir. 
~ barek• tle .ecek tekild.e ~~ld~v• eh ıldey~ .-u~~z ~ e· glinD, 6 cenahta yapılacak şid yan Balkan devletlerile bütün muallak me· Balkan antantı gerek Balkan prensipleriyle 
0•d11. e erı devam edı· 1 :gı a 1 e . e~I e r~n detli ve büyBk taarruzun ha· selelerin bilitillf hallini derpiş ettiğiıai kay- ve gerek hedefleriyle bir • kuvvet teıkil et• 

toı P,r· . ıız ayyare erı man a ay zırlıklarile ittigal edildi d d' k d' 
rr"ı 11111 tehlikede olduğunu ve fırkalarının cenubu tarki C 1 M · 'b e ıyor · me te ır. 
ı.t_ ,'l erkanıbarbiyeıi ve ka- istikametine, Nantenilden Mar . enua k auMnoury mı ve Katbimerini gazetesi, Türk- Yunan dostluk Diğer gazetelerde buna lienzer tefsiratta 
L "• d d .. ·ı 1 d'". b b . . rınde '1önere arnede Al· b v 1 • ı 1 v k d d k b d t b 1 kt d 1 "'~A e anladı ve F raosız ne ogru ı er e ıgı a erını k ag arının sag am ıgını ay e ere u os u unma a ır ar. 'it "illeti • d'I D'V b. k Al maolarla ıar ta tam cepheye "'-""'""'"'"'""'-~ ....... ~·v-..ı·vvvv·vvv""'-'V'VVJvV\.,'V'VV'V"'-"V 
)t 3 Eı:ne~kezi Borde~ea: ver 1 ~r. ıge~ . ır d ısı~ : gelecek; ve sllr'atle taarruza emri neıredildi, bu tebliğ, baş sız huvvetleri, Fok Klük or· re- Moltke karıılaımış bula-

te,,,,l Jlulde. na~ledıldı, ı:ıan _ uvvetlerının ek şımah ıeçecekti. byacak harbin Fransanın mu· dusunun beşinci ihtiyat kolor. nuyorlardı. Harba 31 f•al, 
._b.1 alyeoı Parıs ku· şarkıden gelerek Dur ta dur- 1 .1• d v h k dd · d v · · d s · ı· d b ı M t 7 ' h · " ""Qlıaı ... 

1 
d ki t . d'ld' B agı ız or uıu sagcena ını a erahnı tayın e 1:cegını ve u u ısga ın e u unan on • 1 ı tıyat olmak üzere 38 

"" •tı va i · t · d'ld' u arı eıpı\ e ı ı u su· h- k" t lltrtJ G .11 ayın e 1 1• •• geri çekerek sabıkan ceneral " ileri lem eğe muktedir olamı uyon mev une aarruza geç· kolorduda 1 450 000 kitilik 
4-tJi ılyenı sert ve şid· retle Almanların Parııe taar· h 1 tiler . ' 
.... L bir be li t ü tt'. p . . Lonrezae ve a en ceneral yan bir ordu, bulunduğu yeri Al. '- 1 • • v Alman kuvveti ıttirak etmiıti. 
·.:il lı ya11name neşrede- ruz p nı aayy n e ı. ann man xuvvet erının sag G- .. _ ..• 
-., •rhıagi b' b k t' zaptederken Franıız orduıunu 1 Fraaıi d'Eıperes ordusile irti ne babaya olursa olsun mu· b 'h t b k f t _ ogus gogüıe harbeden mık-
İl• 'ba11ıetıizce ıbr t are .. e 1 da nihai magvlubiyete ugvrat bat temin eyliyecekti. Cene- hafazaya mecburdur,, denildi . c~bna .1°1 1 

a a ıdr~I ~ 1 

1ec tar 23 kolordu yani takriben 
"il , 

1 
as ıracagını • B Ş ru esıne m< mur e ı mış o ıa 900 b' k' • .d. Mn. b k. 

f). 1 edi T b d . ki ral Focb orduıu da Sen - OURK HARBiNiN A • 14 - - f k ·ı 7 . . k ın ışı ı ı. ute a ı 
~tlı · ım u sıra a ıae ma .. uncu ır • ı e ıncı o· 00 b' k . . . 

t't•b te bir darbei hükumet Ceneral Joffreye bu vaziyet Gond'ta bataklıklar metbalini ~A~~ICI -:- Ani hücum va· lordu da sür'atle Loavreden 5 ~n •. ışıhk ~5 kolordu da 
b btıın olmak - 'd' fırsat vermit oluyordu· cene· tutacaktı. zıfesını ilzerıne almıt olan Ma· Baullaec'ye hücum ettiler Al · 100 kıtısı BeJçık• orduıunu 

L .-, • uzere ı ı. ' . 1 d b 
~'•iıa·tiı, bu karıııkhk tebli- ral Fon Klilk orduıu, cenah· 5 Eylülde bütün bu hazır- unourz ordusu, 5 Eylülde, dı- manlar Forfras-Marcilly Barcy- nez~ret atın a ulundurmık 
4-ı, 1 •ıalayınca, hemen mü farını sola dtğiıtirirken. ce- lıklar ittihaz olundu ve 6 Ey· ğer ordular da 6 Eylülde ha· Cbambry hattına çekildiler. ıutıyle. Castelma.n ve DBb•il 
llaeı~ 1 bıliae ıeçti, tehlike na hındaki Fra sızlkuvvetlerine l&lde gllnet doğarken Grand- rekata baıladılar. Maunourz Harba giden kuvvetler - ordularıyle Larraın~e çarpı~-
'~ tepbelerde siperler lizım gelen eh6mmiyeti ver· Morin, Danguyu'ya kadar Al· ordusu lo0,000 kişiden bir 6 Eylül umumi Fransız taar- yorlard! ve ~ara .. rıcab lizen• 
~I ttı. &11emekte idi Ceaeral Gaf yeni man askerleri görünmilıtü. kısmı da ihtiyat ve milstem- ruıu baıladığı sırada, Fon ne gerı çelnlmege mecbur 

~'••=~ıalaruı ileri hareketine son iakiıaf üurine uri, taar· Ayni gün Fransız baıku · le'ıle askerlerinden mllrekkep· Molteke Alman ordularının oldular. 
lıaıebiyle ceneral ruza karar verdi; ve gerek in· mandanhiı tarafından bir gün ti. 5 Eylnlde bir kısım Fran· bnıında idi. Bu harpta joff- - Devamı var -

l l>ir· ~ · ı :n. . ıtı.6 çag- eıs adaıııla.rını k(i~ Buna pek çok kızan kor- rin palalan11d• ıimıekler çak· Ve bu çareyi muhasara battı- mileri batmıştı. Hey gidi gün· zede gemiden birinde bir seı 

1 
....., }{·~rını,, onlara: sanlar, kovanları doldurdular. madı; Tiirk korsanlan kükre nı yarmakta aramalı.> Jer hey.. Ne çabukta, gelip kürledi; 

-.ıy,,rtı Urınüz adasına yak- Toplar gene ökaiirerek g&lle yerek nara atmadı CNe olmut· Vakıt geçirmeden buyru· geçmişti . " - Vira demir •. 
~1tl,1111 z, diyordu, her~ey ha- kusmaya baıladı. ~urlarda ge· tu? ğunu verdi : Şiddetli bir yalpa He aldığı - Gnrrrrrrrr ... 

%•ten... ne bilyBk delikler açıldı ve Bu düğilm öbilr glln çö- - lıeri.. Hattı yaracağız hôlyalardan uyandı . lıittiği ,/ • 
~lıaı,llı n lıaıırlauacak bir iş ertesi ubah gene kale yapıl- zOldil. Baştardaya yaklaıan ileri arslanlarım. çıghklatdan, ürperek ayağa Mes'eleyi anlayan Vali Paı•, 
~' ır,1 ıştı. Yıtlnı i': bir ya mış bir halde karıılanna büyilk bir kayık; g&çlükle bet Demir alan kadırgalar ken- kalkb. Ve kalkmasile, gördü lstanbula padişah bazretl~rlae 
~ tlttle ınıştı: Oe.ı k.. Zaferle çıktı. ıandık taııyordu. Hu ylikl& dilerini öne ıaldılar. Etrafla· ğü manzaranın debıetinden mektup yazıyordu : 

t, .. :lllt11 muhakkak olan Tam bir hafta bu bal de- kayık kadırgaya r yanatınca rını saran ve lürk kadırga dııarı fulamaıı bir oldu. Böğ· "- Şevketlô paditahımız 
\', · vam etti. ıandıklar iplerle yukarı çekil- larına geçmek istiyen Perte· rü delinen (Deniz Ceyliaı) efendimiz, 
3 s:ıalar da ilerliyorludı. Hllrmllzl&ler iyice bitkin· di. kizliler doiranıyordu. binlerce kilo su yutmuş, batı- " Mısır kaptanlığına tayin 

~ttiler •t geçmeden hedefe Jeımiılerdi. Artık kaleyi tamir Piıi reiı Hürmüzlillerin çtr· Yer yer konanların nara- yordu. Reis çılgın gibi or1ııya buy11rduğunuz piri haini "K&f· 
~-ıc, 'e .30 Kadırga adayı edecek halleri falan kalma· pınıılarına, baykırıılanna, ve ları çınlıyordu: · buraya koıarak emirler yağ- far önüntlen korkup kaçmıt· 
" t ~orJtltı. Zavallı HBrmüz· mıştı. kor~ular1~a acımıı, ıunduklar - Alarga.. dırıyordu: tır. ilah .. ,, (,) 
lt' it 11larıadan oraya bu- *•* hedıyelerı kabul ederek mu· - Varda köpek ıoyları, - Rampa.. Rampa ede· Ertesi gOn hir yelkenli Mı· 
) '-~ı,,'tuıuyorlar, " Türkler, Mulıaıaranın ıekizinci 111· hasaradan vazgeçmiıti. varda.. · lim.... sırdan yelken açtı. Bu ıemi 
't'-rct

1 
Reldi., diye çığ11şı ali aabahı kaptan kuleıine Bir hafta ıonra filo Baara - Savulun yakarım. Fakat dalgalar buna mey valinin mektubunu Kanuni ıul· 

~ alrd . bir levent girerek boyun körfezine girmiı, yatıyordu. Ve kuvvei maneviyeleri dan vermiyordu. Battarda tam tan Süleymana götürüyordu: 
~~ tGt~ll\ure lombarların top kırdı : - 7 - kınlan givurlar, ileri geçemi· Ceylina yaklaıanca kuvvetli • * * 
tt ''.'le deıniye başladı . Gül· - Reis, dedi, gemiye bir Portekizliler Tehi~ta yorlardı. Fakat gene kadır- bir rüzg.ir, . . kuvvetli bir dalga 20 Gün sonra limana bir 
... ~ 0~ •ıçarak uçuyorlar, aandal geldi; içindekiler bu- Hindiıtan ıularına hAkim gaları çeviriyorlardı. Çünki onları bırbırıadeo ayırıyordu. gemi geldi. içinden çıkan iki 
....._ __ k•larına oturup, toıu zurunuza gireceklermiı, kabul olan Portekizliler, bir Tilrkdo Portekiz gemileri o kadar Ne yazık .. Ne yazık .• için· kişi doğruca Vali konaj1aa 
~ ~tt•lıa •tıyorlardı. edeli?J_ mi~ nanmaaının yanına gelmesinden çoktu ki yllz elliye varıyordu. deki levent' erle birlikte sula gittiler. Hemen huzura kabal 

~ dtiıüadilğü ıey şu Pıra reı~ baıını ı c. Uıyarak kuıkulanmıılar, derhal faa Piri reisin baıtardaıiyle da· rın dibine gömülen zavallı olunup padiıabın fermanıaı 
'-•~(')•çe to "Evet" dedı. . liyete geçmeği kararlaıtırmıı· ha iki kadırga muhaaara hat kadırga ne kadar itler görmüş, Vali paıaya verdiler. Ferman· 
' ~Gy&k pları çalıştı~ıp Az ıonra kapı açıldı. lkı lardı. Sularında dolaıaa ne tını yardılar ve enginlere doğ nice gemiler batırmıştı . da şunlar yazılıydı : 
'o, '•le yaralar, gedık- müsellih koraanın, ortaıında kadar gemileri varsa toplat· ru uçmaia baıladılar. Ik' ü f t 1 d& • n "- Ktiffar önünden kaç· 
'\~' dı delik deıik etmek Oç adem girdi. Y trlere kapı· tırdılar ve hncuma geçmek Ummanı geçtikle·i akıamın d- .. : g 'kn' 

11 ·~~IY al d' g ıe mak cürmünii işliyen piri bai· 
•ı U11ıum A b' b · k k 1 S b' . oguşe ı ı gemı ı er e ı. 

"•re k 1 ır ücum nara aya öptD er. onra •· içın bazırlanmıy• baıladalar. ıababı hava kara bulutlarla * ninin idamı .• ,, 
~~l&,11:1 ıebri zaptetmek. riıi kalkıp ilerledi. Koynundan Yakında çok b&yük bir kav· kaplanmııtı. Sık ıık ıimtek M h'll • .• d 1 Ertesi gün binlerce kitinin 
~ ~' lc,ırı ilk maddesini çıkardığı Tllrkçe nameyi reiae ga ~lacaktı. çakıyor, ardından da şiddetle ısır. sa. 1 ~rın e, top ~nan önünde, dünyaya meydan 0 • 

~Lele •tı/tıldu. Kalenin böğ- uzattı. -Bır ~abavb Tilr ~ koraaaları gök gür~iyordu. v halk . bırbırlerıne ufku goste- kuyan, denizlerin altını llıtlae 
~,"'t ~-- Yaralar açılıyor Mısır kaptanı mektubu o- korfezın agzını bır ınr& Por· Sıkı bır fırtına da çıktıgın · rerek. r b lr h k 
0~"· 1•r hemen kapatı ~ kuduktan sonra cevap verdi: tekiz gemilerinin aardığıaı dan su kararmııtı. - Bak bele ıuraya, iki ge ge ıren. ~ u . : raman • or:· 

-.'-'~'•' - Kabul. Niçin "kabul" gördüler. Piri reis kuleainde oturmuı, mi geliyor.. Inıaallah bayır nınt, ~ırdı' reıU~ a .endıeaınke I r 
'~'l lcırırdığı için bir diyordu. Namede ne yazılıydı? Piri reiı dBtllndü : çen~sini sol elinin içine almıı . lar getire.. diye söyleniyor- ;• ~r ın ,

1
'. kz~r~n 

1 
en k ;a ar 

._ ""• a 111•tıalar ve geceyi Müıpet cevap alan elçiler "Bire beı nisbetinde O· ve gözleri SOveyt istikametin- }ardı. Kadırgalar yaklaşınca ,, k;ran ıçıd~b.1 ~ a Ü a • .:· 
~•ıı'çi~diler. Sabah olup sevinçle reiıi ikinci defa ola- lan bu donanmayla kartı· de dalmıı gitmiıti . Düıünüyor· sahilde sevinç çığlıkları du yad arının kı ın~l üJt ve • 
~llQ'te~" tik ziyaları denize rak eteklediler. Ve reriliye lat':°.ak. kahramanlık değil, d~: "Bi~ g&n dayısı_ Kemal yuldu: . _ . cu u yere apa Sa~~·_ 
l~•aact d~l•rken letentler rek çıktalar. delılıktır. Naıal olıa ölilmDa reısle bır cenkten donerler- - Pırı Reıs. 

'1-..,~•lcı kaleyi sapasağ Erteıi glinkadırgaların t<ıp· pençeıine dDıtük. Amma bir ken yine böyle bir fırtınayla - Piri Reis .. (,) Piri reis korkup kaçmıı 
l>rıldular . Jarı mermi kuımadı; leventle- gene kurtuluı çaresi aramalı. karşılaşmıılardı. Ve bir ge- Limana giren iki feliket değil, bir delilik yapm•mııb. 
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iki Fincan 1 slNEMA ILANLA;j 
Halil ri fa t ~~ şa caddesi Kab ve parası kanlı bir vak'a ya ~ıııııııııınıınınıınııınınıınıııınınıınıııınınıınıııııı~~ııııııııınıınnııuııııııını~ıunıınııını-'J 
lZMlRDE HAYAT: 

ık • b ~Karşıyaka LUKS Sınelll~0 .. ~ Bu semtin ha 1 ne ıstiyt"r? se ep oldu = Azamet ve dehıeti karşısında Lbüyllk takdir, coı oi•~ 
Halilıifat pışa caddesi . A· koşan valimiz bu yazıyı görilr Seferibiıar (Hususi] - Ka· kahveci kahve parasını iste• § alkış, yilkıek rağbet kazanacak beyaz perde ~ 

dı n~ kadar ıatafath değil mi? görmez oraya da koşacak, zamızın Ul~mış köyünde bir miş . akıi tesadüf Alide kahve ~ biricik harikası Viktor Hügonun fşaheseri ~ 
Burasıoı bilmiyenler ismin ü· orayı da nurlandıracaktır. hiç yüzünden kanh bir hadise parası bulunmamış ve bir ar· = 8 E~ F ı L" L E R ~ 
ze.rindeki apulete kanarak kim Halil Rifat paşa caddHinin olmuştur. kadaşından tedarik ettikten = ~ 
bilir ne zannederler. ıu ve elektrik ihtiyacı çok şii· Evvelki akşam, kahveci ıonra : § ~ 

Babribaba parkının arka ta· kür temin edilmiş. Belediye· izzet ağının kahvesine Hüse - Ulan herif, al kahve = ~.,rausızca sözlü ve ~ar kıh 
rafındaki kapıdan çıkınız. Sa- den ufalc: bir himmet daha iı- yin ve Ali iıruinde iki müşteri paranı!. = Bugün 31 Birinci Teşrin Çarşambadan itibareo 
ğına Iogiliz bahçesini soluna teniliyor: Asansör Fırka oca- gelmiı ve rakı içmeğe başla- Diye bağırmıştır. = Karşıyaka Lüks sinemasında başladı· 
Mecidiye mahallesini aJarak ğının öoiine ve Enveriye so- mışlardır. Bu tahkir amiz hatayı, Ayrıca : Tiirkiyemiziıı kalbi oJaıı 
Asansör üzerinden geçen ve ka~ının başına birer çeşme, Bu iki kafadar,',biraz keyf hzetin Aliye bir sandalye ha· = Ankarada ~enlikler 
nihayet Karantinada San'atlar Hilil, duygu, Enveriye ıokak· olduktan sonr•. çalınan gra- valesi bunu Ja Hüseyn n ta· Seanslar: Cuma ve Pa~ar 

15
_1

7 
_ 19..-21 

mektebine inen uzun bir cad· farına da birer elektrik direği. mofonun duı duruJmuıaı iste· bancumın boğuk sesleri takip _ 
de, Halilrifat paşa caddesi Kutlu Av mitler, diğer müşterilerin ar· etmiştir. "' _ 

Diğer günler 19 ve 21 

dir. Burası yllksek, havadar. - zuıuna rağmen bu dilelderi Neticede kahveci izzet ağ- = G·· dü.. .. k "k k .. b t k da ~ . ... . · . . ·ı · t' .ı .. .. •1 d b' == or gu ço yu se rag e arşısın ~ 
denize kar,ı, manzarası fev· H 1 laılıahıner şef kat kay- yerme getırı m~ş ,1'· . . ~ı~~a~ agır, m?şterı er en ır =. . ~ 
kalide oldug .. undan halk gö· .... "' l t . .. .. Ie Bu sırada, ıkı mısafır da· ıkısınıo de hafıf surette yara· =ıkıçeş TAN sı·nema ve tı·yatroS ~ 

u.ı;gıc ır. YJ ~ununc o- . k . 'k' = rk 1 
zünde itibarı her gün artmak- · ' . " ha gelmış ve ra ı ıçen ı ı ar lanması olmuştur. :=me ı . • eO i t 

t ıdır. Yeni yeni yapılmış şık na yardını et kı felaket kadaşın yanına oturmuş ve izzet ile Hüseyin arasında Bugüa 31 Birinci Teşrin Çarşambadan ıtıb•' l•clı ~ 
· evler, caddeye istikbal müj- gilnünde ounn ~efkatı- bunlar yeni gelenlere birer ~ski bir münaferet olduğu Muhterem müdavimlerine zengin bir program hazır ~ 

deliyor gib\ yüze gülüyor. ııa .. ığ·ına ·ııı. kahve ısmarl:tmışlardır. söylenmekte ve zabıta tahki· 1- Cunılıuriyct onuncu y1l ıııarşı eri~ 
Caddenin istikbali parlaktır. - Kahveler içihiikten ıoora kata devam etmektedir. 2- Şımarık yıldız Anni Ondranın alkış toplıyao e• ~ 

Caddeden geçerken yanlara Zeytı•n K J- K -J ~ 
açılmış sokaklara sakın bak· Kalpaz lar . yeoi ~ 
mayınız!.. Korkarsınız, ve par· Hekolte i Aydında i vidir = 3- 150 hin kişinin iıtirakiyle •• vücuda gelınıt ~ 
mağı~J~ a~zınızda kahr .. . Al · Aydın 3 (Hususi)- Buse ·- EE 8 EN HU R ~ t~ 
lab ıııı ınandırsın; tarıhten ne uıunca ıiiren kuraklık zey Giimüş lWecidiyeleri Nasıl = Seanslar : . " 1 .. 21 ~ 
önce devirlerden kalma yar· t' k lt · · d" ... • = Pazartesı, Perşembe KfKl,, 13 • 1 ~ 

ın r~ o emızın uşecegı zan AJ y 1 ? =: " BENHÜR 5 1 
malara, uçurumlara, derelere nını hasıl etmişti. Fakat son tın aumıc ar = c " 1 ~ ,~ 9· ~ 

k k · · J • • ı · . Alt - · .. .. f • 1 · v • ~. =: uma, Cu martesı K iKi ,, 9 • J 3 J 7 • 21 · · 1 so a ısım erı verı mış.. ın gunlerde yagan eyız ı yag· Ağırceza mahkemesı çok Bu ıkı arkadaş. oturdulda- =: " BENHÜR • • 11 
taş sokağı.. Bayramoglu ıo- murlar bu endişeyi bertaraf enteresan bir kalpazanlık rı yC>:rio civ rmda Nazmi efen· = p S 

1 
'ç' 

11 ~5 " ~~K .. b"t~ 
kağı .. Ve buna .benz~r şeyl~r eylemiştir. Mahsulün idrak divasına vaz'iyet etmiştir. Bu di nan ı nda bir ~~~k~la gi~e- = azar, a ı, arşam a 1" 17. 21 Beo u 

... ~alk, cad~enın doşem~sı~ seyri normaldir. . Dallar~n .. ~a· hadisenin mevzuu şudur : i:; v~~nlardnn bu ısını vermış- = llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnnl!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllWID 
hgınden, lagımsızlıktan şıka · hammUI edemeyıp doktugll Salepçiogv lu hanında oturRn · . . =K k ( ) . · 4 

. ' y 1 •• • d b' ''-. .. . . . . . - Nnzmı efendı! şu yarım - arşıya a EGE Sın ...... ., yctçıdır. o uzeun e ırı!!; taneler uzerındekı fıat şımdı- Cafer ogv lu Ibrahim ve Selii· . . . . • =: 1 1 • 
· b ı k J 1 • • D' beşıbıyerdeyı al da bıze lazım = . 

mış u aşı su arı, çamur ar den ıyı açılmış bulunuyor. ıp nikli Elmas og- lu Hasan na• ol n b k'- l' 't b = BUGÜN · FEN ve SAN'AT' k JI k .. bul .. ı- M ·d· b il a Ka ıyeye aı şunu, u· = · ın aa ı ar ~ 
goril uyor. ecı ıye mı a e- zeytin tanelerinin kiloıu 4 ku· mında iki başı boş arkadaş; nu ver demişler. ~ etmiyecek harikalar canla d 
sini v~. cadden~n üstüne çıkan ruıtan ahnmaktad~r. Onbeş e}e . ~eçirdikleri e~ki güm.ii~ Nazmi Efendi çoktan beri ~ FRANKEŞT AYN n ıran 
Aaansor sok~gından başlıya· güne kadar umumı hasat baş- mecıdıye çeyreklerındeo ıkı hasret kaldığı yarım beşi bir· E t 
rak bakkal Ömer Efendinin hyacaktır. tane~ini altın suyuna batırmış· yud~yi görünce bem~D almıt ~ Canavar Yaratan DoktO 
dükkimnın önüne k~dar ?la.o 1 Su sene mıntaka?1ı~dan lar ve a~tın engi verdiktt n ne olur ne olmaz diye bir de- ~ Tamamen FRANSIZCA sözlü 
kısımlar mutlaka 

0 

lagıma ıhtı· 6 7 milyon kilo~ yağ ııtıhaal ıoorn, bı,er llulp ta takmasa ı fa taşa v~r~~a~ tı~gudatmış, :: Misilsiz eserini takdim etmektedir. 
yaç göstermektedır. ounlabileceği umulmaktadır. unutmamışlardır. v~ ~ltını u1tunu gozden ge- EE Baş rollerde: zamanıa dahi scın'atka*rları 

Mecidiye mahallesi, bir po· çırdıkten sonra ne alacakları· =: 
1. k k ı . . E '-'d N. k A. h D v u nı sormuştur. = so:ıs KARLOFF - JHON BOLES 
15 ara o u ıslıyor. llKI en 1 a SIZ u 1 n B l d b'.. d = Ilave olarak: 

P k k k 1 b · h un aa an ırısı şura an = 
ar ara~~. u sem~ın u- otuz iki şişe salon rakısı ve ES P.AHA~IUN'r Jl fHNAL 

zur ve asayışını çok guzel tc· •- • -· riniz, çünkü bize laumdır. E: Seanslar: Cuma 13 - 15 - 17 - l 9 • 21, 15 
min ediyormuş, mahaUed~ çıt Ya anlar Yakayı Ele Verdiler Yarım kilo da peynir ve biraı = Pazar 15. 17 • 19 . 21,15 
olmazmış, iki üç yıldır bu ka- P da zeytin çekiniz, ayraca yüz = Diğer günler 19 ve 21 , 15 te 
rakol kaldırılmış, meydanı boş Tire ( Hususi ) - Tirede ise de damat :e k~yın pede~ elli ~u · uş. ta naklen veriniz =: DUHULIYELER : Birinci 25, ikinci ı:, kurul -. 
bulan Değirmendağı çapkın· ıayanı dikkat, hem gülünç, hakkında tevkıf muzekkeresı demışlerdır.. . . E: Pazartesi ve Sah günleri birinci 15, ikinci 10 "İtll 
ları şimdi kafayı tütsülediler hem de acıklı ve ibret verici kesilmiş ve tahkikata başlan· Zaha!h .N.azmı Efendı: bun· llllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllflllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllfll 

· b h il ı· · - k b' k' I mışbr tarın epsını de vermış ve mı ütiin ma a e ının yure - ar va a o muştur: · b ttı:. d h b k b' ı· 
l . . .. r • . l K l b 11 . d t a a a a aş a ırşey a 
eunı agız arına getırıyor ar· urlu uş ma a e1ın e o u· zımsa alabileceklerini sö le 
mış ; nari atmaklar, küfür ran Harpu~lu oğlu Ali Efendi Temenniler '.iliştir. y 
saçmaklar, hırgürler ekıik ıofördür, peynircilikle geçinen Şimdilik lüzumu yols! Ce· 
olmıyormuş. Eski karakolun Mustafa Efendinin kızı Emine vabından sonra bu adamlar 
yeniden kurulması milmkün hanıma bundan üç ay evvel Elekt dk Şi rkcti acaba dükkindan ayrılmışlardır. işin 
değilse bu semtlerde 11k sık talip olmuş ve araluında ıöı ne bu~rur11yor ! fecaat perdesi bundan sonra 
poliı devriyelerinin gezmesi kesilmiştir. Fakat evlenme Okuyucularamızdan aldığı · baş~mak~a~f'· d' . .. 
lizım. Karataş Şehit Fabret- formaliteleri yapılırken güvey· mız ljif mektupta : b' azrınafı e~ 1

• erttesıd gukn 
• • • v 1 1 • . • • ır sar a muracaa e ere 
tın merkezı ıle Çukurçeıme de hastalık oldugu an aşı mış lkıncıkarantına mahaUesı '" beşı' b' d . . 

.. 1 • . • f d . . . yarı.... ıryer enın pıya-
karakollarıuın goz kulak o· ve hükumet btkımı tara ln an ıakınlerındeııız. Fakat elekt· sasını sormuş ve ılhoı vere-
malarını halkın dilinden rica evlenmesine milaaade olunma· rik tenviratından tamamen rek bankonota çevrilmesini 
ederim. Karantina polis kara· mıştır. mahrumuz. Vakıa belediyenin istemiştir. 
kolundan Halilrifatpaşa cad· Bu sebeple müşkül mevki sokak tenviratı varsa da, bi· Fakat sarraf, bir bakışta 
desinde oturanlar çok mem· de kalan damat ve kayın pe· zim arzumuz, Elektrik Şirke· buoun ıı~tm yaldızına batırıl 
nun der ne yapacaklarını şaşır- t' • ki' k d t' d ' .. · rnış gümuş çeyrek olduğun 

. .. . . , .. _.. ınıD, ıseye a ar ge 11 ıgı anlamış ve buna kulu ta ya-
Asansor ıemb C. H. Fırka· mıılardar. Çünku du~ün Per umumi tenvirat direklerinin t ıldıg .. ı iç'ı b k'•-· k 

v • 'd h · · • k' k l ' pış ır n a ııu ıyme 
ıı ocagı, yenı ı arc eyetıoı tembesıne va ıt a mamıı, bizim ma!ıaUeye de temdit e· tinide kaybettiğini söylemiştir. 
ıeçmiş, heyete hmirspordan davetler yapılmış, bu sebeple d'l · · · t kt · Bu vayiyet karşısında Naz . . k . . k . . . _ v .. k ı mesını rıca e me eyız. . . , · 
Samı Beyın te rargumesı ço ızınaız dugün yapmaga arar B kd' d .. 1 il b' mı efendı mes eleyi zabıtaya 
• • 1 G t' kt . 1 d' B' . .. u ta ır e, sag 11 so u ır 1 t f 1. ıyıo muştur. enç ır, uyanı ır, vermış er ır. ır ımam çagı· k h J d"kki 1 k h an a mış ve aa ıyete gtçev 
çahıkandır. Yeni heyet ilk rılmış ve dini merasimle bir ço ane er, u 0 ar, 8 • taharri memurları kalpazan· 
it olarak metruk kilisenin nikih kıyılmış, Perşembe gü· veler ~b?n~ olac .. akları gibi.; lardan Hasanı umumhaneler 
mektep yapılması için uğra nü de düğün başlamıştır. elektralrsızlık yuz6nden bır arasında ya~ala!llışhr . 
ıacaktır. Bu,, öyle binlere çı . Fakat otomobillerle gelin türlü aırileıemiyen fmnlar da h H_asınmf uzeı.ı . brİnmış v._e 
kan bir masraf değil, miikem· alınacağı sırada . düğüne za· elektrikle teçhiz edilmiş ola- 'k~nu~ sar hyterınb~ u amadıgı 

. .. . . . .. . . . . ı ıocı ve sa e ır yarım beşi 
mel bına hazar duruyor. Beş bıta vazıyet etmış, 1andarma caktır. Bu dılegımız, Şarketı!:J birlikte el~ geçirilmiştir. 
alta yüz lira ile üç dershaneli kumandanı Arif Halit ve müs· menfaatinedir. Şirket arzu Karakola getirilen H 
bir mektep olabilir. Duatep~ tıntik Necati beyler de cür· ederse yapacağı bir tetkik ve arka-iaşını da söylemiş ~seaD~ 
mektebl alabileceği kadar ço· mü meşhudu teıpit ederek kontrolle ne kadar abone ka da yakalanarak adliyeye ve· 
cuta almış, artanı sokağa bı · 1ıelin otomobilini karakola yıt ve temin edeceğini pek rilmişlerdir _lıtint.k hakimi 
rakmışhr. Bu taraflarda mek- sevketmiıler, ayni zamanda çabuk anlayacaktır. bunları tevkıf etmiştir. Ve 
tepsiı kalan yavrular çoktur. güvey evindeki cihaz odasını Denilmektedir. ; ka 11pa~anhk 1 suçkundan aıuhake-
N k k . b ı · d' .. .. . 1 d' ıne erı yapı ma üzre ağırce· 

e yazı ı un ar tım ı çop· da müburlemıı Er ır. Mloldıri k Hirkcti bıı t c- ya sevketmi•tı'r D" · t' 
· · l b ' za v • un, ıs ıc-IOkte eşınıyor ar. ~elin Emine hanımın u . · · .. 

.. . . , . .. .. • lllOJllll ye :\Oaba llO hu- vapları IÇID agarcezaya "getiri• 
Ben oyle umuyorum kı elın- vak ada bar suçu gorulmemış • ı en bu kalpazanların yakında 

de irfan ııığı ile karanlıklara ve hemen ıerbest bırakılmıı yurur ?. muhakemelerine baılanacakhr. 
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Borsa 
Hareketleri 

•• PQ.9ta'dan Son1'B Viyana Ta- 6 aylık çocuiunu duşurtmuş Cuma gUnD -Llk maçlarının 
t • S h Yerden aldığı iri llir taıı ı Bir Cuma glinii Eırefpafa ikinci haftaııdır. Fikiıtiire ga-

Rom& ya Bır eya at Necmiye hanımın karnına vur• pazarından avdet ede~ Nec· re lzmiraporun Altayla maçı Çuval Alacı K.S. K.S. 
mak ıuretiyle altı ayhk ço· miye hanım, yolda Saliha h~- vardır. Geçen senenin Şilt ve 

6
15 Siileymano. İO ı9 

Uzüm 

.. bo" ş Dola şı· yor cutanun dOımuine sebebiyet nıma raıtlamıı ve 16yle bır Lik ıampiyonu olan lzmirapor 129 Trifonidiı 12 75 16 m Yerdiği iddia edilen Salibe lif atmııtır: takımının bir çok oyuncuları 82 Rıza half. 12 75 14 75 
. haaımın, iıtintak hikiml•ğince - Kocamla 11 kı, fıkı1ıa. lıtanbul, Uıak ve sair yerlere 67 Şeıbeı 11 ; 5 13 50 

) - Baıvekil ımdıki •~DJ•ti hak~ada Dil Agırceuda liizum muhake- Hatti evine de girip çıkıyor. gittiği için takımdaki yerlerini 
lla ıabah ıaat ceye temuaat vermıı ol~a11 meline karar verilmiı ve Joı· Ben bunların hepıine de göz alamıyacaklardır. Kaleciıinin 49 8. z. Moı. 13 13 50 

.... -. .. ..., gitmek llzere çok muhtemeldir. Maeartat~- ya mahkemeye ıanderilmiıtir. yumdutum halde. aıh aıtarı ceza mOddeti de henüz bitme- 21 Egli 8 IO 
i':-._ııılıd1.. Baı•ekil Vi· aın yalat1 keadl menfHtla~- H&diıeyl kıoaca anlatalım: olmadan ae diye şahitlik mlıtir. :: ~~=:t :~;::: :~: 
~--111,nltw.~ ederek Avaı- ni m&dafaa etmek ıur&ettıle Yirmi beı yapnda bulunH yaptın? Geçen ıenedea beıi AIHD· 10 Recyo il il 

.... flrllıecektir. beynelmilel teıaa&ttea m 1 
• Necmiye hanım, kendiıincien Demeıiae karıı hiddete cak ıahaaında yllziinü g6rme· 

LI t k b ı l 005 dllnkl ıatııın yekGnu (A.A) _ Roma· kil bir siyaıet taa P ~ ~e iki yaı kllçllk u anan ve o~ gelen Saliha hanım: diğimiz lzmirspor takımı b.u 
'-• Peıtedu arzaıaada bulaadajıı ıntabaa ~uk_ça ya~ı~ıklı ol.•~ Beıır _ Hili mı ıöylOyoraun? çetin maça acaba ne gibi llır fDCİr 

:--ıım•a Gömllöı bu· da mevcuttur. ıımınde birıı!yle ~vhdır. Otur- Demekle beraber yerdea al- kadro ile çıkacaktır? işte hu 39m. Ş. Kriıpin 6 75 13 
~ ... ~. MamaUeyhl H"l"l. h f' db!'lkdlan 5Del~hvı1hAb çıkmadzındk~ dığı iri bir taıı fırlatllğı gibi nokta ıpor umumi efklrını 36 Barki 7 

1 ·ı ıa mer en 1"0 - ır e a ı • aaım var ır ı . k . k d" 
elsU M. Şuıaiı 

4 

' • b d t t be Necmıye Hanımın arnına ııa meıgul etme te ır. 198 Rahamim 5 50 10 50 k tı . b" d Ynı·alı anan a yaıı am o uz t· . . 1 1 k h • . • d k t erl.Aaı ka,..la· a ı ır ana il· .. tir amma; mBıtekiyenia iddl bet ettırmıı ve • it ay ı a · Dır oene ıçıa e ırere . • Af 
~ ..... Baıwekili 6ilJ askerin yarasını sarar aaına göre; bu hanım Beıir mile olan .. Hanım, beı gUn kıml~rın~a ve g~rekı~ ıdar.e YOD 

Ş. .. ıı ile yemiı fakir <·oonğu giydirir, efeadi ile ııkı fıkı olmuılar ıonra ç~cugaa.a d.&ıürmlftlr. ~·~ıneıınde milh~m bır det•: 79 ~00 Gİahiıar ida. 792 792 
L"l ... -. ... ra reiıicamlla- / 

d1r. Rahman vazıyetine göre cin- ııkhk yapan lzmırıporun yenı 
bıılıtb-. M. Gllm• clul kadını ısıtır. GBnBn blrlade Detir efea- ıen çocu;un allı aylık oldniu takımıyle lzmlr . birinciıini~ Buidav 

l"ilq ve hariciye UP di kanıile geçiaemediğinden ve bu iddia mahkemece ta- maçı, muhakkak kı çok zevkb 
..... bir mOllkatta Akdenizde bahiale mahkemeye bir bo- hakkuk ettiği takdirde diiıOr- ve heyecanlı olacaktır. 

r. ıanma divaıı açmıı ve bir~ok m~nin ilandan ile~i .ge.ldiğine Alt ay takınuıuı za ge-"' Fırtına ı•hitlerle birlikte bu Sahha daır de rapor verllmııtar. r . 
~eblig. Ne d'ld" 8 5 ( AA ) _ -~iddet· hanım da aleyhte ıabitlik y i p- 10 Teırini•anide bu iıin ıııce ' b. . Tkl . 

~re 1 1 
erre · "" m br muha1'emeıiae baılanacakbr. Gerek gurup uıncı 1 erı 

........ ~ · 5 (A.A) - Cene· le hlklm ıllren f1rbna biti~ 11 • - için Uırkta ve gerekıe Ttır· 
~Vi;•••JI ziya· Akdeala ha ........ ebemmı · Safa efendı· kiye lllrincilikleri için Baraada 

• t•tdfat. ..... yetli zararları m .. cip olmaıtur. yapbiı maçlarla kuvveti ye· 
D&a Hat 12,15 Üç tane deniz tayyareıi pala- rinde olan Altayın da rakibi 

L ... _-• ••111 olaa muma- marlarım kopumıflardar. Bun· f d• • •ı Ah t d karpaında alacağı netice me· 
~- laarp malulleri lardaa biri batmıı. iki•i kar•· Ahsen e en ının Si a a ma ı- raka derer. 

113 Uı. Muh. ı. 3 80 
38 c Alroıman 4 

289 " GUlmez z.3 65 
113 .. Ziraat lla.3 80 

3 90 

51 c Akoamaa3 60 5 
50 Sa. Cevab. z. 5 
54 Yer. Kaptaaz. 4 

Arpa 
28 Uı. GBlmea z. 3 25 

Kum darı k bir cel•k 1• otarmafhu. Bam motorbot. v •• J d• v • ~ Fatbel kıymeti itibariyle 
•ı 80Dra birlllriai lar da karaya oturmaıtar. 2'JDJ SOY e l'flOe ragmen... hemayar olan ancak birinin 19 Yuda Karaıa 4 25 
a....ku Mı Şa11liR • • • Aıliye ikinci ceza hikimi ıahidi olarak dinlenen Safa kuvveti yerinde, yani antren· 54 Artor Lafoa 4 37 5 s .......... ı alyuet Hudutta kar Halim bey, ı•yanı dikkat bir efendinin ıayanı dikkat ır&rB· mHb, diğ"erİDİD yeai oyuncu· Nohut 
~ ,.,.eğ"lal Baıwebll Ben1 5 (A.A) _ Hava fe· dllvme db&11nın muba~em~- len ifadeoi ıudur: Januıa uzun m&ddet antren-

50 
Emin Nurel 

5 ile birlikte ye halde bozalmuftV. ı.- aine baılamııtır. Hidısenın - Arkadaı m Ahaea ef~~- manaız bulunma11, bu maçın 
... ca n~ - ltalya hacladana kar mahiyeti ıudur: di ite kaka karakola retirıl neticeaini tahmin edenleri da- Börülce 

llalalı otl.tdea aoara vıçrie •-t d r. Ahaea ve Safa efendiler, ı dikten sonra ifade alınmat• ha ziyade Altay tarafına çe· 
20 

Beıikri zade 
4 50 

5 25 "fı L ya maa • ı . 1 • • h k" ... -...1a1..ııretaaneıiae gUmit .. • • iki ay evvel ımet gazınosun· baı!andı. AhHD efeadıde •· virmektedir. Biz geçen sene ı 
ile huiciye .... Salih P• Hz da llir fİf• rakı içtikten ıon· kikateD tabiine• çıktı. Fakat havvetli takımın oyanculannın F asulya 

0111t1a iadei °' ..-r• • ra evlerine danerken karıı· ıilih ah,adı. Silib atmacbj'lnı ceza yedikten ıonra Altayla 19 Portakalzade 9 25 
........ lr. Nihayet Pariı 5 

(A ~) - A•~ larma llri pollı memuru •e iki iddia ettiği halde ıu Ye bu yaptıi(ı maçla ç•kardığı ırenç 74 Betlkçl zade 7 
--·-~ il. lliklaa •11.eadi- Ajanıınıa haaaıı mahabirı bıl· bekçi çıkmıı ve biliıual &zu efendiler batına vurdular. takımın aldiğı neticeyi ıör-

4t•İftil'. M~ Gam· diriyor: • . lerini arıyarak Ahsen Efendi- Sıra ilana ıeldi. Ba arka· dtlktea ıonra lzmiraporun bu Susam 
-... -.••at 22 de Roma- Burada tedaft8111i. bit~ nin llzerinde buldukları bir daıın ıiiih atmadıtıaı ıöyle ıene kolay kolay Altaya ye- 50 Çolak otla 10 50 
St.t et.Mu evvel Salih P•t• hazl'etlen dl• e • tabancayı alarak : diğim halde: ailmlyeceğini iim;t ediyoruz. SO Akıaki ban. 10 50 

lıeaallerrl ziyaret •presle lıt~nbula b~reket et· - Demek ki timdi ıHlhı _ Hayır! Silih atb diye· Maamafik futbolda şansın 10 Mose Alalof 10 50 
· Batı• bu mllllkatla· mittir. Salih paıa t1tasyoada atan ıizıinlz ! k . en b&yt\k lmil olduğunu ka- p k 

.. _~, •llr'atle cereyaa llllyUk elçilik erklDI ve taaı- Diyerek itekaka bunlar kaı ce ~-'·· b . d t 'k ve hat- bul edenlerden olduğumuz için ama 
~·•• ratmea bir yanları tarafında• uğurlan• rakola giStilrmek iıtemitlerdir. ıyke ti ednıl ed azıyı hl neticeyi ıimdiden tahmin et- SO Prese Karaotlaa 42 

I:' -,.. d t . k ti to a a ı ar em f ve • K T llt 30 
._ 14 • •l•iftir mıf ar· Her ne kadar 11lih atanın en k' b . b. li karır meyi muvafık bulmıyoruz. 2 3 . a ~vbicl • .. • • 1 d ~ 1 1 ım eyın ar ıaa ne ' b k k Tü 7 Preıe M, Hıfzı 42 e iki memleket dileri o ma ••·n• ı6y emit ene , b hicl' Y akıııjına a araa r· 41111aııe we baliıane de ılholetememiılene ŞebltFah - Efendım ben D 

1~ kiye birinciliğinden ••detin 3 " Çolak tıilu 42 
~ ......... ıa_~- mucııt oldııjıı 1S-11 retti• karakoluna ııötBrDlmBıler ~i~ ert~~ ırDnB !ol••~~~· b~:.; akalılndeki bu maçla Alta- : : ~:;b~';;':'!~ 

;j.._•kte ve iki mem- d I • dir. Orada zabıt yapdmıı ve t ıım ıçın ilan r l yıa yenmeai lizım amma... 
9 

.. Eıat Nezir 
42 ••••• , eden ıiyaai Mica e esı Ahıen efendi ikamete llatlaaa diva •çam.adı~. Demit ır... lzminpor buna imkin verirae. 

• •••mlyetle •e - &,uımfi ı inci .,,yfaôa - raı. oerbast bırakdmııtır. Suçluları•. ıddiaoına ır-;:e A. ç. p • çekirdeii 
llataeleleri• de bi ı - Belediyeain yeni tehir mecliai· Erteli ıln Ahıea efendi Ahsen Efendı hakkında .z• ı· • • • • • 200 Llltfi Sabri 2,30 

......... ., ..... , •dlllllfı oldaju ne denettiii borç yekin• 644,510..32 milddeiam~miliğe mllr~caat et· taya h~k~ret maddeııade~ (raD 10000 Balcı aade 2 30 2*-
••lıt.ttır. T elllifde ..altı yas kırk ll~rt bin, bet JG• mit ve pohılerle bekçder ta· muıtantıkbkt• taltkikat yapıl • 

L: llltar • laaaaada oa yedi lira, oıua iki .. kurQfllU. rafından d6v81dOtUnO iddia makta oldutu anlaıalmııtlr. Tayyarelerı Palamut 
"' ......... ( P•ojuı:ıa tet• Bu borç ıı.leaecek. yani h•l~ ederek muayeneo:nl yaptırmıı Bu tahkikatın neticesi ıoral· Eıki eblr 4 (A.A) - Din Kental ,...~ I cebinden çıbcaktır. Böyle Tası· dl 1 t mak ve bam ıahitler dlalen- 1 · · 1 

td 
0 

data beyaa ette olan bir belediye; bir 1eae, ve v açmıf ır. L-.L ıaat 10.3() da ıehramıze ge en 64 mub.k. Balcızade 250 2e5 
ir, • iki _. icia oı.an; bir .. ditbü Suçlıdann ıorırııları yapılmıı mek Bıere muhal.eme - ... • caDeral Nabca.an hazretleri llmab .Keıki• oğ"la 282 415 

' sıkana • e hakkıhusur gibi, kead:- ve ıahitler dinlenmiıtir Amme bir ı&ae bırakılmııtır. ile arkadıılırı buğün ıaat 32 c lzzei 270 390 
tısız Matbuatı ıine 3000 klaur lira ücrete mu. k 10,30 da Kayıeriye gittiler. 682 .. lakiıaf 292,50 425 

~ ~ndi d kabil 32 lıra temin eden telefon Skot mükif at Zon2ulda Koaaklanamızı Eıkiıeblr h•l 93 .. Tarika w. 285 431 ~ S (A. fe e gibi it lerde tuamıfa kelkana ~· la çok büylk ıeviaç ve çoı• 103 c Kolaea bl. 260 
Vi A) - Ceaeral nah mı itlemit olar? ~o . ~~- alamıyacak Gençlig" i kanlukla karııladı Akıam ıe- 380 " Feaçi sade 290 430 

... ..,.. a _ ... O..tla Ye mi· meclilinin içiade belde ıılera ıçm •1 UI • b•tı d d 78 c Gllmez za. 214,50 350 
l'1\ '- 11'\0._d beled" n ·a belini dotrultmaaı Mclburn 5 (A.A) - lagı · Zonıoldalr, 5 (A.A) u reflerıne za ı er yur un a .. R b K h 

258 420 -,.ı,lıt.ı • yapmıı ol· ;.. .... ·~~ :... •. iki ...,. r.ı.n- tere AYDıturalya araıındakl ~aderimlala b&Jllk me-!,iıte 125 kiıllik bir ziyafet verildi. !~~ . M;ı: zade e~ 
427

,
5 ~ •r Fra-ı mat· •• Wım"IJ •mine .ı. .. k oç, heaılllıap han yanııaıu -•i ıakıl&bımııın Uluıua ,ııreğlne Banıda ceneral hazretleri ve 

145 
• Ranbo Koh•• 

258 417 ..._~,.. dlttırmekla L,, ':.ı.n k;tl yok madar? nntlceal ındur: ıiameıl ve k&kleımeal içi• diğer hatipler tarafından na· 
200 

k M A dif 
305 \t tedrlclllk te~· Elbaıı• ., • ..ı.. ~· - bay~ Birinci Skot ile Blak, ikin· Terk mıuıkiı.ine ~·I bir yol taklar verildi. Hor taraf lra~ 

349 
.;. Y~darlCıı~ın 

257 
2l5 

illa bertaraf edıl· y•pdank m6DIHip halk.o. _ r .... ci Parmatiye ile Mol, uç8nc8 .e hız vnrdılderıııi lflte'!' ve ve TBrk bayrakları lle.•~en 
95 

tır. Haoan Naıml 275 
latlt»aını haııl borca ödiyen mö~elleflere bıım•t Melroıe. bundan öttlr&de aevbaç lçancle di. Konuklarımız ıeh11m.ızd~D 

80 
tir. llyenr 430 

t •• ıınetni ba • e yardun gerekti. . Bu hendikap yarqıad• bi· çalkalanan Zonf.oldak genç-- pek büy&k bir memnunıyetle -----------. 
ı,., kir Bisüa ha balaille.,emm• luamn 1 el rel ki 11 b Skot liği ıoaıaz bat ıhk ve saygı ayrılmıflar.Ba ıeceyi Diyarbe A k teıek~ur· 'lıl..~ aı,_ ki· iatemiyerek yauca1tımıs ~1 ı~ 8 

Bl k m.:.ri e Tkera e~lf b larını alzetmlıtir. Ge~lk Tllrlr kirde geçireceklerdir. Çl a 
ı...._-,_ '-~••ldliilha bwaclm ibarettir. G6atll çok usu • • DCI 

1 mil • 81 dayaıuaa iaceliii1le ıarp tek· Izmir Uk mektepler clok· ~lal.ta ryap~ıf ede.di ki kalemimi& bagi1a -tebir alamıyacaklardır· Zira ba11lar niğine da1a•rak yeai ma11ı. tora Sami Nazif bey lal,ai rııı..ı. ı..ı. Maca.r~- mee!Uiad ... çık""' ma.bll • • r. ıBr'at ,Y•n11ada . kaıanmıılar kiyi yaratmak içi• hByllk bb- HERGu·· N bir vabf ve dikkatle bar-
ecluam.. 'r•g•th bir kuua illiaadea· uıua halbukı nizamname ayaı ıa· . ki 1_ d aumdaa ameli•at etm=•-. lı 11.ı de lmı.&a bir methiye ,......_ blolerln llri m&ı.&fat birden ıote • çalııma .. ıa ır' Gerek ameli ya{ e1na_.-;. ~ lı...~ 1 taııı. meuı.... oı.mıuı.. . . • . ;,, almalarına m•nldb-. Biaaeaa· ÖJdu•• t 2 ıerelue tedawi zamua-. 

~ •taaektea baılra IDpallab ılerıde olur. Çifçia ıleyh 2,000 laıiliz liralak mil· g<iıterdiii allkadaa dola1ı 
tııt.ı.,, M. GllmhB· Unum yumıılu, k1rk ••ne .gele· k&falı Parmeatlye ile Mol ve Londra 5 (A.A) <- Meth• kandiline t .. aı.ı. .. adelimıs.,, 

ıa Alman al- cek teneye• çıkm•t·· ~.000 la,Uiz liralık ikinci mi· beykeltraı Sir Alber Gllbert SAHiFE P.885 lhua Ad .. 
•..u•ı 3..-....... klfdı Melroıe alacaktir. vefat etmlıtir. 



SATPA 10 

ıınıınııııııııııııııııuıııııınııınıımıımıııınıııııuıııııınıınımııınırrııımıııııııııımmııınıınııınınııınıınıııııınıınınınınınıJ! 
---~ Sıhhiye vekaletinden re.mi = 

ruhsatnameyi haiz ;;;;;;; 
~ DIPLOMALI SÜNNEÇI ~ 

1 Şemsettin Sıtkı ~ 
~ Keçeciler caddesi No. 122 §§ 
!5 üç: katla binada =: 
,;;;; IZMl R 5 
e §§ 
e A -e En son ııhhi ve feııot uıullule sürınel yapar. ğrı = 
~ çektirmez. En kısa zamanda tedavi eder. = 
~ Her türlü koJaylıldar gösterilir. Fakir ve kimsesiz-
= çocuklar için para almaz. 855 = 
= -
nııı ı 11111111111111111111111111111111ııııııı:ııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Tü kiye Ziraat bankası lzmir 
şubesinden: 
Mevkii Sokağı Cinai No. Muhammen K. 
Bayraklı Bornova caddesi Dükkan 57 1200 

« ,, Hane 55 1800 
:: Menemen caddesi Hane 39 2700 

" Bornova C. Dükkin 71 1200 

" " 
Hane 109 1700 

« Vişne Hane 3 1700 

,, Şeftali Hane 8 800 

il Bornova c. Hane 107 3000 

" Tebeddül Hane 3 1800 
,, Menemen C. Oükkan 41 55 1000 
,, Bornova C. A ua 46 800 

Bornova Topçu kuyu Dükkan 16·16 500 

11 Balıkçı başı çiftliğinde Tarla 9 dönüm 500 
., Topçu kuyu Arsa 53 53 1200 

Turan Şümendüfer C. Arsa kahve 133 47- 136 49 1300 
Kestane pazarı Cükkin 40-38 3600 
Kestane pazarı Dükkan 43 2500 
Kızlcır ağası hanı 1-3 Hisse oda 40 500 
Kızlar ağ sı hanı 1 -3 Hisse oda 38 500 
Yol bedesteni 25 33 His e dükkan 18 1600 
Yol bedes'eni arsa 45 1400 

Murabıt çarşısı meğza 9 49 1500 
Bardakçılar şcfahat mağza 13 3000 
Mirikelim hanı iki dükhan l 2 17·12 16 2400 

V aluf hoca yeni yol mağ za 31 44 1000 
c " " " 3 8 hisse mağza 27 :.moo 

Kemer caddesi dükkan 198 190 1500 
Yukarıda evsafı ve numaralan yazılı Yunanlı emvali 

23· IO 934 tarihinden itibaren açık arttırma vegayri müba
dil bonosu veya peıin para ile satışa çıkar ılonşhr. Mahn 
satıldığı seneye ait devlet ve belediye verği ve re~imlerile 
sair masrafları müıteriye ' aittir. Kıymeti muabammene~i 
iki bin liradan fazla olan emvaJin ihaleleri idizana tabidir. 
ihale 14 11 934 Çarıamba günüdür. Taliplerin kıymeti mu
hammenenin yüzde yedi buçuğu nisbctiodo teminatlarile 

birlikte mczkür günde ıaat 14,30 da b•nkaya müracaatları. 
4515 P. 822 

Amatör 
Fotograf 

işleri 
Çabuk ~remiz Ucuz 

Refik Lütfü Mağazası Hllkfımet Civarmda P. 703 

---------------L__ ---- .. 

IZMIR Pl>STASI 

ının11ıııınııı111111111I11I1J11111ınıınnııuınıııınrrınınımnınııııııııı111uıınnnııııııınııımıınııın11nıwınıııınınıınıınıı~ § 11111111111 ıııııınııııınıııııııııııııııııııııııııııınııu111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı1111ıı 
~ Akşebır b n ası = 1 Türk 
1 .:- Sermayesi: _ ı,000,000 Tiirk.I.Jirası ~ i Pazarı 
§ JZMIR ŞUBES = Hacı Sü!~Y_l!.ll~ 1 ]kinci kordonda Borsa Civarında Kendi Binasında § 5 

Mahdumu 
lBRAHlM 

! Telefon: 2363 : 1 
:; Her tiirlii Banka ~1namolatı vo ~}nıtea = 

~ Komüsyouculuğu.. ~ Hanımların 

IMüsait ş~raitl~ mevduat kabul edilir= § Nazarıdikkatine 
~ Hububat, Üıüm, incir, Pamuk, Yapak, Zeytinyağı = . . = Afyon ve sair emtia komüsyonculuğu yapılır. Malların E§ Mevsım dolayısıyle Istan 
~ vürudunda sahiplerine en müs it şeraitJe avans = bul Beyoğlunun yiiksek 

iıfııııUıôıİıiıiııııııııııııHlllUllllllillllllllllllll 11111111111111111111111111111111111 lllllllfıiııfJ~fıııııııOO ; terzdile~ine. diktirmit~ en 80 n 
§ mo a uzerıne man o par-

BEDAVAYA BİLET 
Görülıncuıis V c K a<·ıı·ı 1 mıyaea k Bir l~ırsatı ! 

! ' • 

Piyango Biletlerini 
( Şeın8i HakiJnıtın UouzJuk 8erğ·isin) den alan
lar bed~1'~adan (5(•) lıilote aynea ortak olurlar 

Ucuzluk sergisinden bilet alanlar arasında taksim edilmek 
suretile aşağıda numaraları ~azılı olan elli adet Tayyare pi
yango biletlerini bedava olarak müşteriler namına tefrik 
etmiştir. 

451 453 455 457 
5272 

10239 

459 
5274 

lti780 

3102 
5276 

16782 

3106 
10231 
16786 
20742 

~desu ve roplarımız gelmi~tir 
§ Meraklı ve menfaatini is
§ tiyen hanımların kuma~ 
§ almadan ve terziye uğra
~ madan evvel bir defa ma
~ ğazaınıza uğramaları kafidir 
s Adres: Odun pazarında 
~ kaatçı Nafiz Mustafa ya
§ nında No. 3 
§ Hacı Süleyman mahdnınu İbrahiın ,. 
- .) {~o;;ı 
§ Telefon: 3276 1 · v ili 
iıiıııııııııııııııııııııııııııııııınnıııııııınıuıııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııım~ 

3108 3110 5270 
10233 10325 10237 
16788 19821 19823 
207 4·t 207 46 207 48 
22860 22862 22864 
24807 24809 

19825 
22111 
22866 

1982i 
22113 
21868 

19829 
22115 
24801 

3104 
5278 

16784 
20740 
22117 
24803 22119 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::. 24805 

SARDA Elbise Boyalı es• 
f zmirin en iyi boya anesıdi! ................... :zeı.::ta!'.!!BlP!%:!ım!Jm~------

Z e yti n yağ Fabrikas 
Veya a ılık 

lralık 

lımir Tepecil· te Kemer İP ta yonu ittisalinde kain tam 
teıkilitlı bir ZEYTINY AGI fabrikası, depo ve teferruatile 
SATILIK veya KiRALIKTIR. 
· Alikadarların: Vali Kazım paşa caddesi N o. 12 

Jaklnyon Limited Ş rketl ne 
müraceat etmeleri. 

Telefon Numar aı: 2449 

Aydın Demiryolu 
Müdürlüğünden: · 

P. 877 

Umum 

7-10·1H3i Tadlıiıı<loıı ;)t-7 -1B3.) tarilıiııeka
dar Sarayk<>ydeıı La~lı.\•;u;ak ın·p~eli panınğ·un 
toııuıH.laıı 1830 kurns iim·pt a1ıuaeaktır. 

l 

4-10-934 tadhiııdeıı :Jı-s -9:~ ı> 1arilıiııe kadar 
a~ağ1daki istasyon hırda ı.ı Jzıtı irc taşı ııacak pala
nıntı ve tırııaklarıu tabi o1a<'au:ı tarifel<'r Lcrve<·· 

" ' '--' ' lıizir<lir. . 
Aydın denıiryoltı ıımnııı ıııiidiil'liiğ· iiııclcıı : 
Dahildeki istasyoulard:ı ıı gelerek doğnıdaıı 

<loğ'l'll~'a iskeleden ntpurlara verilcc·ok bnğ·dayııı 
beher tou undan ücreti ııakUYesine iJtı vcten 20 ., 
ktuıu; daha iskele ücreti alınacaktır. 

' 

42 senelik tecrübe v~ ameliy~t ile nihay.et A_ v~uP~11 
en büyük boyaha ntlernıde ıtkız sene tahaıl göruP ş blC 
detnamelcr almıf olan boyahanemiz mutıbassısı ınu 
rem müıterilerimiz için teminattır. ,.. .. 
Hi11\nınnı tesisatı11nız asri ve ıııilıanik 1 d 11 i11 
Temizlenmif, boyanmış ve ütülenmiş elbiseler, d~ı'de 

bir ibtisaıla ve ıon siıtem makinelerle fenni şek• 
yapılmaktadır. ,dile 

Muhterem müşterilerimizi istifade ettirmek maks 
kış için ayrıca tenzillt yapacağımıııda bildiririz. j. 
Al)HES: Sarda boyahanesi SaınaH isJ,d~ ı 
1'elcfoıı ı-;irketi karsısında No. ~ 1 -~ 

1111111111111111111111111111111111111il1111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııın 111111
1111

' 

~ Doktor 

i !,mir M~~:et !~~~~k~~i!ıeba••"' 
~ Her nevi Rontken muayeneleri . 

0 
f 

~ l.Jltra - Viole ve Elektrik tedavileri yürüyeınıye ·ı 
- 1 
§§bilhaasa Raşitik çocuklara tatbiki ve rontkell 
ı=::; 

~KeJ tedavileri yapılır . 5'-
- ikinci Beyler sokak fırın karşısı No. 25 Telefo.n z 
ıiiiiüııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııoıınııııımıınnııı mınıııııımııııııııııııııııııımııımmumııııııııııı~ 

• 
parasız ış ilanları • 

lzmir Postasının Bu Y eniliii Okuyucuların Cok işine Y arıyacaktır - tafsilitı Okuyuııd-

il lzmil' Postası, kıymetli oknyııcularıııa bir lıizl 2 - Ev, dnkkio, araa ve bağ bahçe aatmak veya alma,14um.•a, beher def'"' ifin 2 kuruş damgu 
1
,,,1u ı;ünderit~celı'.~ 

meti mahsusa olmak üzere bir •tiyealerin 1 Teşekkür zayi evleııınc ölünı <loı•·nın .rı•~ıı' 

1 3 - Otomobil, kamyon, velespit, kayık, sandal, motör ] 'b'' ·ıA 
1
' . l'k, · ] ld, h ", i(flll PARASIZ LANLAR d.k f .. f k' . annıa gı ı ı an ar pmc ı ı ıa e rcsnıı . . ~ iı ve oto~ra ma ınelerı, radyo, ev eşyası, gramofon L. . , . ·k . . , ~ , . 

1 
.. tedJf' 

kıtap ve mobdye almak veya tatmak iıtiyenlerin ımıtet ~ır etı taı afıucLuı _ l\abn 1 cdılme \ . il~ti 
ıiitunu açnıı~tll'. 4 - Aıçı, ev hizmetçisi olmak veya almak istiyenlerin, Ay sonra mukavelemizin Jıitaınııı<la bu gıbt ·d~ 

Gündelik hayat ihtiyaçlarından olan 5 - Mnrebbiye, muallim, musiki ve resim muallimi ve ları da meccanen ııe~redebileceğ·inıi ~ i ~iıııd• 
• . . •• . . • . saire iıtiyenlerle bu itleri yapmak istiyenlerin bildiririz. ~ '1 
ış, btzcnetçı muşterı bulmak ıçın karıle- 6 - tııta, marangoz, babçivan, yapıcı, boyacı istiyenıerin, Mu·· raca t h ıı· . t . Postası 

1
JiJJ, 

• • .. • . 7 - Çırak, kalfa vesaire istiyenlerin, • . a ma a 1 . zmır ~ ıe 
nmız bu solundan çok ıstıfade edecek- 8 - Yazıhanelerde mubmbecilik veya muhuiblik veıair servısı Posta kutusu 238 Yahut J. e 
)erdir · memur iıtiyenlorin f 

• lf arayanların göndercceld~ri iJioları meccanen neşrede- on 3952 o"" 
1 - Ev, dDkkin kiraya vermek .. ya kirelam•k iıbyen• ceğiı. Vcy" doj!rudarı doj!ruyıı ikiden dörde kadar Ga•ibı.lV ~ 
leria Bu ildnlur .1 - 4 $alın l{P.çmiyecek ı:e.,.valmz ka'6' defa na~ıi Ticaret Matbaası fevkinde l:zmirPcuıo•sidarelıa11ı•si ~ 

lıiiıliiıİI_ ........ 



iimer Bank 
11 mallar pazarı 

• 
'~ En Zen2in Mağazasıdır 

1 •••• 

tş KADIN - ERKEK 
Yasına Ait Yüzlerce Çeşit Bulunur 

Yrıca ısmarlama kostüm 
21,S 24: 27 ,S 30,5 34:,S 

LiRA y A KADAR 

REKE VE 
Feshane'nln 

•ilam ve halla yOn kumaala-
I •n iki prova yapmak v8 iyi 
leme kullanmak şartlı• ma· 
•• ••n'atklr bir terzi tara•n dlkllecektlr. 
" "8ıet ve resmi müessesat me-

lrlarına taksitle mal' verilir -

mağazası) 

IZlllR POST ASI 

========= lobusmen Gold 
b~~.en Gold tıraş bıçağının ismi 

---"' tı Utün dünyada tanınmıştır 

Doktor Memduh Laboratuvarı 
Beyler Sokak No. 27 

Qoı~tnen 

'rır~ 
tı ile 

külpe
er hile 

:ır-. 
Q l1rlaı· 
lobusınen 

'Gold 
1-tı ile 
lnüsta
'1 oıan. 
•ki da. 

a tı-

a ~"1rıa,. ,. 
'-. ~ '-fif k-r~ ki traı oldaianmdaa lıaberiaiı 
~· -

depoıa: Kemeralb karakola karıı11ada 
Ali Rıza oğlu Mazhar 

P. 827 

Limit et 

..;:"9nı 3 2 ic T e.f LiYerpool ve GluıoY·• 
'- laeid.Ue• yaparlar: 

....,. 19 B. Teplade AaYen. Hail ve Loadra-dan 
" 25 • LiYerpool ye SWauea•daD 

~-~ ' " •J Diha1ethule Aaven, Hail Ye Loadra·du 
·:' .._'!"'Wul Ye nparlarıa ialmleri lserbae deiifik 

.at1et kaW edllmu. P. 745 

Telefon: 2691 ;ITeleg~ LABOMEMDUH 

ticari 

Oıdat 

HER 

c•ns 

Sınai 

Tıbbi 

Tahlilat 

H. 300 

urlu uş rKişesi 
--H-. e-r-Keşide:Müşterilerini 

Zengin Eden 
Kl,amlz ou Seferde Birçok 

Müşterilerimizi Zengin Etmiştir. 
Biletlerinizi Kurtuluş Kişesinden almayı 
unutmayınız. Hapishane karşısında berber 

ve Tayyare bileti bayii Bekir Sıtkı 

1 

6 Ti RINISANI ltM 

Manisa Oteli 
Miateciri: SALıH 

lımirde ea feralıli, temlıl•• 
'lcuı otel MaDlaa otelidir. Bn 
defa mi•afir kalan daima mlf
eri•i olacakbr . 

Fiatlar 25. 35, 50 lrul'll!tn• 
Adre•; Keçecilerde Llle Iİ• 

11ama11 karfımuıada. · P.803 

Safa Oteli 
Kuyumcular çar,ısı 

karşısında 
Tliccar Ye ••nafıa lıiae Ye 

kue•iae elYeriıli çarpra •• 
fakı• oteli tav•iye ederi&. 

P. 714 

Opera tir 
Dr. o.,vdet Mustafa 
A•kerl merku lautuul 
Opentlrl. 
her flla atledea 10an 
ikinci Beyler So. No. 78 

Aydın demiJJola amam mi 
dlrlli111du: 

Umarla illa•yoauadaa Al· 
ıaDcata tq111acak prueli pa• 
muldar 1006 aamuab h-ıı 
rif en la iklacl fıkraııada 
"kreclllen reddiyatta• da il· 
"fade edeblleeektir. Ba tarl· 

13· 10 1934 tarllıiadea 31·7· 
1935 tarihi•• kadar mateber 

Fnaum• Bordo bp fa
klltul ılı HririJabaclu 
meıun ukeri lıutaaeal 
ılı lıutabldan mltüa .. 
idi muyenelaaae: 
lldDd be ler •· No. 81 

-
Hanım - Bey bu kadar tık ıapkaya aeredea bal • 

dan az? 
Bey - Ya.. Hlll haberiaiz yok ma? Herkeala bil

diti ıapkacı Abba• Hilmidea.. Ayni zamanda o ılr· 
d&ğllnllz yeni delil. e•ki ıapkamclar. 
Hanım - Ya .. Demek memlekette bu kadar ,a.el 

bir a•t• ve fabrikamıı Yar lıa?. 
Bey: - Size dlyeblllrim ki bilumum ıapkalaraa 1•· 

ai•ini yapıyor ve e•lrileri de itte baıımdakl tibi ye
ni•iaden f ark•ıı; · çtlnki malıiae ve aletleri 10D liatem 
olup Vlyanadan ıetlrdiii ıibi ut••• da m .. laar lla· 
car .. Jemle Fren•" dir. TetYiki uaayi kaa1111aadaa 
İ•tifade ederek ·mevadda iptidaiye olarak bll6ma 
ıapkalana kamaıını dotradaa dojTaya Anapadu 
celbettiğl için bu kadar ucu Ye aJDi samanda mit• 
terileria zevkini olqıyacak n•k Ye model lıer ae ... 
kil olar1a ol•an pek lrı•a bir mlddet urfıada temi· 
nallı olarak y Jpmaktadar. 

Merkeı: Balcılar No. l 91 9 Eyltl balıaratçalu 
karıı•ındadır. 

~~~~~~~~~~~- f.1 

Kok kömOr 
TOPTAN ve PERAKENDE 
Satıı yeriı Karataı tramvaJ 

caddeıi No. 107 
Telefon: 226'1 



1 

SAYFA 12 

HANIMLAR! •• 
Okumadan 2eçmeyiniz •• 

San'at tetkikatı için uzun seyahata giden minik ka
dın berberi Sıtkı bey beraberinde Almanyanın buharı 
ve elektrik ondüle makineleri ile avdet etmiştir. 

Artık saçlarınıza altı aylık ondüle yaptırmaktan kork· 
mayınız. Saçları yakmaz, bozmaz, kırmaz, sarartmaz, 
Okıijenli ve boyalı 1açlara kat'iyyen zarar vermediği 
gibi aslından daha gOzel dalgalı, lüle gibi kıvırcık 

lur. Baı ağrısı vermez, sıhhata da dokunmaz, kontak 
apmaz, biç bir korku yoktur. Ondüle esnasında ve 

her tarayııta yıkanmak lizımdeğildir. Teminatlıdır, be· 
.. enmiyenlerin ondüle)eri buıuıi aletlerle bozulur ve 
açlar eski haline getirilir. Fiatlar ucuzdur. Bütiin iz

mir hanımlarının istifade etmesi kendi menfaatları ikti~ 
asındandır. muhterem müıteriJerimi bir çok yeniliklerle 
n son modellere göre tanzim ettiği Keçecilerde üç 

kath 122 numaralı yeni binasında kabule baılamııbr· 

Hususi 

IZMIR POST ASI 

En Büyük Zengin ikramiye 

200,000 
Liradır. Milyonlara kavuşmak istiyenler Keçecile 
caddesinde 

t 34 Numaralı 
Milyonlar Kişesi Hayri 

Gnnde beş kuruıla zengin olmak isterseniz milyon-
lar kişesinde yeni tertip edilen on sekizinci tayyare 
piyangosundan bir bilet alınız. 

Her ayda malum olduğu veçhile birçok vatandaıla
rımızı zengin eden bu uğurlukişeden Tayyare biletle· 
rinizi almanızı ve ilk alacağınız biletin ıonuna kadar 
u .. urlu idece .. ini ümit edebilirainiz. P. 819 

BOL IŞIK 
AZ SARFİYAT 
UZUN ÖMÜR. 

İşte (Metallnm) 
lambalar1n1 ter
cih ettireu 
evsaf. 

Bav ilerden • 
Arav1n1ı . . 

Deposu: 
Mehmet Tevfik 
Elektrik malzeme 

depoau 
Peıtem :tlcılar 
Tel. 3332 

şifa bahkyağı geldi 
1 ~ıınııırnııııııııııınıııııııııııııınıııınıııııııııınınrımıııııınııuııııı1111111111wııuııııııııınııııııu~ııııııııııııuıııuııııuıııı!!ill! ~ Doktor Alı Rıza ~ - -- -- -
~ Doğum Ve Cerrahi Kadın Hastalıkları ~ 

iyi yimek, temi• gi~ ~ 
naııl bir ihtiyaç iıe •1' ~·· 
temiz bir hamsmd• yı 
mak ta bir 1.arurettir· 

·'Bunu nazarı itibar• 

Keçecilerde : 

~ 
~ 
~ 

Bu hususi yağ·ı hi<i bir yerde bnlmıya iınkan yoktur. <)ÜNKİ baş 
mahsuldür. ÇOK SAPTIR, 

H usus1 olarak iki 
defa süziilm ilşt.iir. 

~Mütehassısı Telefon 2987 ~ 
~ Kestelli caddesinde 62 n nmarada her gün ~ 
1 saat 3 den sonra hastalarını kabul eder. 5 
ııııııırııııııııııııııııırıııııııırııırrııır1111111111111ıııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııırııııııps29iiiiii 

Tevfik Pat• ti , 
Haoı•, te 

Fevkalade 
MUKAVVi, 
MUGADDi 
KOKUSUZ 
HAFiF 
ve 
LEZZETLiDiR 

Şif A balıkyağı 
ŞiFA 

yalnız. 

Eczanesinde şatılacaktır 

Doktor Operatör 
Tahsin bey hastanesi 

1zn1iriıı 
bilhassa 

en lüks ve sıLhi ve emsalsiz hneust hastanesi olup 
kibar ailelerin Amellyal için yegltne tercih 

eyledikleri hastanedir 

Tahsin bey, hastanesinde 
Sabahleyin 9 dan 12 ye , akşam 14 ten 18 e kadar 

hususi hastalarını kabul ecler 
Adres: lzmir Çivici hamamı civarında Müftü aokağında~ Yemiıçi Beylerin 

muazzam bina11nda 

47 DERECE bar 

45 DERECE 
Rakıları Üzünı Ha.kılarıdır, Sıhh1dir. 

Ikinci Sııınada.n Yapılan 43 Derece Sakız Rakısı 
l{akLSI cuzluğu 

Milr<1caaı, Mahalli ; 
itibari)~ Şayanı 

Nazilli Madran 
Müdürlüğü 

Türk Çocuk Gazetesi 
Bundan böyle her ay batında ve 12 renkli ıahife 

olarak çok~mlkemmel bir ıekil altında çıkanlacakbr. 
lkünci Teırinin birinci giinü çıkacaktır. 
Merakla beklemelerini çocuklara tavaiye ederiı. 

Tavsiyedir 

Rakı Fabrikası 

P.770 

Aydın dmiryolandan: 

l 8·9-34· tarihinden 31 · 12 
934 taribinekadar Söke, S6ke 

Kemeri ve Moralıdan lzmire 

taıınacak burçaiin beher to
nundan 375 kurut alınaeakbr 

Kemeraltn1<la ikinci Beyler sokag-ında kftiu Nı milkemmel aıefr°!İ: 1 

Taflan Gazinosu asri teıkilitle buıOD dJ~ 
Bugünden it.ibaren a~·ı l<lı ketin en güzel bam•

1111 

lzmir muhitinin yegine ve en kibar biricik mahfeli olan koydum. 
1111 

ti ~ 
TAFLAN gaziooıu muhterem müıterilerinia huzuru iıtiraba· Muhterem balkılll• .-~ 

dl t~ hiçin her tOr lü fedakirhğı göze alarak mükemmel ve mef- riflerinde göreceğı, ı..-' ~ 

ruş bir şurette açılmıştır. kalacaklarını kayd• 1• ~ 
Yorgun dimağlarını dinlendirmek ve kıt gecelerini eğlen· ~.. e p. 1

1 r b" • k . . 1 k • . • sıorm m tır ce ı ır surette geçırme ıçın mem e ehmızın en mümtaz M .. t . . ALI il 
d 1 • d ü kk"I k. "d ü kk b" us ecırı: sazen e erın en m teıe ı on ışı en m re ep ır saz f'f 

heyeti tarafından nadide parçalar terenniim edilmek suretile • Ağzınızın tadıoı ,rt 
hoıça vakitlerini geçirebileceklerdir.. mak yediğiniz yemeiiol 

Müeueaemiz pek vakında lstanbuldan Izmir balkının hiç mını kolaylaıtırmak •' 
görmediği ve dinlemediği muganniyelerini getirtip bu mlim· da gı"dermeıio• 
t h r .,, d kf emrazın 
az Msaz beye ıne ı •.e e e~e 1ır. '·l b chm için mutlaka e• 

eıru at ve servıs temız o ma11 a eraber i•yet ehven- .td 
dir. P. 853 oi:n Foça sU1 

Hacı Bekir 
Kestane ,ekeıi, Acı badem kurabiytsi, Şeker, 
Lokum, Şurup, Reçelleri ile lltanbulun en nefis 

Fantazi Çikolata ve Karamela çeıitleri 

GELDi 
YALÇIN 

latanbul tekerleme mağazaları, ıipariı veren ve 
Diğer pek muhterem mUıterilerine çok taze olan 
bu çeşitlerden hemen aldırmalarını arzederiz. 

İznıir Şekerciler çarşısı N o. 16 
Kar~ıyaka Kemalpaşa caddesi N o. 81 

P. 795 

•• Aydın demirvolu 
dürlüğünden: 

umum mu· 

o - 10 · 1 !l34 Tarihindon itibaren is'arı ahire 
' kadar Ay<lıu demiryolu şirketinin Alsancak de-

polarııulaın yine şirketin iskeledeki deniz kena
rıııdan vapurlara verilmek üzere taşınacak buğ
dayın beher tonundaın30 k1iruş iskele iieretialınır 

J 00 lira tlopozito yeyahut ayni ıniktar için 
· verilecek badka .tenıina.t ınektubu ya.lnız ınilr
seliilelıten kabul edilecektir. Bu tarifelerden 
ayırca hi~~ bir reddiyat yapılmıyacatır. 

Bütün pan1uklarını miinhasıren ~inıendiferle 
' taşımak ve başka vesaitle nakliyat yapmamak 

üzere teahhiitname imza ederek 100 lira temi
nat verenlerin nakledecekleri preseli pamukların 
beher tonundan 1560 kurn~ iicreti nakliye 
alınacaktır. 

U 
içmeliıiniz . dA~of n manda vncu il 

büyük fark görür•.~o~ 
Kemeraltı camii 31 

lıında No. 1 Telefo~ t· 
8,, 

Son moda a•iıel•' ~ 
limbaları fiatlarııD11 ı' 
kabul etmez derec•1' J 
mittir. ~ . .~ 

Saman iakeleıı, 

don 55-3 Ataıad• ~ 

1'ayyare Piyango biletlerinizi mutlaka SAADE''f 
ÇorakkaDı 354 No. da Haıan Tahain. TELEFON 

kişesind~~ alı~Jı 
: 3497 


