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==Köpek Balıklarına Soyulmıyacağız 
ko .. pek Balıkları.. hamiyeti, dörtlerin Türldftğü, dörtlerin vıtan merbu. 

tiyetleri uerde kaldı? 
l • • Ey muhitin incir, üzüm müstııbıili ve ey öteden. 
·~~ yıl.ola acı do~ru araııudı ne &amın tahyir beri hıularda tıliyen amele!. 

"diyıek daima acı doğruyu tercihe çılıımıpzdır. Rica ederiz ıöyleyiniz, yalan mı ıöyliyoraı?. 
r..- llıeelek bize belki zararlı dı olmamıı değilclir, k 
~l h' el 932 ıeneıinde 30 - 35 kara•a açılan piyaea11 -ta aa· L.,-' ız; umumi meofaatın bu ıekilde mürı eme9 .. 
~lld tan daha fazla tıkınmak için· bir hamlede on kuruıa ·f Uğu kan11tini hiçbir dakika tt!rketmedik. Tatlı 

teli ~ birçok l bnlde yaranmıya ve anıtmıya yarar. dftıftren tip bunların araaındadır. 
ş11 d~~u iıe derdin densıdır. - Ben umuml harpte İıtanbulda idim. lngiliz 
~ dort Türkümsü tüccarın m61tab8il 't'e memleket gazetelerine gidi mektup yollar, ayda on İngiliz liraıı 

)) hl hinde anlaoarak harekete geçişleri keyfiyetinde de alırdım. 
l( •cı bir doğruyu söylemek isterdik: Diye cuuılugu ile ö~önen tip bunlann araeındadır. 

)) t tthur Aram Bampıraumyanlı bunları kırıılaıtırı· Daha iki gan evel Borsa ıimearlarından maruf 
ı;:-. bunların • Türklük• iddiaaından utanıyoruz. bir uta: 
4.,ı,-_ •ınt-lesinin ve müıtabailinin cllOıyil Aram.,. - Okadar k.urulmııyın. Biz mikrobuz, sizi mıhve0 

~i Aram Hamparaumyanıo Tdrklüğü, müstaluil- deriz. 
oti ~ekirlığı, memleket rabıtası, bunlarllan çok Diyen tip te bunlann arasındadır. Bunlar mı mem-

t kti, Alttar11fını artık ıu heeap ediniz. leket menfaatini, müatıhıil menfaatini, hükumet 
teı .. Bu gün Aram Hampar1umyan kalkıp gelse de: menfaatini dütünecekler? Bunlar mı Türk mahıulü· 

~ilen hunlardan dıha Türkilm,bu memlekete daha nün hem kendilerine, hem:milıtaheile faydalı olmaaını 
,Ah ~ lllerbutum. ietiyecekler? Eıaeen bnnlar .kimlerdir, birkaç ıene 

)JJ" ~ Ve bunların ticari barekatile kendi hareket· evel kaç kuru~ları vardı, ıimdiki ıerveti naııl Te 
karıılaıtırlll hak kazanır. O halde dörtlerin nereden yapabildiler?. 

, ~ırallığa Doğru 
: 90o sandık dolusu altı'nın 

nıicerası ne oluyor? 

Çar'ların ·iiiizinesi işi 

~ 

'"' --,,~,de Glaskov'da geçen hafta bir tren kaılıı olmaı "'•t f, 35 kiti atar ıekUde yualanmııtır. Reımimiı 
t. '•kip çeldlmiıtir. 

, l>i~~ [ A.A ] - Jimboliya'da iki tren çarpıımııtır, 
•ç yarala vardır. 

0ayyare piyangosu 
Çiincü Sayf amızdadır 

Vur 
Abalıya 
Mhtabaıh ezen Efendilerin 

ıillbları ondur : 
-Amın 

efendim, bi· • 

yeni 

Kanser haıtahğının mikro· 
bunu bulan doktor Fon 

Brehmeo bu zattır 

Çifçi Necati Bey!. . . . 
Ziraat Bank.aııudan gôktaı aatışını 11teyıp te kimi. 

len alamayınca: 
- Ah .. Bepıini bana verseydiniz; mukav~lcyi imza 

eder, etmez varil hıoına bir lira zam yapac"ktım . 

Diyen tip te bunların araeıoda değil midir7 Sen 
temiz bir adamıın, ıu iti de alakadar makama 
arzet .. 
Bunların döndilrdülderi dolap, çevirdikleri mel'anet 

fırılda~ı artık kifi gelıin .. 
Bir Türk gazetesi için ne elim bir itiraftır .ki: Bu· 

ıene Alyoti • Jiro • Solari birJigi olma1aydı dörtler 
gurubu bu memleketin ihracatını mahvedeceklerdi 
diyorua. Hakikat budur ve hu efendiler ecuebi bir
liğin 1 O kunıtı mal arıettiği piyaaalara alivre yedi 
kuruıa ha~lanmıılardır. Onların düoüoceıi: 

- Fiıu düoılrür, iıtediğimiz ıekilde :mübayaat ya· 
pırak ptrı kazanınz. 

Dan ibaretti. Milstahaili hiç düıünll'ediler, memle
ket menfaatini hiç dilıünmediler, udece · ketelerini 
ve tıkanaeıcı gırtlaklarını düoftndüler. Köpek balık· 
lırı .. 
Evet.. Köpek balık.lan da hpkl bunlar gibidir ve 

denizlerin selimeti, ıerveti, huzuru namına köpek ba 

lıklarının itlifi nıııl bir zaruret ile Törk müıtabeili 
nın,Türk amelenin ve Türk mahıulfinün ıelimeti na· 
mına da bunların piyasa haricine atılmalan öylece 
bayati bir zarurettir. 
Bir köpek balıRı nefriyıtımıa için: 
- İzmir Poıta11ının süfli ya11lan· 
Buyurmuı. Siyahın beyazı müıtekreh ğörmeıi tabi· 

tdir. Bunlar bizim için • iyidir• dedikleri gün 1zıoir 
Postasına intihardan baıkı çıkar yol kalmazdı. Bis 
onlardan tiksiniyoruz, çünkü öz Türk müetabeili, 
öz Türk amele ve nihayet Ankaranın reemf mahafili 
onlardan tiksiniyor. 

Efen diler!.. Stop! • 
Eıile, kemiğile. beynile, hüliaa bütün varlığile 

mil!ıtahsili ezen değirmeninizi artık itletmiyeceğiz. 

Bu memlekette enerjili bir matbuat müeaa~ıi, 

dürüst bir idare makinesi, azimklr bir fırka teıki· 
llitı ve nihayet binefıihi halktan baıka hiçbir ıey 
olmıyan halkçı bir hükdmet val'dır. Bütün bu var
lıklarıu karımnda artık ıia öz Till'k mflıtahıilini 
ietediğiniı gibi ıoyamıyacakeınız .. . 
Soydurmıyacagız! .. 

Belçika'da yapılan 

son bava manevraları· 
na sivil tayyareler de 
ittirlk ettiril mit ve 
kendilerine iıtiktaf 
vazifeleri verilmiı\il. 
Resimlerden biriıi W-
riikaeldeki ıivil tayyare 
meydanını, diğeri ma· 
nevra esnasında gaz 
maıkeıi akmıt aıker
lerin mıkinab tüfekle 
tayyareye ateı yaziyet· 
ferini göltermektedir. 

Almanya ReddeHi 
Hukuk 

Miıakı imıa eden· 
)er tarafından aske· 
ri muavenet mecbu-

......... 
biz şark 

riyetinin tabakliuku 30,000 m.urahhaıın iştirakıle kurulacak 11iıler hükumeti harici siyoıeıin i 
şimdiye kadar blltl1a tasvip eden Nürnberg kongresinden bir inıib4 

mllzakerelerde ıay111z müşkll· mevcut değildir. mtıhim olan ıey otomatik ola
llta maruz kalmııtır. Kuv· Her halde Almaaya bu ka · rak aıkerl yardım vazifeıi de· 
vetle mllıellih devletlerin or· bil teminatlara kendisi için ğil ademi tecavlz ve ihtillfta 
taıındaki merkezi vaziyeti bir menfaat g6rmektedir. Al· aflkadar olan devletlerin bir• 
kendiıini haıus1 bir ihtiyata man hükumeti baıka usullerin b' il ·ı i t• t hblldOdllr . • . ır erı e ı ııare aa . 
mecbur eden Almanya ıarkta ıulhu daha ıyı temınat altına Bu taabhlltler vahim ihtillflar 
zuhuru muhtemel blltlln ihti· llabileceğini HDnetmektedir. • Devamı 7 inci ıayfada • 
llflara kendiıini ithal : edecek Umumiyet itibarile iki taraflı 
olan bir taabhlide giriıemez. muahedeleri tercih eder. Fa· 
Miıakta derpif edilen Fransa kat birçok taraflı muahede· 
ve Sovyet Rusya için huıuıi lerde muhalif değildir. Bu· 
teminatlar ıiyaıeti lüıamu nunla beraber herıeyden evel 
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Murat Efendi Bir K dın Hi
kayesi Anlatıyor 

Belgrad 11 (A.A) - Yu- tır • • !'al!nız o? kadar ltalya Ştıref ve hayıiyetiu en b6- oldu. Bana Aydın Pal~, 
goslavya Ajan~i bildiriyor: tabuyetı lehıne • rey vermıı yük kıymetini vatan kelimesin siye ettiler. Aydın gib• 

Spliti ziyaret etmekte olan ola~ların hareketınden mll~e- de bulan T6rk milleti btiklil bir merkezin zaten bari• 
mareıal Balboya karşı nfima- ~ss~r olarak ltalya aleyhıne savaıının acı günlerinde bu miz bir kaç otele ili 

yışlar yapıldığı tarzında bir agMırmışlalrdBır.lb h k ezeli meziyeti Aydında çok vardı. Oteli çok gnıel, 
areşa a oya ne a a- • • . 

Bu Fransız günün birinde Ellerim durdu, kalbim çatlıya- Ajans tarafından işaa edilen -ret edilmiş nede herhangi bir büyük hır belagatla düşma? dum. Fakat ne yazık ki 
Şehzade Murat efendiye Fra- cak gibi çarpmağa başladı. haberi tekzibe resmi mahafil tehlike ile tehdit edilmiştir. akınının karşııı~da gösterdı. rimi, yüzümü yıkamak 
nsız büyük ihtilalinden ve Bu ses bana yaklaşıyordu. mezundur. Mareşalın Split- Keodisinin Splitten harekete Topa taş, aünguye karıı çakı terin bir su değil, ıu o• 
cumhuriyetten bahseden bir Bir müddet socra odamın teki ikameti esnaı1nda biç mecbur edildiği doğru değil- kullanarak Ay~ıa h~lkı Ay- bir ıey bulamadım. ip \ 
kitap getirmişti. Veliaht; de- kapısı açıldı. içeriye genç ve bir nümayiş vaki olmamıı- dir aını suku! .ettır .. tmedı. Fakat ince akan takma muılo~~ 
rin bir merakla kitabe göz güzel bir Çerkes kızı girdi. karşılıklı ı~ı dögüşen kuv9~t ta Aydın vilayet merke 
gezdiriyor. Franıız avukat da Dudakları gonca '"gibiydi, gil- Manevra~. Mühim arasında naspet kabul etmı· istihza:eder: gibi ıüzOl01 
kahve içiyordu. Murat efendi lüyordu. Tanımadığım bir ka- yecek bir fark bulunursa 0 - Suıuz~Aydının bu ilk 
baıını kaldırdı, selis bir Fran- dnıla ilk defa olarak yalnız Bacladı Bir teklif zaman faikiyet ibresi kuvvet- nını dııarda dinlenmek 
sııca ile dostuna hitap etti: bulunuyordum. Şaşırmıştım. -& • li tarafı gösterecektir. Aydın çıktığım:bir kahve bıb 

- Monşcrl. Eütün 'Dünya Ben anlatılamaz bir mahcu- Londra 11 (A.A) - Ord~ Pns ~l ( A.A ) :-v M~ten önleri işte böyle bir mtıba- de daha ·'"'mUşahhaı 
mekteplerinde Müslüman, Hi- biyet içinde kızarırken Çer· d?n~o~a ~e hava kuvvetlerı · guc;esı Nevy~rktan ogrenıyor: reıenin meydanı oldu. gördflm. 
riıtiyan, ·Maıevi ve eğer varsa kes kızı elini uzattı, elimde nın ııtıra~ıle bü~k ~anevra- Donen şa~ı~~ara nazaran Buna rağmen eıere kolay- Madran lokantaıınıD 
Putperest talebe yan yana dcstere vardı, onu aldı: lar Yorcbırn ıahıllerınde baş- M. Ruzvelt butuo harp malze lıkla meyledemedi. Bu nisbet- ye bikim köıesioe o 
otarmalıdır. Böyle yapılırsa _ Efendimiz, bu meıguli- lamıştır. Manevranın mevzuu mesinin millilcştitilmesioi ve siz kavga gllnler ve günlerce bir kahve istemiştim. Ô 
çocukluk zamanlarından itiba- yeti terkedin de beş, 00 daki havaya hakim bir Şimal dev· sıkı bir kontrola tabi tutulma· Türk zekisının, Türk bilgisinin bir de bulanık su geldi· 
ren insanlar birbirlerine düı- ka için şu fırsattan istifade bu letiuin lngiliz sahillerine asker sıoı başlıca devletlere teklif ve nihayet TGrk cenglverlik kat çok geçmedi baıu ~ 
mın gibi değil: doıt gibi yurun bu dakikada bizi kimse dökmesidir. edecektir. \Ju teklif Cenevre- ve harpçiliğinin . zaferi suretin- Aydına mahıı.ıs omuıuO 
bakmağa ahınlar.. dinleyemez. Ağanızın da ha- ye M. Norman Davia tarafın· de akan kzıl kanların ortaıın· veya bezlerle aanlmıt 

Fransız avukat cevap verdi: beri vardır, kendisi dııardadır Fen alemimde dan gelecek ay verilecektir. da sallandı durdu. Son vatan ıacu peyda oldu : 
- Fikriniz çok güzel efen- Dedi.insanlığımdan utandım. Kleveland 11 (A.A) _ Pro- --- evlldı aon kan~nı akıtıncaya - iyi su verelim 

dim. Fakat aracla Din farkları ~u esir Çerkeı kızını hiç feaör Von Orosso radyomdan Çelyoskin kazazedeleri ~adar sebat ettı. Fakat artık Dedi. 
vardır. Meseli: ıüphe yokkibana amcam gön- 140 d f d h f ı ı . ımkin kafqıamııtı. DDşman Adamın yllzüne 

e a a a aa o an pro Moskova 11 [A A] - Çel· k d ·b· h ü n d 
- Anlıyorum.. Haremden dermj•ti. Vakıa zaman za· . • . ' ·. . u uz gl ı şe re Y 1 yor u. baktım. Yüzünde 

• • Y ' tactıumu tecrıde muvaffak yoskın kaznzedelerının kurta· O ı t h. ka ı· 
bahsetmek ııhyorsuouı... man ltıkane tahayyülita da- . . . n ara mun aza,?1 ıe. ır . P suyu gördükten sonra 

- Evet.. lardım. Fakat insanlığın bu olmuıtur. - rılmasına ıştırak eden Amerı- )arını açmak Turk ızzetınef- sinden ıa içeceğime 
- Bundan nefret ediyorum. derece düşebileceğini hiç. dü- şamıyordu Hliıeyin Avni pa· kalı makinist OJyde / rmisied sind~ fırtınalar yarattı. Ve getirmiş bir adamın se 

Haremde geçirdiğim zamanla· ıünmemiıtim. Kendimi bu ma- şa iıe şahıen ve tab'an müs- ve Vilyam Lıvaryeye dün me- ç~luk çocuk . herkes yol~ar~ dalgalanıyordu. 
rnı benim için bir azap oldu- ceradan haueti Yusuf gibi tebit olduğu için kanunu esa· rasimle Lehin nişanı verilmiş· dokülerek şehır ateıe verıldı. - Kahvenin yanınd• 
jılnu söyliyebilirim. ; Kadınla· maıum kurtardım. Bu kııın ıi ilinnıı bir tftrlü aklına ıığ· Amerika sefiri merasimde ha- Yunan askeri işte böyle bir bardağı göstererek: 
rımız cahildir, mektep yOzii hali açıkça esaret değil- dıramıyordu. zır bulunmuştur. Aydın bulmuıtu. . - Senin ki de böyle 
görmezler. Bu büyük bir nok- midir?. Fakat ortada sultan Azizin Tren Aydın ıabtasyhonubndl~ mi? dedim: . l 

d S. b .. L• , • dur\Jnca ben hep u ey et ı B ı· b o 
sanımız ır. ıze ususı uır tıte sultan Murat böyle hal ı ve sultan Muradın. icJisı Y apm ı ya caklannıR . . f 1 u ıua ım ya ancı 
maceramdan da bahsedebilirim · • • • . • . ' ' tarıhın ıanlı say alarını nur a- mu göıtermiıti. 

hür fıkırh bır adamdı. Ancak gıbı bır eser V@rdı ve bu eıe Bremen, 11 [ A.A J - Al· tan kahramanlık destanının ki 
On üç, on dört yaşlarında kendisini mütemadiyen iırete rin bundan sonraki ıekli mut· man hükumeti ecnebilere ait tesiri altında bulunuyordum. Suc~nun. d .. u~a .•rı 

·d· Od d ı kla · b .. d -.:ı· .., k . . ve hafıf bar guluıle. 
ı ım. am a mar.angoı u vermış ve u yuz en aımagı la a 1eayylln etmelıydı. bulunan veyahut ecnebiler ta- Her Aydınlıyı istiklal davaıı- H b • bu 
meşgul : bulunuy~rdum. ge~iş alt, ilıt olmuştur. Padişahlığa Bu sebeple cülOsun hafta- rafından rehin olarak bıraka nın ateıli birer müdafii dim· su;:dur~y;izi:yı~~ttıi• ..... 
hulyalarım derın emellerım davet edildiği zaman sultan sında sultan Muradın riyaıeti ı il ·· d t .., · dik görüyor gibi idim Tren· 1 d k·ı· Helll . . . 'b· an ma arı musa ere e megı · nar ar an çe ı ır. 
va~~·· . ıımdıkı gı ı meyus Muradın şuuru yerinde bulun- altında Vükeli meclisinin top- düşünmediği ve 'ileride de dü- den indik ; evveli kiiçllk fa· tur hem de daha iyidit• 
degıldım. mıyordu. !anması karargir olmuştu . .. . .., . t . 1 k kat tozlu bir yokuttan tahta Bu muhavere bana 

Ş. d. . . f şunmıyecegı emın o unma - b. k • H 
- ım 1 neyıoız vn e en- Gerçi ıultan Aziz derdi Giln geldi meclis toplandı. t d ır öprüye geçtım. emen d t ı · fh J mt 

dim? Blltün ümitlerinizt·aöndll ortadan kalkmıctı fakat 0 • S d 'R- tü k 
8 ır. yanık AydınıD acıklı manıa· t•eı ao •

0 
•An 

1
d
1 1 

sa bn."8~ 
' v , a ırazam uş , scras er • --- .. .. . l ı zengın y ının uı ~ 

mü?. nun yerine daha püsküllü ol- Hllıeyin Avni, bahriye nazırı Konferanslar rasını g~recegım aanmıı ı~ ' mübrem bir ihtiyacını ' 
Saltanat hırsı taşımıyo· mak şarlile serasker Hüseyin . .. bu gafletım uzun ılrmech . Jıİ 

rum. Buna trağmen i(Örüyor- Avni pııa belası gclmiıti. şevd;t,T de~erı haka~ı. o~zırı Karşıyaka Soğukkuyu ve Cumhuriyetin yapıcı eli bura- yurarak anlatt~. ~ydıo tilli 
•unuz ki mahpusum. Sultan Muradın irapta ma . u~u ' _ op . ane miiıırı ~za, Bahariye ocağında açılan hail< sını bir mamure haline koy· te~ çıkmış;ateıın .ec;:,, 

- Geçer... haUi yoktu. Abdülaziz işini Şerıf Huseyıo, Halet, .. Mıtat dersanesi ıalonunda halka hy muştu. Şehir methalindeki muş ve anla~ıt bır 
811 

Veliaht Murat efendi bir b Hü • A · P•talarla sad.ııret musteşarı dalı konferanslar verı"lmeg"e bu-viik binalar · dikç~ bir yo- Sonra yenı baıt t eceren seyın vnı paşa ~. , d'l . • adi' 
müddet dalgın, dalgın dlltiln- olduğu için şimdi onun oüfu- Sait, sadaret mektupçusu Mem başlanmıştır. Birinci konferans kuşu takip ederek nihayete e 1 ~ış. ~enı ve m 1 
dükt~u ıonra tekrar ıöze baı- zu. onun istipdadı hüküm ıü- duh ve Amedi hulefasındın "Zirai Kooperatifler,, mevzuu kadar uzayan geniı caddeler 'ehrımızdır. . Buna 'e 
ladı: rlivordu. Sadrazam · Mehmet Mahmut Celilettin efendiler etrafında muallim çifçi Necati milli gururumu kamçıladı. 'Ar· senelerdenb~~' .. böyı 

Evet ... ·odamda maran• RlitUl paıa kararaız adamın aultan Muradın riyı11eti altın- b y tarafından bu akşam sa- tık göı:leriaı aağda ve aolda kalmasına ,gonl.u~ • 1 
roılukla meıguldam. Birden biri idi: Hu aebeple Hüıeyin da müzakerata giriımişlerdi.. •l yirmi birde ~erilecektir. büyük bir hayranlık içeriıinde Bu s.u mes elesıoı • bı~' 
bire:odamın~~yantndakiQf oda- Avni pata korkuıundan Mit- _ D.evamı Yarın_ Bu konferansa herkes işti · yürüyordum. tahkık etmek, su ısah ~t. 
dan- bir~ ipek:nhııırtısı ~geldi. at paıknın fikirlerine yana· rak edebilir. ilk itim bir otel aramak - Devamı 7 inci sah•J' 

mııunıKara Korsanınıııııııu~ 
- .Ne?. Dedi. 

Yalnız başına 
na bir gemi mi 
zaptcdeceksin ?. ~ 

) 

Kara Ali'nin Harikulade ı - Başka bir 
şey "aöylemedim Maceralarından Bir Safha 
sanıyorum. Mıı-

~~~~!i@~~~~~~~i@@~-M~@@M"• amafib tekrar 
-8- . . edeyim: Tek ba· 

y AZAN : F. ~emsetı:n şıma meseli si· 
Fakat haydutlar fikirlerini mek istiyorsan bize bııka bir zin •gem· 'k d 

·ı · n .. k t b 1 d ·f .. ı ı 1 
"- a ar ı erı s rmege va ı u ama ı- marı et goster •J b. • . 

lar, Elhablidor: Üç, dört yüz kişilik en kor· t ırd gb~lmi ~yı zHa~-
H t D d" e e ı rtm. oy 

- ayır.. e ~· kunç bir korsan gemisinin . . 
ElhablAdor aynı zamanda yirmi sene bütün cihanı kor- le bır gem,ye 

milcadele sabasına yürüdü. • • . tetaduf ettiği· 
F k t k d d . ht kutan reııını öldüren genç, miz zama · 

a a ma sa ını a ıza a Elb blid n sız . T a ora: . . d k 1 acele glSsternnyordu. am or- gemıoız e a a· 
taya geldiği vakıt yavaş bir . ~ Be~ de. bundan . baıka caksınız, ben 
•etle: bır ıey ı~temıy~1~m. Sıze tek yalnız baıımı 

- Evet, dedi. Bukadarı ki- ~~ıı.ma bır gemıyı zaptedece· gideceğim ve 
fi değildir! Hele bu gencin gımı ıöyler1em oe buyurursu· biraz sonra ıi· 
yaphklın bir danstan, kuv· nuı?. Dedi. ze butüo gemi· 
vetli bir ailih oyunculujundan Gencin maharet ve cesare- yi, tayfası, yot
bafka bir şey olamaz. Deli· tini hf'lr hayduttan faala tak· cuıa ve hazioe
k•ab bana bak, aramıza rir- dir eden Sarıotlan: leriyle tHlim - Bana daima Kara K<>rsan dulerl Dedi 

edeceğim. dan bir . ıey kaybetllli 
Elhablidor omuzlarını ıilkti deniz .. Fakat ıiz bir ' 

ve: gibi, fakat asılzadelii'İ 
- Şarlatanlık!. Dedi.j muş gib .. i har~ket ~diy lı' 
Ik.inci kaptanın bu ıözli Sarıoglan. 1>u agıı ~ 

üzerıne genç adam 6nUne aa çabuk nıhayet ver 
geldi, çok ciddt ve ikinci bir - Haydi arkadatl•'·' 
tahkire tabammnl etmiyeceği- pm oluyor. Gemiye 
ni bildiren bir tavarla: vakti gmiştir: Bu 

- Efendi, dedi. Dlltlinme- aon tecrübe yapılmalı 
den ıöz ıöylemek idetim de- beıaber alalım .. Dedi· 
ğildir; ıize diyorum ki bu de· Elbablidor buna 
oizlerde ön&mtize çıkacak ilk d. K k lo,-
k l 

• 
1
. d me ı; ara onco 

a yona tutap aıze teı ım c e- . • l'k b" ti~ 
... B d .. k b 1 üzenne reıs ı ta ıa 

cegım. u a eger a u •. 
ederseniz aranıza iltihakımın dıaı~el kal.mışl~ bu ·oi 
bir hediyesi olacaktır. san a a gırme emrı ı' 

Elhablidor memnuniyetsiz- ten ıonra meçhul ge• t 
liğini ıaklam11ğa lüzum gör alaylı fakat ciddiY' 
meden : eden bir eda ile ce~~ 

- Fakat, efendi, siz bir - Bu gün için re· 
kibar ve asılzade bir adam kamını işgaliniz bıo• ~ 
gibi söz söyliyorsunuz. Her bahşeder. Fakat yara"' 
haliniz ve sözleriniz bize hiç lerimizi mutlak surett• 
uymıyor . Dedi. be mecburiyetindey._. ,~ 

- Halihsıoıı, biz mayamız - Devam ede' 
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keıideaia buıla çe
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ti yorum: 

,000 lira 
2347 

0,000 lira 
12086 
4000 lira 
1755 

3000 lira 
5488 

2000 lira 
os 1.4743 

50 lir kazananlar 
47 188 

553 572 
649 692 
992 1019 

1452 1538 
1874 1825 
2130 2308 
2608 2740 
2960 3039 
3290 3299 
3765 4050 
4523 4576 
4955 5056 
5174 5867 
6100 6217 
6479 6480 
6602 6981 
6756 6~66 

203 
576 
758 

1313 
1590 
1869 
2430 
2885 
3055 
3461 
4094 
4949 
5095 
5874 
6230 
6498 
6569 

543 

~~ Selinik Yahudileri, Yunan Selinik ooli• müdürü Sovyet 
1325 Vatanoerverleri Değildirler bayraiını indirdi 
1717 o ·-. --
2019 htanbul, 12 [ Telgraf ] - İhtiyar Yunan diplomatı M. lstanbul 12 ( Telgraf ) - Sellaik poliı mlldllrG Dakoı, 
2521 Venizelos. ıaıetelere vaki beyanatında Selinik Yahudileri Selioik Panayır1ndaki Sovyet Rusya bayratını indirtmiııe 
2930 aleybiode bulunarak demiıtir ki : de Sovyet ticaret mGme11ilinin proteıtoıu tııerine bayratın 
3225 - Bunlar, Yunan vatanperverleri deiil, Y ahudidirler. tekra.r ~ekilmeıi için Atiaa hllk6meti pollı mlldlrtlne emir 
3477 Diler Yunan ıehirleriadeki Y abudiler memleket vatanda- vermııtır. · 
4284 ııdır. Yahudileri intihabata lıtirak ettirmiyeceğim, ilerde Bayrak aynı ı&nde tekrar yerine çekilmit •• poliı mil• 
4953 tamamile iyi vatandaı olurlaraa o zaman onlardan bahsedi· dilrll Dokas, yaptıtı barekettea dola)'I Yunan htlk6metlnce 
5173 lebilir. tevbih edilmittir. .... ~-~-~--~-
5093 
6312 
6538 
6667 Sovyet Rusya --·-· 

1 s tan bul' da Cinay(lt 
Bir yahudi nişanlısını öldürdü 

6798 6985 6996 7276 Gazeteler ve siyasi mahafil 
bu işle meşiuldur 

ldanbul 12 (Telgraf)-- Dlla gece Tahtakalede bir cina· 
yet olmuıtur. Leon iıminde bir yahudi, niıanlııı Raıeli ken• 
disioe varmadığı için ıuatalı çakı ile &ldllrmOıtllr. Katil y&• 
kalanarak hapaedilmiıtir. 

7415 7772 7972 7984 
8033 8453 f 455 8671 
8735 8740 8844 9012 

aralara isabet et- 9067 9100 9176 9533 

ı:i: ı:: :~: ::~ Japonya ne diyor? 
••••• .. . 

in cır müstahsilleri 
O lira kaza• 106l7 10813 l l I07 11328 Cenevre ı ı (A.A) - Mil· ıı tarafından da bazı ihtirazı 

banlar 1
111633545 il 11953759 11545 11625 letler cemiy~ti meclisi ~ovret kayitler il~ri ıü~lllmtııttır. Bu· Hükômetin kararından dolayı 

12080 12232 Ruıyanın mılletler cemıyehne na mukabd Lehııtanın bu hu 

7467 9852 21040 121os 12111 12495 12619 k~buınnn •e ~ecu .• t~ d~imi •u ı;t• herhangi b~r ihtirazi Ba•vekilimize teıekkür ediyor 
O ll·ra kaza- 1132710437 1132813286 12908 l3099 bır lzahk verdme11nı ArJaD kayıt dermeyan ethif hakkın- 9C' 

13661 13881 tinin ve Portekizin iıtiakifile da Cenevrede kimse dirıey Aydın 12 ( Huıuıi ) - nin bu ıekildeki hareketi 

1 
13993 13998 14076 14109 mllttefikan ve kat'i surette duymamı~br. I Vilayetimiz lnhiaarlar baım&· mllıtahılli memnun etmiıtir. 

ban ar 14174 14180 14425 14563 kararlaıtırmı, olduiundan • Bu neviden ıayialar artık dilrii 511,. bey, Sultanhiıara ln~i~ mnı.alı~i~leri, hGk6me~i· 
309 2494 2749 14704 1470fl 14887 15238 timdi Sovyet Ruıyaya g6nde· döTnm~mekltled(iAr. A) R t giderek hurda incir mubayaab mb ızın ~ncır ıııaddel 16Bıterdıkilli 

3375 3681 3835 15371 15&00 15861 15918 ·ı k d t · · b' f nı o yo · - oy er Hıaııyetten o ayı aıve 
5285 5'79 7752 (6014 nece ave ıçın " orm Ajanıı muhabiri bildiriyor: itile meıgul olmuıtur. idare ismet paıa hazretlerine bir 

1 aranmaktadır. Çnnkll Avuıtu d b' d t kk L • 9857 9989 1073 16205 16248 16333 16501 . . Bazı gazeteler Sovyet Ruı · ora a ır epo açmıı " · teıe llr telıran çekmııler 
ralya ve Kanada baıvekıllerı . J 1 • • • H"kA t L • tt ı ki bildi 12004 12679 12837 16740 17069 17383 175J5 'b' b hb 1 S yanın mal et er cemıyetnıe ıır · u ume namına muua· •• mınne arı anaı r• 

13449 14430 17116 17800 17864 17997 18062 ıRı 1 azı miura ia~ ark bulovyet meıi l)ekkında acı mlltalealar yaata giriıen inhiıar idareıi· mitlerdir. 
uıyanın g rmea nı a et- neıretmektedirler. --•--------

22658 22845 23122 16618 18350 18788 19005 mekle beraber davetiye g6a Yomuri gazeteıi diyor ki: 8 1 d• 
23931 19098 19151 19227 19365 derilmeıine itiraz etmektedir· Akvam cemiyeti timdi bir e e ıye 
Lira kazananlar 19490 19726 19590 20130 ler. Aaranılaa [formül bunla· Avrupa milletler cemiyeti ol intihabı 

680 1979 2114 20220 20362 20394 20624 nada davetiyeyi imza etme- muttar. Reımi mahafil Sov· K .. d l k y 
2687 3158 3666 20667 20635 20819 20935 lerini t_kolaylaıtarmak içindir. yellerin milletler cemiyetiae aç gun e yapı aca 

lngiliz 
Terbiyecisi 

A.nkaraya geldi 
4085 4304 5210 4!0998 21194 21321 21505 Kat'i metnin hazırlamall ve giritinia uzak Şarktaki Japon lstanbul, 12 (Telgraf) -
58ıg 

5896 6622 
21664 21917 '1:2077 22084 ıon imzalarında toplanmau aufuzuaa veya bazı mabafilin Belediye in~ihabının kaç ~in- Ankara 12 (Telgran) Meı· 

8294 8581 IOI
A1t 22099 22131 22175 22177 • • b' k 8 k'f t d ileri a&rdGill gibi Garpta Al· de yapılacaııaı , yarın (buglln) bur lagiliz terbiyeciıi Marioa• 
~ ıçıa 1r aç g a ı aye e e- f . .. t l k ı umi medı·ı 

22315 22t\57 22783 22785 ... • maa an uzuna mlaı olacagını op anaca o an um t TA-k •f • ti 
:~:~ := :~~: 22813 2~ 17 23572 23615 ce~o!:'\ ~·(~~~~ta~r. ltalya ıacetmekt~~ir(A A) B kararlaıtırac~~t!.'... :: ~j, h:etm:ı:'aı. c•::.: • .:: 
11796 12253 13362 23683 23755 23840 24358 matbuatı Rasyaaıa milletler el eilaelvre h fil ·5 -t Rey: Nafıa Vekili ya g;tmiıtir. 
13 

• • • • 
1 

• C a m e ma a ovye uı 

1 

_. ____ _ 

536 16680 16819 24370 24394 2'496 24524 cemıyebne gı~m~ll çı~ e yanın milletler cemiyetine ka· lstanbal, 12 (Telıraf) - L• J'd 
18885 18898 19419 24799 24872 aevrede e~de .~ddea ihl~~tan battı prenıip itibarile kaba) Nafıa Vekili Ali bey, Telıiz l ıverpo e 
21951 21960 22185 20 000 1• J k dol11yı. denn bır memnu?ıyet edilmit oldujandan timdi u iıtaayonuau ıezmiıtir. p k 
22812 23158 23397 t lr& I 161terılmekte ve b~ lhadııeye sul meı'~leaile meıguldurlar. V~kil bey, Poıta ve Telıraf amU 

Biiyük ikramiyeyi bDyllk bir ehemmıyet atfet· Davet meı'eleıi hakkında teıkılit .kanununu da tetkik Liverpol, 11 ( Telpaf ) _ 
mektedirler. Çllnk6 bu ıuret Tiirkiye ile Mekıikaaıa Aı · etmektedır. Teırine•vel tellimi maUaraa 

Aıağıdakl 40 bilet ı S R ·ı d' .. ı 7
2 446 572 

e ovyet uıya ı e ıger ıamblenia mllttefikea verdiii E • 8 beher libreai 8 pena 90 san• 

1191 
kazaamııtır memlettetler araıında silihıız- bir kararla davd edildikleri DIS ey ti d' 

2465 
~~:~ ~!~ 525 2478 2904 3075 laama huıuıuada ~o~taaber~ babrlablmaktadır. Sov~e~ Rus- fataabul, 12 (Telgraf) - m ar. 

290() 3298 4419 4447 4969 ba!laamıı olan teırıln me~aı yanın aa~zetlit~ iae ıttıfakla Tahran tlçimiz Eeiı bey Ati Nevyork'ta 
4541 

3512 4065 5063 5620 6733 6991 daıml olacaktır. k~bal e~ilmediğinden baıka n•dan ıelmittir. Mumaile1b 

6433 
5252 5505 7031 7583 8356 9607 Gazeteler Sovyet Ruıyayı bar ıureh ,hll bulmak !Azım· yakında Tahrana gidecektir. p k 

7505 
64
80

4
7
2
2 83

649
2

1
1 10907 11370 12274 12319 

tınıyan ilk devlet olmak iti· ikelmekAtedır Mb1al~mdurkln ~oıt: .. • • ama 
13018 13559 1 barile ltalyaaı~ bu ~eı'elede ova ua~ enı• ~ ·~11ye. 1 yeni bir Make- Nevyork, 11 ( Tel raf ) -

8615 9271 9316 12975 3900 Fransa ve lagdtere de bera· tarafıadav ımza edalmıı lnr T • 1 li 
1
1 ali 

9769 9894 10324 14351 ı..ııı0 12 ı..ııı936 16259 • t • d 'I • k 1 t - d k •t • eırıaevve teı m m ar 
1 -.o • ber hareket etmıı olmallDI DO a gvn en mell arar at I onva omı esı 5 
097. l l l05 11 1:...ııı..ııı ı ·L·dı 113 enı 5 penıtlr. 

1 
v .,... 17576 17894 19222 19298 ıayet tabii bulmaktadır. "mı.! 11111 r. • 

l905 12085 12302 
20721 21308 

ı2ll6 22703 Varıova il (A.A) _ Sov· Dıger taraftan lskandıaav· htanbul 12 ( t~lıraf ) -: r---•, ----• 
13503 13120 13616 larla Kanada ve Avuıturalya Bulgar bllkftmetinın hlmaye11 I /.r7'fR/f Dns'a'"/ 
1
4528 

23407 23782 24117 24968 yet Ruıyanıa milletler cemiye· d d t ö k altında yeni bir makedonya ~· rl.1 tı " 
15544 15778 • k b 1 h kk d C a ave name g neerme . . k'I d' . . r • h 

16010 •ı bne a u ü a ın a eaev· mes'eleıinde biraz muhteriz komıteıı teı ı e ılmı,tır. ladelik ıabaaell Ye Siyul 
1 16039 16180 Amortı er rede cereyan eden mükile· d' 1 B b. " ... - .. Guete 6515 16613 16679 melerdea bahHdea Ekiıpereı H ~r. '!na ına~n mllz~ e· J Bahlbl "Uıııuml .. ,,., Amiri 
19786 16819 17178 Soaa 22 ve 85 numaralarla Poraani azetelerlaıla huıuıi renın llmıt ol~utundan bıraz raD RAŞIT HALiL 
l 7482 hl bul b'I ti 1 1 h b' • gd' . fazla ıtlrmeıı mGmknndir. H •• k A t• 1 17620 17981 tam an 1 e er y rm !er mu ~ Hl ıyor kı: . Ekıeri et [temi• edilmi ol u ume 1 •mir - Gal Bakan tabafl· 
IR233 18509 18574 • onda bir bilet ilriter • lira Mılletler cemiyeh bulvarla· k y · 1 . yeailer prp1111d• 
18981 

19205 19370 
ka ı el el h b 

1 6 
ma la beraber kabulGn ıekh Parlamentolar Konfe- Telefon Numaraıı 

18543 ıaamıı ar ır. r1n an ıızan • • er ere. 1 r~ hakkında hiçbir karar veril· İ . k Ed k a••• 
~40 19566 19880 koa•eyia gizli celıeııadekı memiıUr. ransına ştıra ece Abone Bedeli 
22273 20829 21617 Tefrikamız noktai nazar teatiıi Portekiz M. Beneaia nutkundan IOD· :ıstanbul 12 (Telgraf) 23 Ey· Seneliği : 1200 Kurq 

2 
22482 22643 ye Arjantiaia Sovyet Ruıya- raki iniaba iıtikbalia nikbin llllde Yıldız meraıim k6tkllade Altı Aylılı: 600 ., a!!33 23924 24001 " Oiban kana boyanırken., nıa davet edilmeıiae muhalif olarak detilıede mllfrit bet· toplanacak olan parlamento I 1 ird y· 

" 31 24530 24482 tefrikamız yedinci aahifemiz· kaldıklarını göıtermektedir. binlikle de g6rlllmeıi merke · konferanıına İran hlkOmeti. I tb llD ele bıcarel t tı 
"i9.ı9 d d. K A J hh . d d' k • ma aaun a ası mıt r. ~ e ır. eza vuıtura ya mura a· zın e ır. de iftirlk edece tir. 

~H ET Ve ASIM !~!~a~n ~!~!~e !e!~!~~!Sl 
er ~eşit ısmarlama ve gurup işleri alınır. Diki' mükemmel fiatlar her keseye uygundur. Atelyemizde ehemmiyetli ıslAhat yapılmı,tır. P. 64:1 
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Sehir 
A">-= 

~"ia b eri eri 
dueu 2ece boimuş.. Mtıhafaza memurf arının muvaffaklyatl 

DDnkti 'nllıhamızda lusaca ro olma ığını söylemi~tir. Lı·m_anımızdakı· kaçakçı 
Muhacirler 
Hakkında haber vermiştik : Buna mukabil, Hayriye Ha· 

; Trakyadao '' Hayriye Hanım isminde bir nımın ihtiyar validesi ıunluı 

kadın, yeni doğan çocuğunu söylemektedir. moto·· rU nasıl yakalandı? f adan gelen ~ 
boğarak Alsancak karakolu "- Kızım Hayriyeoin kar· ~acilleri eınallll 
civarında ıokak ortasında bı- u1nda ur oldug" unu zannedı·. ı e verilen!vesikal•' ...... 1 k bal 
rakmakla maznundur. Hadi- yordum Bundan üç gece eve) kıı. ... · evelce • rıl 
•~ye Adliye vaz'syet etmiş- aancıları tuttu. Ve mn bir ço- Memurlar Balıkç1 ve Liman Amelesi Kıyafe- uzun muameleler kaldı 
tir. Hayriye Hanım zabıta cuk doğurdu . ., • • • • Bunlar, uaulO veçbile be 
nezareti altındadır. Hayriye Hanımın, çocuk tıne Girmışlerdı. ln.;ır Çuvallar.ı Arasında me doldurduktan so•" 

•* • doğurduğunu inkir etmesine 45 K•J Af 8 J d tabiiyetine kabul 
Dilnkn nilıhamızda kısa ha· mukabil, validesinin bu itirafı 1 o yon u un u Hyılacaklardır. Ancak 

ber verdiğimiz bu hadiıe Ad· hadiseyi aydınlatmıştır . Dün Buadan on glin evvel ıabı- çılar da lzmirde kaçakçıhktan yükledilmiıtiı. Muhafaza ku müddeti 15 Birfnci1j, 
l k k d 1 k d H G k M b f k - l d·ı b k" 1 1 d 1 .. memur- bı·teceai için, muhacir iyeyi ço ya ın an a i a ar ayriye Hanım validesile mil· ta ve ümrü u a aza u· şup ıe e ı en azı tmse er e man an ırına mensup a 1' 
elmiş, Müddeiumumi muavini Tacehe edilmiştir. mandanlığı bir kaçakçı motö- görüşmtğe ~aşlamıştı . lar. inci~ • ~uvallarından şüphe an evvel n~fusa k•, 
Ali Bey hAdis,.ye vaz'ıret et- Ölü bulunan çocuğa otopsi rilnüa lzmire geJecegini haber Artık vaııyet tamamen te· ettıklerı ıçın bunları yakala- yaptırmaları ıcap etdl 1 

. bıiştir. yapılacak; Hayriye Hanıma almış; lüzumlu ğörülen terli . uevvür etmiş; kaçakçıların !D~tlardır. . locir çuvallarının Kayıtlarını yapbrmıy•0 
Hay,iye Hanım, dul bir ka· ait olup olmadığı tespit edile· bat alınmıştı. Filvaki bundan maksatları anlaşılmışh. Bundan ıç1Dde 27 kılo afyon yakalan· ceza alınac~~~r .• • --

dındırr Verdiği ifadede çocuk cektir. Bu çocuğun gayri bir hafta evvel gizli tertibatı ıki gün t:vel Çcrvo motörü mı~ırt .. d .. h. •kt d Z )) Ad• 
doğurup boğduğunu inkar et- meşru olduğu zannedildiğin- olan ve kaçakçıhğa fevkalade limandan ayrılarak, güya ka- k okor e mu ımk .rnf ı ar. ~ ava 1 

. .. . . . . . . · . . ı ça efya ve •Yı verıcı h. ·oill 
mış ; hatta kabıle Hanıma, den Adhye bu hadise üzerin· milaaıt görnlen Çervo 11ımh vun ve ıncır yüklemek Qzere zehir bulucduğu zannedildi- Cumaovaıı na ıyeıı 
çocuk doğurduğunu söylediği de büyük bir hassasiyet göı- bir QlOtör Radostan gelerek Alsancağa gitmiı, orada de· ğinden motörde taharriyat ya- gurca k&yilde çiftlik.• 
Lalde bilahare bunun da dok- termektedir. limanımızda ~emir a~mııtar. mirlemittlr. pılacaktar. Motörün kaçakçı H_üseyln. be~in. bekçı•; 

Çervo motorü, zahıren ka Filvaki motöre bir miktar tayfaları ve kaptan yakalan· oglu Ah, çıhhk hay 
Adliye vekili ı 7 ,000 Kişi., VUD, üzüm ve meyve alacak· kavunla bet çuval da incir mıştır. ıulamıya getirirken ~ 

Rr k .. b · Tefikasına E l y 1 .. 11. _ mış gibi bir vaziyet takınmıf, ürkmilf, Ali yuvarlan•' 
y 1 ru eyın vere er eştırı ( l motörüa kaptan• ve mürctte- M kt . talebefar bir •taca çarpmıtlı'· 

ameliyat yapıldı 9 Eylülde. taşr.a~an lzmire batı piyasaya çıkarak sebze e epsız \V Ali ölmüştür. ~ 
Adliye vekilimiz Saracoğlu gelen 105 bın kıııden l 7000 hanlarını ziyaret etmiştir. • -• 

Şnkril beyin Ödemişten lzmi· kişi belediy.e?in.~d.eliJetile ev- Motörden çıkanların vnzi- ı·ık mekteplerde 1200 talebe- Tecziye 
re ıeldiklerioi ve dlin A<!liye lere yerleşhrılm1şbr. Hertaraf yetleri tarassut edildiği için 

dairesini teftiş ettiklerini yaz- dolduğu için •yrıc• mektep· en ufak bir hareketleri bile ye müspet cevao verilenliyor Edildiler 
mıştık. l~r.e ~e bir~ok aileler yerleş- gözden kaçmamıştır. Bu meı'- 9 Eylül günnnde balkt•• 

Şükrü bey, basta bulunan tmlmışlerdır. elenin çok dikkate ıayan olan ilk mekteplerde tal~be ııl ~lm~~ııtır. Ja fiat aldıkları tespit ' 
refikaları baaımefendinin te- y I • noktası bir taraftan zabıta k ayt ve kabul muamelesme Dun ogled~n •~ara Il~~ek- 5 lokanta, 7 kahve, 8 
davisi için lzmire gelmişlerdir. O SUZ iŞ · kaçakçıları yakalamak üzere de~am edilmektedir. Mektep lep. baş~ua.llımlerı Maarıf ~:la- 3 şoför, 17 arııbac1 bel 

O .. ld .. 1.. M k. · b. ·d · t t•b t ı k .. t t ft lerm kadrola rı t amamen dol· reıınde ıçhma ederek vazıyet . . . d. un a ıgımız ma umata üs ırat ın ısar ı aresı na· er ı a a ar en o e ara an b kk d .. .. _ 1 d. F et" ttczıye edılroışle ır· 
göre Şükrü beyin refikalorına .. mına OıUm mübayaa edilirken da Gümrük muhafaza kuman- mb uştur. ,~eli~ rn

60
ekte

7
p
5
te t slınbıf 

1 
a ~n a gtolruşmh ukşkerdır.Maz· Bo gibi fazla fiat t 

. b d d . . aşına &KB ı - a e e a muracaa ar a ın a aa· ..J 
evvelkı gün Sıb at yur un • müıtahsıldeo kantanye ve danhğı habersizce tertibat b b'I 1. t 1 · rif "vekiletinden talimat iste · bundan sonra dahi teli'. 
1 l r ı h 1. i ı d · esa ı e Knyı muame esı ya· ••O 
izımge en a~e ıyat y~pı mıı amm~ ıye n mı a t~n a gayrı alıyordu . pılmıştır. necektir. lirse onlarda ~eza. 

ve muvaffakıyetle neticelen · kaounı para toplachgı ~anne- Zabıta memurlarındö n bir Ancak bunun haricinde o- ilk tahsil işi, memleket cıklardır. ~ 
miştir. Dün hanımefendinin dilen Tevfik Cenap bey hak- kısmı kendilerine balıkçı ve larak, mekt,..p!ere kayıt i,.in maarif siyuetinHı en ilstün 

.. · Gu··mru··g"" u·· ahvali sıbhiyelerinin çok iyi kında adliyece takibata ba~- liman amelesi süsünü vererek 1200 deo fazla· talebe müra· işlerinden sayıldığı ıçın, bu 
olduğunu memnuniyetle haber lanmıştır. motör mürettebatı ile temasa caat etmiş, l·unların ka bulleri seue vilayet dahilinde mek-
sldık. Gerek Şükrtı b~ye ve baaılamtf, öte taraftan kaçak· için yapılan müracaatlara müı- tepsiz talebe kalmamasına Teftiş . 
gerek muhterem refıkaları Müsadere " • • • pet cevap vermek imkinı ba çahtılacakhr. birkaç güadenber• 

han.ımefcndiye geçmiş olsun Edil en Et ve Ek1nek fzmİr • fstanbul 8 • •K• • kel• mizde bulunmaktı 
derız. · .. . • ergama 8 iÇ Gümrük ve lnhisarl•' 

•••• 

1 

Son. gunlerde . ~eledıyece Sefer lerı • • kile ti müsteşarı ,&.dil 
Vicdansız 254 kılo evsaf h•r•cı ekmek, • - . Soygunu Cınayetı ii n.kt k. t ft· ıerhıe d 

· k Tıcaret Odası. Turkofıı . g mru e ı e ış 

K d 117 kılo no san ekmek, 255 A k k . . 
1 

f Geçenlerde Bergama ile Menemenin' Kaldiç köyOnden de•am etmittir. Adil 9e~ 
a ın kilo kaçak et, 4 çuval bozuk ~r ua t mder ekzı 1 rı~aletıne lzinir fOIBSl üzerinde bir kam- Pehlivan Mehmet iımiade biri, inhisarlar BaımüdfirJOt8 

J d · h d'l mu acaa e ere rmır· s an- • 
ÇorakkapıdA, yanırın yer e· un m&sa ere ve ım • e ı · b 

1 
h d .. f yon soygunculuğu hadisesi geçenlerde Hüıeyın ve Mehmet derek hurda incir •e 

· d H t• • • d b. k · r u attın a yazın seyruse er B•f rın c a ıce 11mın e ır •· mıt ır. r olmuş; 29 numarala kamyon Emin isimlerınde ilti liiıi tara- 1nnbayaa't etrafında 
d -ı h · · · 10 _ 8 ı d b k 300 · eden '

1
Sakarya" tvapurunun .. .. t ı ın, o en emııresının ya un ar an •t a fışe . iki maskeli şahıs tarafından fından lSld&r6lmltştü Hldise Sezaı Beyden maluın• ııJ 

tındaki oğlu Meh.medi ahllk· g~zoz tahlilba.neye ~öoderil · kıtı? ~· sefe~ıne ~e~am et· soyulmuıtu. ' tahkikatı mahalli adliyesince hr. Adil Bey gümrükt~ 
ıı:ı~ı~a.t~ıvik ettiğı ve vasıtalık mış ve 49 eskı terazı tutul- mesın~ te~enııı. etmıştır. . . Mahalli adliyesince yapılan tekemmül etmiştir. Katiller kikıtini bitirdikten ti" 
ettıgı tçın ryak•lanmıttır. muştur. l~mır • gıbi ~ı~ari faalıyeb tahkikatta; soyguncuların Me- lzmir ağarceıuında muhakeme hisarlar idaresinde d• 

Karşıyaka Lüks Si-1 
nenıa ve Tiyatrosu 

12 Eylül Çarıambadan itibaren 

Herkes tarafindan sevilecek, beğenilecek olan 

Saadet Yuvası 
Fronsızça sözlü ve şarkılı filmi muhterem mnıteri· 

lerıne takdim eder. 
Mtime11illeri: 

Jak Katelen, . Lusıyen Baru 
Ayrıca: 

Bebek Rüyası Faotazi bir kısımlık filim 

J)iinya lıavadisler.i 

Seanslarımız: Cuma ve Pazar 15, 17, 19, 21 
Diğer günler 19. 21 

Duhuliye 25 Karuıtur 
Mevki 30 " İİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii P. 6191iiiiiiiil 

üıtun bır 1eb1rın Istanbulla 1 d'I k · k.k d b 1 twı 
f 

nemenin Samurlu köyünden e 1 ece tır. tet ı ler e u unacl5 
muvasala sının ha tada yalnız 1 - • • • "' r 1 • 
bir defaya mnohasır kalma11 bacı oğlu Mehmet ve Mehmet V ı• p ni miştır. _____...... 
ticaret mıntakasından müıktU- oğlu lbrahim oldukları anla· a: 1 aşa H t 1 ki 
ler doğuracağı için, Odanın şılarak haklarında tevkif ka· Vali Paşa dün sabah Tür- 85 8 1 1 
bu müracaatının ehemmiyetle rarı verilm:ştir. Suçlular ağır- 1 kofise giderek muhtelif iktı- Hayvanlar 
karıılanacağına ınpbemiz yok- ceza'da muhakeme edilecek· lsadi mea'eleler etrafında mü· . . 

0 
illı 

tur. !erdir. zakeratta bulunmuştur. Teırınıevel ayını ti' 
lerioden itibaren viliYd,I 
tarafında ruam mile• ~ 
başlanacaktır. Ruaoıh t 

ELHAMRAI. MİiıLİ KÜTÜPHANE 
en ıarkdarı, zarif tuvaletleri, zengin musikisi,~hareketli~baletleri ve eğlenceli,mevzuu ile hayvanın kalmalllaıı~J t' 

için hayvanlara .MaJleı~6 
edilecek, hastalık!ı BABY ( çapkın kız ) 

' 
Bütün lzmiri bir hafta güldftrecek ve eğlendirecektir. B .. şrolde sevimli ve ıuh artist: 

ANNY ONDRA 
Tamamen Fransızca sözlü şarkılı komedi. 
lliveten: ALLI YEMENi (Münir Nurettin bey) 

hayfanlar hllkumetçe tif· 
alınarak itlaf edilece~· 

~z ·v ·1'' ayı esı 
Vilayet makamıod•0 ,ı 

mit olan muhabirlik ~:, 
kaybettim, yenisioi 9•,,,ıı· 
üzere olduğumda~ ,. ,d 

Seanslar her gila: 15·30, 17 30, 19·30 ve 21-30 da; - ---·• hükmü olmadığıoı ıl•~ıJ 
C~ma günü 13·30 da ili ve seanı. Perıembe gün il 1o.30 ve 15 30 da talebe seansı 1 zaıir Postası mubab•L 

SAIT KEMA 

Zeybek Rakısı: Nefaseti ve nezafeti 
rağbet kazanmışıtr. 

itibariyle her yerde 
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Tram~~!. şirketi şere upası 
Tale~eye Hakaretten Zevk iki Şarpi Kaptanından 

YAŞAMAK 

Mi Alıyor ? Mektuo Geldi 
Tramvay ıirketinin halk• dan tam lcret almak iıtemiı oı•gıw erlerı•nı• bektı•yoruz 

kartı b1lrmetsizliii, kanan . ve aıııf llilet keıebilmek için • 

İSTİYORUZ! .. 

emir ve örflere karşı riayet- mutlak surette kar•e aramıı· Mevıim ıona mnna· 
kanepelerden Sizin rcıhen ııkıldıtınızı anla- sizliği. ma.lfımdur. Bir vakıtlar tar. ebetiyle ve bu ıüzel 

Di1111i1tik. Onun ııcak dığı akıamlar ıizin kadar ~eledıye.nın daha .•ık a.raba Anlamıy~ruz; . baıı~da mek- poru teıvik makıadı 
, 11a harareti yavaı ya· belki de ıizden daha faıla ııletmesı hakkındakı emır ve tep kaıketı ve ııareh, faırtın- ·ıe tertip etmek iıte-

lliltlenme itfiyor, ıerlaoı yeiı çekti. Siz. odanızda oku- ihtarları bile almağa tenezzül da resmi mektep elbisesi olaa diğimiz Şarpi mba- t.wilı~ıl~i;\. 
... u gelmi1e• bir rll makla sabahı ıetirirken o da etmiy~n bu tirket vakıa, .oto- ~ir. Türk .gencinin . karneye bakaları için ı: Acar ~a~i.· .. ,,.t,._,,_ 
lıeyecanları içiade H· ıazluini yum muyorda. biiılerın can alıcı rekabetı ıa- ıbtıyacı nedır? Bu ıırket ber ve 2: Acar kaptanla· 

•rdu. Pakizeye kaftı Bu komedya, daha fazla bu yeainde, ıadece kazancını dil! zaman hattl elinde sefertası, ,. Arif ve Refik bey· 
l.ir hareket yapmamak ıekJUe devam etmemelidir. ıünerek ıık araba itletmeğe çantası, koltuğu altında kitap- ler muvafaL-at cevabı 
~tadi111i zor zaptediyor· Narini benim kadar siz de baılamııtır. Fakat nıezaketaiz- ları olan mektep elbisesi ve vermişlerdi,. Diğer 

tamyor1Unuz.. O kuvvetli bir lik ve hllrmetaizliğinden hiç kasketi bulunan çocuklara her Şarpi kaptaalannın 
~ai11: rittikçe fazlalaıb ihtimamla iyi bir ev kadını bir ıey eksiltmiş değildir. Bil- zam~n bu ba~•. muameleyi bu giialerde mllabet, 

_llD'"l_'-1..edıyorum. Ona ı&y- olabilir. Ba ıuıetle ikiniz de ha11a Konak·Güzelyalı vapur tatbık edegelmııtır. enfi cevap v~rmele-
' t 1 ıeferlerİDİD liğvi üzerine mec- Şirket, Türk talebesini ayni 

mea a o ana•uz. b f k d" ·1ı • • d · f ı'nı· r 'ca ederı"z Koy-
.. IODa Ba il R w ar1 olarak biraz azla mliı· en ı zı aıyetıa e mı ane· · · 

•a ı• nce, arıp ara- T d' ? T k · ~ k "b ugw umuz Şeref kupa-
•• L- H' d w ·ı · 1 teri bulduktan sonra, bu ür- ıyor . ür g.encı ço ne:11 

, '"' vcy.. aç eıı M, ıız e• en· • . • k"b d • ka • · 1 kendilerini bekliyor.~~ıııı 
11e var, orada. Yokaa diktn ıoara, llqımın atndıiı ke lılirmet aedir bılmıyen fır· ve ı ar ar, 3 - 5 raı ıçan il 
la korkuyor maanaa? r6alllm&a ııkıldıfı zamanlar ket yine gemi. azı~• almıştı~. y~lan ı&ylemez. Fa~at ba Altı Şarpi kaptaaın 
l>otraaa•u iatenen,)tvet. ba11mı ıokacak bir tanıdık Bu mukaddımeyı . 9 eylul fuket, beı ~arayı bıl.e kay• an beti muvafakat 
:ria yerinde bir ın .. nı, kacafı bulabilirim. Hakla de- filatl !tırk talebesıne ka~fı betmemek. lçın heııeyı g&ze ttiii takdirde bu mü· 
kafa ile k&tö kiti jilmiyim, Ragıp ağabey.. r6ıtenlen minAıız müşkülat, aldırmış bır tirkettir. abakayı 21 EylBJ 

lllelc iatemezıen ve.. A- Pakizenin bir çırpıda kuru- batti tahkirler haıebiyle yap- Mektep talebesi olduiu ltir 34 Cuma gOntl saat 
ki kardeı nbıtaıının y••dim çerden ç&pten yuvanın mak mecburiyetinde kaldık. görüıte aDlaıılan yavrularımıza n beıte Karııyaka ıahillerinde mutat rotada tertip et .... •· mek iıtiyoraz. Gazetemiz namına yapılacak olan ba mi· 
•a razı olaran ba· keruteal o kaclar çtlrilktn ki 9 eylül gllnll, büyük bayra- karıı ıiıketin bu çirkin maa• ıabakanın umumi mlldllrlltiftnll bahriye kaymakamlıtm 

Q - otarabHirlz. bana keDdiılnia .&e inanmadı- mın ıerefine şehrimizin her meleden ve bu yOzden Tllık an mltekait Mehmet beyefendi kabul bayarmuılardır. 
dtkikaya kadar malazu11 ta pek belli leli. Şimdi de ko- tarafıaı temiz elbiseleri, kibar gençlerini tahkir etmekten ı İl•Iİiiiıii ... _Iİll _____ ll.iııııiııııiiııiii.ııiiıliiililılıi' 

•le oturan Pakizenia nuıma ııraıı benimdi: tavırl~nyle ıüıli!eo Türk ta- men~~m~aini ç?k.kıymetli Na~ıa Tu" rk Topraklarında 
'-lltiai. plrın kahka· Pakize, dedim. Beni 6y lebeıındea bu ıırket utanma-! Vekıhmızden ııtırham ederız. 
ltopaıarak flldiljilnll lı zayif bir alqamımcla :yaka- - T•• k d b k • •t 
..... eım4i ODU i»iraz ladua, IJle bir uJif noktamı e e e ll f çe en aş a ses Jf J me-

'~lllı, dinliyordum: .ıduaa ki tuaVYUr edemez- Meleiin katili Beledıyemızın g"' e tahammu··ıu··mu··z yok artık! 
1 

"'eQaek ki Karıp •ia· ıin •. Senia ıeki llir kaYra1ııla • • • • • 
'iıla de tehlike ifueti tema• ettijia 1araya, ne kadar Emine H. Ağırcezada Tamir Faaliyeti Mem- Tilrk topraklarında yaban- n~demez . 
.:~IDaalannaa ol•yor, de- cemi neft et1em bea kendili· Muhakeme edilecektir nuniyetle Kar~ılanıyor calan bile Tlrk dilile konut- dıyorl~rdı. 
--q de kencliaialea kor· timden deıemezdim. mafa teıvik ettiğimiz bir za- Pohı deJAletile adrealeriai 

z.. Ne tuhaf, erkek· Filvaki Pakizeciğim... Çok Urlanın Gödence k6y8nde Geçenlerde lkiçeımelik Ka- manda 61 Tllrlderin, baıkala- elde ettiğimiZ:bu gençleria 
L.~Iİ mi b61le.. Hepai lota bir milddetten beri be- Melek hanım isminde bir ka- lafatmeacit mahalleıi ıokakla- nnuı dilile konaımak ve hattl ba ıuarsuz hareketleri kar
~••• ylkıelcliii u· nim rlallml aaran bir ateı dın 6ldllrmekten ıaçlu Muata- rınıa tamire mnbtaç olduğun- batırarak ıarlu a6ylemek ıu- 1111nda baylı elem daydak. 

de •tehlike• ifaretl ye· var .•. Ôyle bir ateı ki, mabl- fa kan11 Emine hanım . muha· dan bahiı bir yazı neıretmit- retile dilimise hakaret etme- Knltllr liılerinde &nde glt-
1>' Ondan ıo•r• da.. yeti ne olana olıun, ben da• keme edilmek üzere lzmire tik· bu neıriyatımız belediye- lerine ae zamaaa kadar ta- me8i llzamıelen ıençlermizla 
•••• et Pakize.. On· ha azaa bir mllddet onu ken• getirilmiftir. Tahkikat ıafbuı. . ' t f d ' •t•b haaımlll edeceiiz, bilmiyorum? hiçte çekinmede• Tllık dili· 

...__ . . . . mız ara ın an nazarı ı ı are E iki b't ld w b d hllr t ·zııL ~ da.. clilitimden itiraf eclemiyecek, hlcliıenin mahiyetını tamamen . . • vve , rece ıa ı o uru~ ne u erece me ıı aa 
~. llU • b Bir .. kt p k. d 1 t t ahnmıı, •e beyetı fennıyeden bir vak adan da anladım kı göstermelerinden dolayı ma-

.a....ı·eyı• n... aça~~-ııa_'!~ıy~- ım. a ıze, •yVın ~ mttıı ır. 
1 

ld w sL Kini bey bu yolların tamir ve Camhmiyeti emanet edeceii- taribiz. 
ll._ ---r ıyorum, amma... ._ amfi.... ... ..... , 1•flD•• aaye •• aD aıı ııına ,.,. 1 hı dil • ti · b 1 h ld ·ı ..... · bi it al ot ik" E • h k ıı a na memar e mıı '" mız gençlerden azı arı e· 10 ya a 15 mı yoa ı•ac 
leterı·11111&•F krt d~ w- .... d~ •it k u ı ••deye rMe, l fmıne kanımın ki ocbaılı Belediyemizin bu faaliyeti, nllz ha11 ve knltlir iıleriade yarattıtımızın ne demek ol• 

. a a .... ra ce- mer ıvea armuı a am •• • a, çocu mera ııı r 1 f d L- k fbrlar w 
••receji i 1 b" Wr ile a k d ·b· acla 25 S d b • mezkOr mahalle halkını ciddu maa eae aaa ço zayı • daıana bili anlamayan Ye 
i1ece&: ~ ~ ' · ıçd-.ı-~ ,_ l'd a, ~br. eı b gı. 1' ..a~~: mkml lf ... 1 d w ene. en ebrı memaan etmiıtir ismet pap balvarandan geçen ıimdilik isimlerini tethir et• 

5.nızı Ya ~- .. aı fi ı enımaemgı ~a an oma ııını fvrea a · d• t kt ı· hem de ... L.k • ..a:...ı-ı-
bi 1 i · · i 1 _,ı,_ k E · h vr me ep ı genç, merı muvan gurmema•lllM , ~ r nıanı, y aı ıenı ıev pr .uam, uıurun mıae anım· 1• t 1 b • ya ka 1 ı· b ç1 d ..ı-k· yiQadicle S k ld b • • ... aae a e eıı, ur un g ze ım a gen ere en& ı: 

• a, maL'-etiDi ao- ana •rfl eve en ue. da oldaı· ana aahyarak Melek clil" d k b k b' dili Ef d"I 1 .ıu· · b•--~-ı.... ~ . . . ı urur ea af a ır e - en ı er a ımıze ur 
Sia. adan ı6z veriyorum ettljim aevgınin ~ahıyeti tok laanımla evlenmeğe karar ver- Dı•kkatsı•zıı•k ve avulannıa çıktığı kadar met ediniz ve ettiriniz, cami 

• ~· Narl•i MftJOI .. baıka lclL Senı tanımaa.n m'- • ve bir oda kiralayarak b .. .ı ı......1- B ..... b·""' ti · t tti~-'· akdirle • el S • • .... ' •sınp aarayor ...... a y'"· .... ye aau emaae e •--
. • P aıU.J··· t ıeYıJor am. eDJD laır Melek hanımı oraya getirmiı- • • • • •. miyonaaı gibi etrafanclaldlere zamaa ılalm&z arkacla kaJ. l:.· .. " Tlrk kı• olmaataa ade~a if- tir. Yüzünden Bır Çocuk lıittirerek: ma11n • 
. ~aaata ae llmm tibu dayu1orclum. S.Dı t•ı- Bundan büylik bir yeis du- Boğuldu _ Herke• aerbeıttir, iate• Şimdilik buk•dar. 
td ea ben llunu far• dikta• ıoara dalaa beıka tir- yan Emine hanım, Melek ha- dijini yapar. Bizi kimse me- A. Ç. 
la •11a. Siam yaradıh•· in, ~Y~~ak ıevdim. mma dliımanbk beslemiı ; bir Urla, ( Huıuıi ) - Urlaaın lllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllHllllllHnlllllUHIHHHllllHlllllllllllllllllllllllUI 
t ib i111an için aevgidea Şımdi ııe, nlaamun bitin rece ayku eanaıında Melek Gazdereai mevkiladeki bai- K o ok • ı A 1 
.: il ne olar .• Sia ~· beyecanlanaı ıeaia lıerl..ıe hanımın odaıına girmit ve lardan biriıinde Sellnildi ç 1 G n ar 
'-ld •ev,Uerlnisi daıma toplamıt b.lunayoram. Epr, kendisini baıına udunla vur- Şaban kihyanm iki yaıındaki 

L~ Y•tmak içia Ja- Palan .. ;_ K~bİllM, btaim iti• mak ıuretile &ldtırmliıtnr. Ka- çocuğu Mehmet, alt kazanına lllUlllllllllHlllllllllllllllllllllll .. lllllllUllUIHUlllllHlllHlllUlllllllllllllllllllll• 
, L vır iaıanaıan. Aıln- &JfUCA• bar kite balabUlr- • . . 1 M "'lı..i., a.inan. ,. ...... til. 1rac1ın, bunuaıa w 11ttıfa et- deıerek boğulmattar. t • Klralık Evler 4 • addah ıs. 
~ .W .. ...._ Pakin, a akta im ... Birden mıyerek &ldllr~ilğll kadana •w~ocuk, valde~iain nya fit- GÜZELYERDE-Glkelbir lanlyOr 

'"'" f ,. . 1 pençereden •ıarıya atmııtır. tıgı ve bu veaıla ile yalnız 
~-arkına varmıyorlar ehmden t~tarak k~naıtu : Katil Emine hanım Ağırceza· kaldığı sırada bofalmuıtur. Jerde, her ttlrl& konfora . bavi Denizliden bir meddah aru-
.. b Rajıp •iabıJ -Haydi Raıap a1alae7,dedi. da muhakeme edilecektir. Ne kadar yazık! 8 odalı 180 aumarah b11 ..., maktaaır. Bu iti Japabilecek 

I.._ ~tıp" macara11 ela lçuiye gidelim. kirahktar. Arza edealer Mat- olulann Denizlide EJJlp 
1.1, "•~nindea. Siz oaa • baamıza mnracaat etmelidirler. aia luinoıa mlateciri lamall 

,,·ıa;.: ile auclifi~lı A~nem ve N:,in bili ıa- Kasaba Kiremit Fabrikası GÔZTEPEDE - Traaıvay :ı::a!~· mllracaatlan illa 
to..

11 
k Wr r•k bıle IOll .. i•Uer.. Narinin eliade K• • l • • caddeıine iki dakika bir me-

-~~ .. : bir gazete vardı. Annem ODU ıremıt ermı aafede gayet havadar, blylk Satılık av 
'-a,

1 
:ini "Narla-Rapp b8ttln allkaaiyle dinliyor, on· Milli Mldafaa, belediyeler,haauıi mahaıebeler ve haoai bahçeli ve her tllrll konfora Akaralı 

~e ~ •ha uan mltldet lar bir Ana-Kız ıamlmiyetile inıaat sahipleri tarafından kullanmak bem kendi ve bem de haiz bir ev kiralıktır. Bona DO 
"'- •••m edemlyece· • . . Milli menfaatleri ikti&a11Ddaadar. aarayanda Simıaroğlu Fehmi l LAPLIKUYU CADDE-
~ la.her Yermek iıte- f6rltlyorlardı. Bızim ı~en be e ve a 3039 numara ile S NDE - 103 ve IOS nama-
"'"lrı -n ..... L• pdijimizi ifitme11aiılerdi bile.. 1 -Marsilya An marka kiremidine muadildir. t 1

1
1 1 Y 1 t ralı iki dtlkklnla llltlladeki 3 

al - ,.ımz all' • ,.. • •• • e e on a m racaa • dalı fi ti hl ktu 
lL.t IDaJcta k rt.a. a.. Bir brdeı ıevıiıile N ia' 2 - Tamamen Mıllı hır muessesedır 0 ev ucaz a e ıa ı • 
"'ti n u Dit • • ar ın • HI I I Talip olanlar Çakar ban .. 

l. \ ra.ıı de aJDI , .. rlderıaı ~armaklanmla kapa· Teılimat: Fabrikada, Targutla iıtaıyon1111tla, Baımahaaede zm& Ç ara• T.abir bey kltibi Sabri efea· 
-.·~ ~· IDlfhaa. ı,. kız konaıta: • ve. ~interlantın bi16mum mevakifine ıllr"'ltle aevk ve teıllm nıyor 1 dıye mllraca_a_tı_. -----

"r Llizi MftJOr, ata- - Raıap •iabey, ıeamıain? edıbr. E i 1 • 1 i 1 tt 'd 3 ,, aranıyor 
'ti._.~~- ı... kl1lacle Şimdi hepimiz, birbirimize Muamele Peşindir ede:ek' :~nbll:nıh:İe Y: ~kare -

t 1111r •ilıaia i · 4'u .. _ı. lu dJL H b• ı•Lt U tı d r aaı MUHASİP aaale vakıf, tec• 
111'1 ı çın • ~ J• • •· •P ır ıa e mum lia Ş epO!U ibraz edecek aamualu bir biz. rGbeli b" ha · ti t 

41.t çipiJ. '"I' etarayor Ye ber ıe1dea ballae- Gaıi balv~~ j~ni t.uhafiyeciler numara 28 metçi kadına ihtiyaç vardır. banelerd~r -:: i:~~me~: 
bit-... ........ b cll1ordak. Husnu I-'ımoncuoğlu Arzu edenlerin matbaamıza Arm edenler matbaa•qa 

laUdat rllterdi - Devamı yann- Telefon: 3134 P.594 mlracaatlara iliD oh111ar. mlncaat etmelidirler, 
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!llllMIHR---,fli&i+WWWEll! 
~ Doktor A ı Rıza ~ 
5 E - == § Doğum Ve Oerrahi Kadın Hastalık1arı ~ 
§ Mütehassısı Telefon 2987 § - -
§ Kestelli caddesinde 62 numarada bergiin ~ 
1 saat 3 den sonra hastalarını kabul eder. ~ 
nn111111111111111111111111 ıı ı ımı 111111111ıııuııınııııınıııınıınıııııumııııııııııım1111111111111 ıııps29= 

(YENi) Hurufat dökümhanesi 

D&ktnp hurufatın gerek ıailamhk ve gerek zarafet iti· 
barile Avrupadan gelen hurufata faikiyeti lzmir ve mnlha· 
katı ve taıra matbaalarımızın mllteaddit tecriibelerile ıabit 
olmuş yeglne Tilrk m6e11eseıidir. Taıra ıiparııları izımi 
dikkatle yapılır ve ınr'atle g&nderilir. · 

Adreı : Murabıt çarı111 numara 25 lzmir . P. 620 

Amatör 
Fot~iraf 

işleri 
Çabuk Temiz Ucuz 

Refik L6tfü maiazaıı hnkGmet civarında P. 658 

Türk 
Pazan 

Hacı Silleyma~ 

Mahdumu 
lBRAHlM 

Hanımların 
N azarıdikkatine 

Mevsim dolayısiyle Istan
bnl Beyoğlnnnn yüksek 
terzilerine diktirmiş en son 
moda üzerine manto par-

desn ve roplarımız gelmiştir 
Meraklı ve menfaatini is

tiyen hanımların kumaş 

almadan ve terziye uğra
madan evvel bir defa ma
ğazamıza uğramaları kaıfidir 

Adres: Odun pazarında 
khtçı Nafiz M nstafa ya
nında No. 3 
Hacı Süleyman mahdumu İbrahim 

Telefon: 3726 P. 602 

mmıımm 

= Akşehirbankası 
SermJZMiR0ŞÜeES{ir~ı 

İkinci kordonda Bona Civannda Keneli Biaaıında 

Telefon: 2363 
Her türlü Banka MuamelAtı 

Knmnsyonculnğu .. 

=Müsait şeraitle mevduat kabul edili 
§§ Hububat, Üziim, incir, Pamak, Yapak, Zeytinyara 
§ Afyon ve · aair emtia komlhyonc:alata yapılır. Mallan• 
==ı- vnrudunda ıahiplerine en mlaait ıeraitle avanı 

verilir P. 586 

111111111B11111•1 ,. 
Plyasadan40para faz asına 
Mübadil Bono'su alıyorum 
Mubadillerl Aldanmayınız!. Bazı aim•arlarla birtakım 

arraflana anJaıhğaı haber alıyoruz. Size bonolannıı 
çin en •on ne fiat verirlerıe 40 para fazlasına bana 
ıetiriniı, ıatın alırım. Benim fiabm petinen piyauclaa 
40 para fazla olacaktır. 

Bilumum mubadiJ ve ğayrim&badil bonolan, hin 
ıenetleri tahrillt emlik alım ıahm itleri, tapuda, banka
larda, devairde iıt•kip ve intacile itigal eden. 

Mehmet Ali ve Rifat kardaşlar 
Mtıracaat eden zevata! her türln teıhillt ıaıtermek-:= 

edirler. Telefon:3177 P. 600 5 

IZMlR POSf ASI 

Haraçcı Zadelerin 
Muhta,am Mobllyelerlnl Panayırda 

Kıymetli vllcada•
mak için lıaagi ha111alllf 
cetiabi dtıılameyiai ıl , 

Memleketin en teoai' 
ıbhi, en lilkı bir 
•olaa KeçecUerde LAi' 
mHı ittiıalindeki 

Tevfik Pa 
Hamanıı 

na teırif ediniz, h 
takdirle •avdet edece 
P. 659 ... Müıteciri: 

1 GÔZ TABiBi 
Dr. İsmail SeIAh 
F ranıanın Bordo tıl' 
knlteıi g&z ıeririy• 

ZI et Edin 1 mezun aıkeri ha• 
yar z g&z baıtalıkları mat 

Pavyon No. Tiearethane İkincibeyler Sokak No. lM Telefon No. 1111 muayenehaae: 
123 3778 lkinci beyler ı. No. 

ın,nııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııın P · ~ mnıınnıııııınıııııiii ö !~~!~ ~!!~ 
IDr. Operatör ·Tahsın B. hasta nesil ~ı;.~:·~!~:.te;,:~!:. 
§ Arza buyuran zevat 

~ lzmirin en lüks sıhhi ve emsalsiz hususi hastanesi olup 'eiz~T;:e ~·~::~cikt• 
~bilhassa kibar ailelerin Dolum ve amallyat için ye- terazi imaııthaneai = " 0 h } d 0 k} ri h f dl AhmefŞevki maJboğl .ane tercı eye ı e as ane r acat edebilirler p -

i.ı~~mdr~~n~!:~~. Çivici hamamı civarında M&fit aokajında Ye;_ı·:~ beylerin ma Ana ve il 
iiW lllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll- 1111- Yusuf Ziya 111 

Frengi. 
VE 

Belsoğukluğu 

Gibi bulaşık ha3-
talıklardan ko-
runmak için mut
laka yanınızda 

PROF l:LAN 
Tüplerinden bulundurunuz, Heı eczanede bulunur. 

bi eski 
Darül'irf 

Eyl&IBn birinden 
kayda baılıyor. Mlr•_J 
atları her gtin dokDP 
ıekiıe kadardır. Yaa 
lretine utrayaa mek 
tedrlıah•• hiç bir •• 
memek here ilam 
tibat aham11br. De 

r Eylll clebathyacakbf• 
iıleri mektebi• s.ı 
camii arkaıındaki 

hamamı dvarı Eınaf 
P. 671 kağıacla Ana kıımıa 

!!!~~~~~~~-~--~-~~~~~~~----------- rede g&rilllr. P. 
11111111111111111111111111n11111n111111m111111111111111111111111111111111111-111111111111m ~~~~~~~~~111111~~~ 

Doktor~ '·~ 
H. Fahrettin 

lzmir Memleket Hastanesi Rontkea M&tehaaa11 

Her aeYi Rontken muayeneleri ı 
. ultra - Viole ve Elektrikltedavileri ,nrnyemiyen Ye 

bilhaua Raıitik çocuklara tatbiki ve rontken ile 

ıKeJ tedavileri J•pılır. 
= i'lkiac:i Beyler ıokak fınn kartııı No. 25 Telefon 254 

Denizli muhterem halkına 
F enai bir •arette Sina et yapbrmak iıteyealer Naa• 

mum bayiliiine mllracaat etmelidir. S&anetlller iyi olan· 
caya kadar teclaviıi nçretıiıdir. Fakirler beledi1••İa Terece• 
ti oehade~me llzeriae istedikleri zaman bili lcret Slanet 
edilirler. 

Bayilimiıde azan vicle ile dikit maldaaları yazı makiauı, 
ııramofon ve biıiklet ehven ıerait tahbnda~ıabkr 

Bil amum makina tamiratı kabul edilir. 
Bayilimiıcle 1TıMADI MlLL t T&rk ıiıorta""" tir keti acenteli· 

ti de vardır. 
Her huıuıta m&racaat ballam111n menfaab iktiuıındandır. 
DENıZL. belecliye civan Naamam Dikit makinalara bayi 

Slanetçi Mehmet Nuri P. 596 

1 Balıkyaiı Yerine 
YAZ GÜNLERiNDE 

içeceğiniz en iyi kanet, iıtiha ~Ye iençlik illça 

Kiııa Lütfi'dir 
Her Eczanede Bulunur P. 610 

1 

s 
Eyllll panayınnı ziyaretde~Cfıonra l ol betletıeninıl' 

Etem Ruhi'nin 
KAATl POSTAl..l Depo ve metlterial 

ARTiST : Ko2ekıiyollları. 
YACLl .BOYA: Çlçek, ... meyve, mansara, h• 
IZMIR: Manzaralan 150 çeılt. 
ASARIA TIKA : Yoran, Sart, Efeı, Bergama 
9 EYLOL: Meraıime alt. 
SULU BOYA : TabitZmanıara. 
TEBRiK[: Bayram, Niıan, tDlljila 
MESHUR TABLOLAR : Ruim modelleri. 
HAYVANAT.: Vabıiye ve ehliye. 

Toptan ve perakende İZMİB 

o 1ZM1R 
D • 

t Ankara Palas 
.A. SABIK 
R ASKERi OTELi 

D lsnaire GidecSı.e 
A Siıe .. temiz e• kibar ea lllkı ve )aer 

tirli KoDfora laavi 
S BU OTELl 
1 Tavıiye ederiz Tam merkezi vaziyettedir· 
C Orada umdajıınaz rahatı balabiliraiais. 
A Fiatlar emıaline niıbetle çok ucuzdur. 
K lzmir Kemeraltı lıtık6met konalı ka111ııod• 

Telefon No. 3438 P. -
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C. K • Almanya MahmutEsatB. Hat boyunda Krallıia doğru 
1 ha n ana Reddetti Koııf er;~~~ • mabadı - Baştara{ı 2 inci sahijede - -Başl arafı ! ::ci aahifede-

B k - Baştarafı l inci sahifede - Nasıl Tfirk öldürülürken öl lesini~ ne derec~ye -~adar e- bu defa logiliz karalının kDçOk 0 va n) r _ e 0 tehlikeıi arzetmeksizin hakiki dilrmesini biliyor mu ? ~em;nyeteNahndıg~ılı. ~g~enm~.k oğlu ite evlenen preaıu Ma-
•1 teminatlara pek güzel inkillp Burada mevzu olan lialet- ııte _ ~~· be yazı 

1
•1 b~r go· rinanın halasına i:lilşmliı, ha-

t'. - d b"I' J t · b" f d w 'ld' e- rüştugum ana eze , 1r ya- I . . ıa a •• _ ·-• - e e ı ır er. ayın ır ne er egı ır. u . . . . ası da ıervctı prenıeı Mırı· 
P UYUK HARBiN EN FE L d 11 (A A.) R tün bir haksızlığın bafına İn· rasına temas etmışım gıbı ce- b • 1 t y • • on ra, , . - oy· . . . . va verdi . naya agış amış ır. unan ga.• 
J ter ajansı muhabirinden: dırılen demır kelepçedır. PF 'lh k'k. , 1 . zeteleri prensesin bu azim 

el SAHNELERi H · · t• Al T"' k il ı a ı a su mes e esı se-be arıcıye nezare 1 man °.' gene · • . .. - .. - . serveti Yunanislaoa getir~ce• 
hüküm etinden Şark Misakına Ah onbaşı sana şanlı bır nelerden ben goıuşup uz . rın •.. 

k - 20 - B ait bazı mülihazah hivi bir hatıra olıun ki k.anını taşıdı- de durulan ve hatta icraatine gı~ı,. ~ren Corcu.? Yu?Jan :ı-
: A ~h . . muhtıra almı tır. Ay:ni mealde ğın soy en ııkııık bir zamanda giritilen güolük bir aıes'ele- ra 1 ~.l a~ olun ı cagını yazma ta 

,, telbahır harJJlcrı oynamıştır. Fakat bu abluka b" bt 'F · it 1 eUeri kelepreli olsa bile hak- dir Bütün Aydın halkı ile ve bukumetJe prens ve prenıea 
ıı k d d · k 1 . ır mu ıra ransız, a yan .- . _ 
Dtanyanın harbın son no tasın an enız uvet erı- s t bük" ti · sızlıö-ın başını bileklerindeki beraber bütün mahalli idare· arasında mu:r.:akerat cereyan 

.._ , • d 1 'k b"' ve ovye ume erıne " • t kt b 1 d w 'h ... btiyGk bir mahrumiyet nın e ro li glin geçtı ce u- .1 • • demir bağlarla, hatti ayakla- ciler ; alakadar memurin bu e me e u un ugunu ı ıaı 
• geçirdiğini yazmıthk· ylimekte idi. ve~ m;t"· (AA) _ R t rındaki bukağılarla tzmiye işi ilk p1anda takip etmek e · etmektedirler Yugoslavya v6-

y1, b•tla Kayser Vil~ Fakat, a imanlar bir an . on ra, hl ı .. d . oy er muktedirdir. w. • melindedir. Nete kim halk e· kela beyeU; mahkeme kara-
olınak üzere bu vaziye· geldi, ki denizlerde hirikalar •J•Ş:~k ':,~.:k:~ı: e~t Alman Buhnlak!._Jif

1 
dde~ıf, hayalı aş- tinden gelen muaveneti < sir· rını müteakip c servetin uhi-

f t l h lb h' 1 . mış a ıarat er ır. . b' t ı· . k . t' tcaatını tagdir etmekte y~rat ı ar; • ta te a ır crıyle not~~ı Cenev.r~'de bulunan _ SON _ gemıyor: . t. • w tne es ımı> ararın! vermıı ır. 
~•lın 'd'I . "tt'k cıbanı endııeye düşürdüler lngılız Harıcıye Nazırına ,..... Beledıyenıo tar .. ettıg ıu res Yunan gazetelerinin neıri· 

•t ı ı er. gı ı çe ıı a d ·ı . t• H . . N Ha va Kazası . . . F ltiJif bl k b •. ve umumi harbın bu sayede g ıı erı mıf ır. arıcıye azı· < , mını muntazamen veuyor. a · yatına göre Çal<lariıı hükOmeti 
k 1 a u a çem erını Almanların zaferile biteceği rının. büyü~ • devletler re~mt . Bağdat, ı.ı (~.A) - Bağdat kat ne gcır~p bir teceltidir ki Cumhuriyet rejiminin fedasına 

tlflı izımdı. Bu cember k ti . k · d k t ıalibıyetlerının Cenevre de cıvarındA Hındıye hava mey· su mea'elesı bugün yıllarca se· 
1~ ~eniz kuvvetlerile le:nd~~ erı pe zıya e uve - bulunm~11ndan istifade ede~ek danına bir I~a~ tayyreıi düt· ne evelki vaz;yetinin aynidir ~ raf~~r .deği.!mit · .Bu ~u'ele 

tdılmış ve bu ıuretle Ç k" Al 
1 

b bu mesele hakkında kendıle- milş, üç zabıt ıle Irak bava itte hiçbir fevkaladelik yok- ıle bı lakıs Cumhurıyetçı g&ıil 
~.edilmekte idi. b" 

1 
ü~ bı. mdan arb,. tha te

1
lbda- riyle yarı resmi bir şekilde kumandanlığına mensup beş tur Gene •ebrc nöbetle su oeo Venizelos metgul imit··· 

ııql! ır en ır an a ır am e e ·· ·· · bt ld' ' k" · "'I ü tü · y 
Ql donaJJmasını bir bam- ' . . goruşmeın mu eme ır. ışı 0 m f r. gelir. Gene bazı mahalleler Hatta Ven1·zelo bili d -

baştan baıa yenı bır kuvet - sun eva ... ,t'0k ,t>decek olan b.ir haline soktular, Alman bahri· sonra, bir taarruz ihtimali kalı bahriye mutahasıııının ıu alırken diğer bazı mahal- etmekte olan Avrupa ıeyaha· 
' lttıfak devJetlerlnın yelilerinin ölümü hiçe sayma- görmeyince su yüzüne çıktı. eserinden ıu kısmı da nakle· lelerde kerbeli havası t'smek- t' · b , 1 ·ı f.ıtk d 
111 t d • 'ld' b d' ıoı u mes e e ı e a a a ar 

.. evcu ~gı ı, uaa )arı, tahtelbahirleri çok ko • Esaıen tahtelbahirden de bas- ıyoruz: tedir. Ve gene yıllardan eve} .. kt y l • 
" ıek· b" b ı "1918 1 • M ı b" A d ı b' · t · · gorme e unan aaıete erı ası ır çare u • kunç bir harp ileti haline mane bir vaziyet görmeyince; sene ı ayısın n ır Y ına ge en ır z.ıyare çı gı- _ . . 0 

, geç ka~madı; t•htelba- koydu! gemi kaptanı ıordu: •~tamı E. 35 fngiJiz tahtelba· bi bugü~ de su içmek w için ~"""""""""""""~ 
ebemmıyet vermek! * * * _ Sen kimsin? hın Cebelüttarık boğazının seyyar bır sucuyu araı.naga ve de fazla temiı ve bol suya 

ielba~irler, en ıo~ k.e!- Amerikanın bahriye muta- - Amerikanın A. R. 10 i~i yüz .mil ~çıkl~rında iken bulmağa °!ecburdur. bir/\n i in unutsak bile i e· 
1 bır harp iletı ıaı; h I d A • I s· t ht lb h" . bırdenbıre dort mıl mesafede Su reımı tarhının kanunun ç f g 

fazla derinliklere in- t ab:ı~barb~ lan •tmb~a k"t bmı a ey lırı. k J B deniz yüzünde alçak ve mlite- çerçevesi içerisinde olduğuna ne ehemmiyetini kaybetmiye· 
dt11iz altında fazla kal- d~ de. a ıkr.ere aı ır ı a ın- d -=s·10 ~nl açı o sun. eıı harrik bir ciıim glhmOş ve kaniim. Ancak tahsil edilen cektir. 
~illı k üd • ıyor ı: e 1 " ım h · · ·ı h. d w ·ı h" h A d k" • · 

1. k~ assa ço uzun m .. " Amerikanın "A L 10 G .. ül" k" k" "k b' _ bunu bir düşman ta telbabırı para ı e ıç egı se şe ır •· y ın ıa ınlerıoıo ıu ge-
"'16bahrilerden uzak dur t ht lb h' • b' ü' d. ." 1 1 ko~k.uyor. 

1 
•11uçtut 11 ya.n. addetmiıtir. Deni:r.: oldukça ricinde açıkta kalan bu nö· tirtme veya bi.,olmazaa mev-lllG • . a e a ırı, ır g n enıı ıt ı ı ı aynı mı e en gemıyı d w E 1 , .-

dl ınknn degıldıl yllıünde iken yakın bir mesa· b• .b. • ld .ı.t t! k d ~~galı oldugu~dan . 35 n betlı çeıme suları kapatıla· cut suların imarı i•inde aöı· 
p la "k .. ır ırıne sa ı.- acaK a ar va gıhz tahtelbabıri 12 metre ? B h k. A d '6 • 

i · 111 en yu sek ve mu- fede bulunan yine Amerikan ziyet nizik ve aaabi idi. Ve • • maz mı 8 usuı 1 Y ın terdikleri temiz hnsnüniyet ve 
,J ~ 1. bahriyesine malik o- bir nakliye sefinesi gördll. itin en garibi bu iki sefine· der~ne da~:ı "ke b' pr~ılr~:lbnu dağınık Öir ,şehirdir. yardımını gözö.ıünde bulundu• 
~-- •,t1~ıler de bunu biliyor- "Denizlerde pek çok şeyler oin kaptanlarının bahriye :~~ ın~a 

1 
y~ jı ır 

1 
a: • a· Bir ıırta tırmanır gibi inşa rarak mahalli Amirlerin 111 

s~, · 'Qlukanın kat'i n-etice melhuz olduğu için, ıefinenin mektebin~e de llnıf arkadaıı 1 ~ e ı8rşı 8~ 1 ldnı an 8 ~lyı~e edilen Aydın <la su ile sira- , 
1 

• d h . "k r ,:ınniyet ve itimatla gitmesini dikkatle bekliyen olmalarıdır.,, Nib~;e~e!:ala~ındave25~a m:~r~ yet imklnı bulan hast.a.lıkl~~ ma:~: e~::m~i :t ge:~'rm=.~r~ 
Jsti lardıl tahtelbahir, birden alcı ile Vakıa bu hadise facıa ma- kadar mesafe kalınca torpili· her zaman hatıra gelebıhr, ışı YA •w• • Y 

e 1111ıi harpte vakıa, en karşılaşınca 18 metre derinliğe hiyetini almamlt bir deniz hi- ni attı. yalnız bıı 11hhi cephesinden lazımgeldıgını lüzumlü bir İf 

,. 

to)ü kara kuvvetleri daldı, Bir müddet bekledikten diaeaidir. Yine ayni Ameri- - Devam edcek- nazarı dikkate alsak ve şehir·, gibi telakki ediyorum. 

Mali ve Ticari Haberler 
ÜZÜM 

\l Fi. Satıcı AJıcı 
~~Uhtelif 11,5 -19 Müftii z. Muhtelif 
enıalpaşal3 Başlı z. Hoca z. 
~~llhtelif 12,24 Bekişcı z. » 
\:llıalpaşa12,25 Zeki » 
"lllhtelif 12,5 -13,5 M. Muharremmuhtelif 

» 12,75-13 Palanıyo Hoca z. 
eınalpaşal2, 5 Ali riza » 
~llhtelif 9,5 -19 MenmenliH. muhtelif 

» 12, 14,75 İş B. » 
» 11,375-15 Portakal .z. » 

>> 12,5 -17 S. Emin » 
» 12,87 5-1425 Şalom }"'. » 
» 136~5 N ori z. ş. Remzi 
l> 12 -lf), 5 Fescı z, muhtelif 
» 13,25-14,25 tlalinyon » 
>> 13,5 -14: JE. Sabit » 
» 12,5 -145 l~. Kolıen » 
» 10,5 -15,5 Tevfik Trifonidi 
» 13, 7 5 Çaınbelli » 

: ~ ~ 10,25-U, ii Karaoğlaıı z. mııhtelif 
~alıisa 12,75-15 ~1anisa B.B. » 

~ lılıtelif 9, -16, 5 Muzaffer ıı 

1 
» 12,ö -ı 5, 5 İstiklal ş. » 

>> 12 M . .Arditi Trifonidi 
13, -13,87 5Ç. 1.'ranto » 

) 10,75-13,75 Kuşakcı z. » 

. .. ' ..... ,. . :.. .... -: .-.·~" 

194 » 12,5 -14:, l5 Sebze Ko. muhtelif 50 Paçal 5"25-5,75 Ş. Karapesin nulıtelif }"'. 
35 » 13,25-14 Şerbetcız. H. ''Cevdet ~!) mnlıteiit 6,37-5 Melek z. ~I. Hilnıi 
40 » 11,5 -14,75 ~I. Nuri ınulıtelif 30 » 6,25 12 J{a iın Fik pakor 

175 » 8,75-14,75 H. Ali z. » 36 Paçal 5,87-5 B. Sulıaıni J. Kohen 
" 44 » ı ı,5 -13,25 Yağ·cı z. » 113 muhtelif 5, 75-I ı Bılal z. Ali mulııelif P. 

12 l> 13 R. Nedim İ. Şefik 219 » 5,25-8,25 B. Snlıami » 
4 Buca 11, -13 R. Muzaffer J.Kohen 179 » 5,20-8 Y. Kemiın » 

17 mulıtehf 15, 5 R. Q 8man Alyoti 8 K.snzmel l » Trifonidi~ 
17 » 13 -14 5 J. ğalaınidi J. Kolıen 187 muhtelif 5,50-12.50 Kesria oğ·ln ınnlıfelif ~.,_ 

"rr ' 200 » 7,50-9,25 Kapuda1·z. » 
22 .n.emalpaşa15 Cilenge'r z. D.Arcliti 

, 28 Paçal 5,30 lbrrhiın ş. Artur Ka. 
16 ınuhtelif 12, 5 }.,oçali Cemil l.Jenrecy 
23Kemalpaşa12,75-15, 5 LeblebiciH. J). Ardit.i Bu2"day 
14 muhtelif 16 Gaffar z.Diyamandi<lis 125 ElvanJar 4,25 KHkaguçli T. T. piyala 
20Kemalpaşal 7 -19 Mühtar z. » 8000Denizli 4, t O Z. Ban kasi H. Suleyman 
17 muhtelif 13 -15, 5 H. Hilseyin ınnhtelif 2000 » 4~l O Z. » Bo~vtullah 
47 » 10,5 -13, 5 Balcı z. .Alyoti Akdarı 
25 » 13,5 . -15 A~Tvaz Q. muhtelif 47 3,375 Ha1ni ,T. Alinyon 
66 
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ıo -16,25 Mitat » Nohut 
10,5 -13,25 Katlı O. M. Tranto 
14,5 -15 Zilıneli Ş. Alyoti 
14, 7 5-15, t~ S. Siınun >> 

12 -13 S. Nori Albayrak 

.10, 5 Esat S. Emin 

30 
50 

70 

12,5 -16 H. Hüsnü muhtelif 
R 159 10, -15,25 N. v }.,adıl y· Hıza 150 

12,75-13~75 İ. Uasih Vitel 

7 
5,3 7 fj 

4,75 

Kaba, nsak 
' Unfnzinay 

Portakal z. 
~.,ili beli .Ali 

Burçak 
Kara oğlan z. 

Palamut 

Bayezit z. 
Artolamon 

Arditi 

204, 7 5 A, N uzıni . Palaıun t ş. 
185,25 Palamnt Ş. P. filina~i 

16, 5 Celeb z. D. Arditi 
0 8 1 o 4:, 7 5 

t 5, 5 Mikalen L. Reçyo 

Kom darı 
~Jınin Nusret Y. Kara su 

20 6 aklıisar t,ütüncüler H. v Oevdet . ~ 
)) 

» 
)) 

11,75-17 lle~at nıulıtelif 9 

12,25 M. Cemal Trifonidi 

13 Ta~ryaro O. Cevahir z. 
Tatıı:badem içi 

42-45, 7 5 Pesci z. '"· ınnhtelif ~.,irma 

)) 

incir 59 
12 -15 H.v Cevdet muhtelif 
11,625 Nişli z. I. l~asih )) Yapak 

50 Portakal z. 
33 Naturel 5 U. ~..,rank:o M. ,f. Tranto 

-8, 7 5 » Ş. lbza 14 ınnhtelif 8, H, 154: Metru hami 



SAYFA 8 IZlllR POST ASI 

par~siz iş ilinlari 
lzmir Postasının Bu Y eniliii Okuyucuların Çok işine Y arıyacaktır - Tafsilatı Okuyull 

İzmir Postası, kıymetli okuyucularına bir hiz-ı. 2 - E~, dnkkln, a11a ve bai bahçe ıatmak veya almak Mum~a, beher defası için 2 kuruş damga pulu gönderil~ 
meti mahsusa olmak üzere bir ııtiyenlerın Te~ekkür, za.yi, evlennıe, ölüm, doğum, 

. 3. - Otom~bil, ka~yon, • velespit, kayık, 11ndal, motör, canına gibi ilanlar ~iındiki halde resmi i1. 
dk!ktıt ve fotob~lraf mlakıknelerı, radyo,kev .. eıyalıı,. gramofon. Limitet ~irketi tarafından kabul edilınektedi'' PARASIZ iLANLAR 

ı ap ve mo ı ye ama veya ıatma ııtıyen erın • ' . . . ··bi j 
sütunu açnııştır. 4 _ Aıçı, ev bizmetçiıi olmak veya almak iıtiyenlerin, Ay sonıa mukaveleınızın lııtaınıncla bu gı . 

Gündelik hayat ihtiyaçlarından olan 5 - Mllrebbiye, muallim, muıiki ve resim muallimi ve ları da meccanen neşredebileceğimizi şiıııd1 

ıaire iıtiyenlerle bu itleri yapmak iıtiyenlerin bildidriz. 
iş, hizmetçi müşteri bulmak için karile- 6 - Usta, marangoz, ~ahç!v~n, yap!cı, boyacı iıtiyenlerin, Müracaat mahalli. İzmir 

• • .. . . 7 - Çırak, kalfa veıaıre ıshyenlerın, · 
rımız bu sutundan çok ıstıfade edecek- 8 - Yazıhanelerde muh11ebecilik veya mubaıiblik veıair servisi Posta kutusu 238 

Postası il 
Yah~t 'f 

l d · . memur istiyenlerin 
er lf · 11 arayanların gönderecekleri iJAnları meccanen neırede· fon 3952 
1 - Ev, dftkkln kiraya vermek veya kiralamak ist,yen- ceğiz. Veya doğrudan doğruya ikiden dörde kadar Gasib 

erin Bu ilanlar 3 - 4 satırı. geçmiyecek ve yalnız k~ defa neıri Ticaret Matbaası fevkinde lzmir Postası idarehanesi. 

PARASIZ ELBiSE VE~ŞAPKA 
Muhterem halkımızın uzun ıenelerdenberi mOe11eıeme karıı giisterdiği r•ibet ve te

•eccüh ıayesiode son sistem makineler ile tamamen asri bir blle girmit bulanan fabri· 
kamın kıymetJi müıterilerine kartı sırf bir minnettarhk borcuna 6demek ve bu bizme 
tini de tam zamanında yapmak dlltlincesile berkeıi ıeviadirecek pek mlihim bir karanaı 
ilAn etmekle bahtiyar1m. Yukirıda yazıldığı gibi herkese paraıız elbiıe ve ıapka temin 
edilecektir. Şöyleki: 

Operatör 
Dr. C~vdet Mustaf 

Türkiye cümhurivet mer" 
bankasından: 

· Geliri tamamen Ergani demiryolunun inıoıına tabfİ' 
nan' ikramiyeli yllzde 5 faizli 1933 istik· azının 4,000,oCJO 
lık 3 cü kıımını teıkil eden C. tertibi tahvillerin ka1t 
melesi 30 Ağuıtoı 1934 tarihinde batlamıt olup 30 
934 tarihinde nihayet bulacaktır. 

Askeri merkez baıtaneıi 
Operat6r8. 
her glln 6ileden ıonra 
ikinci Beyler So. No. 78 

uoümüzdeki 9 Eylül büyük kurtuluı bayramında herkeıin temiz bir kıyafetle bu 
bayrama iştirak edebilmesi için yalnız [bir ay) devam etmek ıartiyle eıki,renluiz ve bu 
ratuk ıapkalarınızı arzu ettiğiniz renk ve tekilde yenisinden daha cazip ve mllkemmel bir 
bale koymak ve ayni umanda bu hizmetine kartı ıizlerden bet para emek alma111ak 
kaydiyle bu ay emirlerinize terk edilen fabrikamız yeni bir tetkil4tla ortaya atılmakta· 

Mani.Sa Ote)ı• Beheri 20 lira itibari kıymetindeki C. tertibi tahvili 
lira fii ihracına müler.kip kupon faizi olarak 40 kurof 

Müıteciri: SALiH molunmuıtur. Bu suretle yeni tertip tahviller 19 lir• 

ır. Bu ıuretle kadın, erkek, çocuk ellriae ve ııpkalannı tanınamıyacak bir halde 
yenilettiren müsıesem her ıene bug6nde yaptıgı cemileyi yine tekrarlamıı ve baıure le 
minnet borcunu ödemeğe çalıım11tir. Binaenaleyh bu fırsatı kaçırmak iıtemiye 
muhterem halkımızdan yalnız bir ricamız varta o da bu giyeceklerini vaktiyle gdirip 
birer makbuz mukabilinde fabrikamıza teılim etmeleridir. 

Izmirde en ferabli, temiz ve ruı &zerinden satılacaktır. 
ucuz otel Manisa otelidir. Bir Kayıt muameleleri baııka~ı,z da dahil oldnğu hald• 
defa misafir kalaa daima m&ı· ve Eytam, Silmer, lı, Oomanh ve Ziraat BankalarıDl'ı 

kiyedeki bilumum tubeleri ile lstanbul ve lzmirdek 
teriıi olacaktır. bankalar tarafıadaa ifa edilmektedir.' 

lzmir-Kemeraltı, Birinci Mıhçılar ıokağı 8 numarada 
BÜYÜK ISTANBUL BOYA VE iSTiM FABRiKASI 

Fiatlar 25. 25, 50 karaıtar. Hılka bir kolaylık olmak üzere lı ve Ziraat bank 
Adreı; K'çecilerde Llle ıi· raf&11dan kredi ile ıatıtlar yapılmaktad1r. 3861 p. 

namaı kartı ııraıında. P. 664 SAHiBi IHSAN 

'' Bahar '' Bil um um ta Şr a gazete ba yil e- !ıınuıııııllllııum111•ın111D1111ıuııınııııııwınııııııııııınının111unınuuıuıımuıuu•11111111~ 

rine: i HiLAL MOBiL YE VE e 
Yirmi bet ıenedenberi muamele yapmakta olduğum taıra § SANDALYE imalAthanesi 

bayilerimin giirdükleri suhulet ve sllr'at ve milkemmeliyet· ~ 

Yaz sıcajında 5 damla hakiki Bahar kolonyaıı tı 
bahar koku ve ıerinliğini yaıatmağa klfidir 

25 karuıluk cep tiıeai bile vardır. 

ten çok memnun kaldıklarını haber alarak bizimle alıı verit 5 Şekercilerde Numara 26 Yalnız ( Ferit ) iıim ve etiketine dikkat etmeJidit• 

arzu eden zevatın telgraf ve mektuplar1nı Son poıta matba- E§ En eyi cinı fınnlanmıı gllrren· 
aıile olan münaıibetimiz dolayıaile isteklerini yapamiyaca· 5 d ht l'f "ti d mobil .. = en mu e ı çeıı er e ye 
itmızdaıa cevapıız bırakmıthk. Bu kerre 7 Aguıtoı 934 ta- := d 

1 
I . • f t 

rihinden itibaren Son poıta matbaaıı bizimle alika11nı kat ~ ~~ ıa~ a ye enmız mehnet, zara e 
etmit bulunduğundan bu gibi mahzur kalmamıtbr. § ıtibarıle gayet mllkemmel • olarak 

Bundan böyle matbaalarile muameleleri olmiyan tatra s imal edilmektedir. 
bayilerinden bizimle aht verit etmek arzu eden ze9atln 5 Toptan ve perakende ıipaıit 
dotradan doğruya müesseımize milracaatlar! mercudur. ~ kabul eder. 

Telefon: lstanbul {20370) lstanbul Ankara caddesinde 5 fiatlar ehvendir. P.546 

Nr, 48 1 Umum taıra gazete ve Mecmualar Bayii 
A. Zeki d : 3 P. 679 ... ----.. -------------· Sıtmadan 

KURTULUNUZ 

Lutfi 
Kinin 

Komprimelerinl 
Alınız 

Markaya 

11111111111111il11111111 

Hatuniye camii kar ısında 
Tilkilik biçki yurdu Zehra 

Hasan Müessesesi 
Talebe kaydına devam etmektedir: 

Hiç dikit bilmiyen hanımlara bir Hoede biçki ve dikit 
mllkemmelen 6ğretiliyor biraz dikit bilen ve makaı iiiren· 
mek iıt"yen hanımlera pek az meıarifle ve ehven şeraitte 
6 ayda makaı ve dikit deraleleri öğretiliyor. K ydolmak iı
teyenlerin bir an evvel müracaat etmeleri. 

Geçen sene yurdumuzdan 30 hanım muvaffakiyetle diplo· 
ma ve tehadetname almııtır. Muhtacimaavenet olaalardan 
llcret ahamaz. 

Talk Parfüme • Kokulu Ta11' 
-- Ferit --

Yaz ııcağından dolayı sivilce, kızartı, yanık, pi•~ 
ter kokuau ve yağı derhal izale eder. 

isiliğin yegane ilacıdır 
• 

Merkez depo: S. Ferit Şifa eczane; 
p. 

Yurdun atefye1inde cehaz takımları iılenir ve ııpar1t ka- •·---------------··--......... 
P: 629 bal ediliyor. ipekli dikit te kabartma karyola talumlan ... 01• • •• govv·a 

Dikkat 
·-------------------• tılıyaor her gün 9 dan 14 e kadar müracaat kabul ediliyor. ıvıerve şure Bristol hattı 
Zeytin yagvı fabrikalarının P. 683 · kA L. •t t PENTUSKER vapurd - . ~- 'd- -9

- ası iMi e ıalde Bristol ve Av•• 
nazarı 'dikkatine: Ankara a VAPUR ACENTASI Tahliyeiçiabeklenil•• 
Ticarethanemizde yerli mamulatından her boyda Avrupa Cendeliban Birinci Kordon TRENTINO vapurd 

mallarından daha dayanıkJı ,, arnlmBt ot yağ torbalarımız Halk ic idarehanesi Tel. 2443 Anven Hali veLoO 
mevcuttur. Fiyatlarımız ini torbalardan daha ucuzdur. Arzu S' Limanımızdan hamule ala· GRODNO Vapotd 

Polis noktası karAısında dairei mahsn8a 'h d A edenler numunesini ticarethanımizde g6rebilirler ~sabı ıera· T ek olan vapurlar. nı ayetin e nverı, 
itinde teshilat g6aterilir. Telefon: 2037 Loodra battı Londradaa. 

ızmirde Keten~ çarı( No. 2 Karaoilan zadeler Ankarada: bilumum veklletlerle turayıdevlet, kazanç ve N t 11 t t rl 
Ticarethanesi P. 6a2 bina vergileri temyiz komisyonları, gllmrllk ve inhisarlar ve TRENTINO vapuru 15 Ey· 

0 
: tJ ra • ---1!,m----------------•• iktiıat dairelerile mahkemei temyiz ve sair devairi reımiye lalde Londra ~e Hull e vapurla(ln iıimleri 

ilk k k
• ) ve busaıiyede g6rlllecek her hangi bir iti olan veya ileride YUVONNE vapuru 25 Ey· değiıikliklerden 111-'ı me tep itap arı olacaklar itlerini kolayca ve ucuzca takip ve intaç ettirmek 1111 Londra ve Lith·e kabul edilmez. P. ,, 

Tarih kitapları dahil olduğu halde blltlln ilk mektep ki- içia ancak, . GRODNO vapuru 68. T. ev· 1 d._ 
taplarımız gelmiıtir. Bu kitapların Izmir ve mlllhakatlnda ANKARA' ~a: senel~rden beri bu itle meıgul olan ve velde Londra ve Hull e dn~/~':d::~iryo u 

t t t h kk il h lren kütn h 1 . • .1 • t• muntaıam teıkıllta malık tiulunan (HALK iŞ iDARE HA· Liverpool hattı i · d•-op an ıa ıt a ı m n aı. up ane erımııe. verı mıt ır. NE~I ne vermelidirler. 18·9·34· tarihia ~il 
Kıtaplannı tamam almak ıtteyenlerın mlle11esenuze milraca- Emlik ve emtia komllıyonculuğu, yazı ve tercllme ve buna BULGA~IAN .vapuru 13 934 tarihine kadar Si 
atları mümasil bilumum itler yazıhanemizce yapılır. Eyllllde dogru Lıverpol ve Kemeri ve Moralad•-~ 

ikinci beyler ıokağında Kemeraltınde Adreıimize bilhassa dikkat edilmesi rica olunur. Glasgovv ·a taıınacak burçaji• :;.ı 
83 No. da Yavuz K6tüphtnesi Mektepli klltüphaneai. iDARE HANEMiZ, GITY Of Lancester vapuru nundan 375 kurut O 

P. 685 (lcabeden iılere garanti g6ıterir.) P. 678 27 EylDI Liverpool ve Glas- eaktır. 


