
1936 Olimpiyadı için A.lmanya'da yeııid~n 
kı:ıakla atlama yeri budur. 

Cuma 
14 

Eyliıl 

1934 

Melis çiçekleri yalnı.s güzellikleri için 
ekilme:. Unları ıababeııe istimal için 

Beynelmilel SeMmeı ordusu A . t C Al. ıı. , 
/ . . . . . rıı!, orç ıs; H'!J>O yonıı 

reıslıgıne nıhavet Evangelın Vaıerlo · da magLUo eden lngilis biJyle toplarlar 

Nevyorlc hükumet konaAının 102 inci 
katında oonbazlık.. Bu cesareı A.me· 

rika'da hayret uyandırmıştır. 

Avusturya Yeliahdı Otıo; p. 
renseı Mari diJ Hobsbıırgla 

evlenecekmiş 
• . . • . #, . 

BUGÜN 12 
SAHiFE 

Bot hamm seçildi. cenerali Vellington'u bir filimde 

Bavyera'daki Dürkhaym ıeh

rinde 15 metre uzıınlugunda aıe 

13 metre kuturlu bir varil var
dır ki içi meyhane olarak kul· 

lanılıyor. 

temsil ediyor . r.-_..,,,...., __ _ 

' 

Markoni'nin Elekıra yatında 

bacanın iki yanına konmUf 

ıudb 4l4>.tler aıasıtasiyle gemi 

siali havada da yürüyor 

. .. ~ . . - ~ .. J-ıari Pikforı, Holir1ut'ıaki :arif köşkünün bahçesinde bir gardeaparti vermiştir. • 
Duslas'in gelmemesi yeni bir dedikodu mev.suu imil ••• 



SAYFA 2 IZMIR POST ASI 14 EYLUL 1 eM t"' 

:~hı:!:! Aşkolsun Herite Veki~_~eyler 
Şifik biz eme •• Dangıl, dungcıl lıir •• ''.. Muhtelif Yerlerde Tetkik 

;::::ı:=·:;;...::~:: .. ..;.:~: Yirminci Asırda öyle bir mantık yumurt· Seyahati y aoıyorlar 
:.;::ıı çelıren •• Deria, deria ulaıı. ladı ki Musolini bile saşıracaktır Orda, 12 ( A.A) - Ziraat ladan hareket ederek '":! 

u ha da Vekili Muhliı bey refakati• mize gelm~ıtir. Vekil ~ef ~ 
ye iki:;:: ~:nö~er ~=: Evvel" kendı·ne sahı·p ol ! r1nda Erzurum meb'usu Nafi ratlı ıoseıınde ve ıebrı• ~ 
aJu bin... Ba claayı c Aç göstna, a • • Ataf bey oldutu halde Vatan halinde vali, farka kam••"' 
•çarlar g6dD6 • dby•aıdır. Allala ( • T ki •1 h . . . t 'f b aıkert ve mlilkt erkin. · .lr· 
ae •erctiyee çahfbk çab.ı.dJk ba Viyaaa A .A ) - Vıyananın &r erden A•aaturyaoın o zımanki vaziyetile 1934 teki vapurı e ıe rımızı ~ıra u· diye C. H. Fırkaıı reiıi ~ 
latle -•dik... , • lmrtarahıınıa yald&nBml mllnaıebetile reiıi· i b b h ld i yardalar. Ve meb uslaramıı, te talebeıi ve kalababk . 

e- h il M ki • 1 d'Jf.I bi k vaz yeti araıında ir mllıa e et o a ana 1 b 1 d' h , • P ,.1•11111 
_ iyi ki •lkenı ma.. gitmediDlıl cam ar • i aı ıvy e ı5• r autu ta memw n, e e ıye ey eti ve halk kntleıi tarafından v 

efendim... 1684 de hariıtiyaabil mlldafaa etmit olaa ehemmiyetle kaydetmiıtir. halk tarafından karıdanarak lanmıttır. 
- En•yi miyim .._ P. Baata, ' isin, doiraca belediye daireıine Zekli bey ıehrin metis~ 

Hpor, iltimu, fi1b; o itten ııynl· De n ,-z Fa .... c 1 a s 1 ıidilmiıtir. Orada bir mllddet de kendisini iıtikbal ed•-:"..t 
clık. Dem efendim ; bea ••lik b l d h b b 1 'k ""-Y•JMbiliz miyim ?. lıtira adan ıonra amum e· ı •• ı a tıtb t•n ıoara ;u1 

- Aakerİik sor lrirteJ detll Bey. vair ve m8e11eıatı memleket ruca hllkdmet daireıine ~ 
efendi ; bilW. NTkll, .-em bir • M ı ı M • lıutabaneıi ve fındık fidan- ve bir mtıddet iıtitabar;, 
••t ... İfİ... Transatlantik Bili Yanmakta Devam Edi· 1aldann• ıezerek tetkik etti. sonra askeri h••taae1• , 
L--' L T~ t•bit... F•bt itde ah,- Aktam ıereflerine belediye piyade alaylanmızı te~.,ı 
ııuau•• yo .. ta.. T hk•k T •ı 1 • • mittir Belediyede VeP .. ~ 

- Kimin nr ki efendim?. in.an yor a 1 at a 1 er emııtır t~rafandan halke~i salonunda erefi~e otuz ki ilik bir •• 
•btıy~~~m oA)am; a1ker olm•dık • t •• •• • •• 4 • bır ziyafet verlldı . :iyafeti verilmlıti~. Zekai i' 
ifte. Sonrm hup geçti, bar•y• Ya~ ' Ahıtler neler anlatıyorlar Teldrdat 12(A.A) - M.M. 6ğledea ıoara refakati1' 
nub~ar g~ldi. ~~ çektik, ne çektik; G Veklll Zekli bey refakatle· deki z~vatla. birlikte r4 
Allah la bız bilins._ . . Nevyork 12 (A. ) - Mor· manda -Ayerteıinden emir Ye inliyen rllıılr ara11ntla rindeld zevatla ba sabah Çor· raya ıatmiıtır. 

- Çok mu çekuaıs efendim ?. • • n • • • • 
_ Ne demeuin oAlum ; her aabah rokaıli d&a tiddetle yanmak· verilince indlrilecejini ı6yledi. kamanda ı&verteıinde• emir k M • k 

yataktaa kalk!°ca • Filh -~ o~~t. ta deYam ediyor. itfaiye ıe· M. FelF.. ile zevceai ve duymak için beklemeni• ap- 'ar 1 sa 1 
~!!1 Analdardolu !• be çmdlf ,':_~~-~··~· mi1i terketmiıtlr. Plljda yan· çocatu nihayet denize atlamıı talhk olduiunu ıöylemektedir. 
uı.aaun o a.... am o- ....., bır h k A t G • • • d 
181 7•pmadılu... flDI aeyretmeje ıelea al lar ve ıoaradan kurtanlmıı D oaya eorııo ıımın e 

- Y• iltirutaa ?. plljdaa çıkanlmııbr. Ç&nki tardır. Doktora g6re yolculara bir yağcı ~illbar~ kurtarmak Almanya 'nın Bu lıde HakJı)J 
- Ah o inird•t .. Ne tath genler· yaaıa••• ıemlde mevcut yaj tabliıiye ıimitleri dağıtılmak llze~e denıze bırçok kadın •• • • 

mı. on1ar1 .. o Z.man da epiyee ~yıer depoı.,. •• •İr•yet etme•iyle i • bı .,1 1 athıını sonr• be, nam•raı. Mudaf aa Edılıyor 
ıdclık., Mtbk., bir luıyli J>Ul' kuH· iMi de olann atla armk li"da çın ç r gayret yapı mamıı· talıJhiye ıandalına bindiiiai • . . 
clıktJ. • P P 1 P J tır. Ve eıaıen ba gayreti ıöylemittir. Bu ıandalda yal- Berlin, 12 (A.A) - Korres- tedbar_1e~ı • ıımdiden 

llah••eremism .•.tamda Yalıı_ı•· bulanulann Bzeriae tlemir yapacak kimıe de yoktu. naz gemi tayfaıı vardı. Ve pondan Politik diplomatik etmeıını ııtemekte 1118 
yak, perif8ralı•I bır. dilenci m bıse ve sair parçalar yatdırmasın· Dokto · yanıınuı ıtır&ltllıll hiçbir yolcu yoktu. A lmanyamn ıark misakı bak· değildir. Aıkeri noktal 
el -.Cetb. Beyefendi kapardı: dan korkulayor. Şimdiki bal· •-- d LI ibtl i k ti d zaıdan orduvu modern i 

- hennem ol tar•dan meJ'an d iki bk k k d s · ı a h t 1 1Un &a raz ayı arlD an ı 
piç.. e ta i at yapılma ta ır. 1 sa ı ş a rı bıhıederek teklif edilen pli· uydurmak için ıerbe~tii 

h ka,..ı hen eordum . Biriıl ticaret nezareti tara lht . d h b t ket lizımdı Bundan 
r ' · L ...1 I d b aıa ıu an zıya e . ar ı eı· · 

7 Beyefendi. Bir Ndak• •eney· nnaan yapı •• •e Bn aılan- killtludıtım ıöyliyerek diyor mezkür memleketlerde 
dinıs... .., olan tabkikatbr. Ba tah Bu iıe Türk kelimesi acaba ki. oldağa llzere hakak .. 
--:__~mı ' B~un bayleeine ldkat neticeıinde daat bir ş' imdi Alman blk6meti ı•· Almanva i .. İD bir ba 

mer...uet eala deeildir. Soara •h~. iL- 1 lttlb 1 b d k t ? . ı T 
... elendim; •ergiden, ianeden .... a aau yapa ~amıı r. ne en arıı 1 yelerl••·· biriain ıalb mulıa- ve ıeref meıeleıidir. 

Mdab_•ermege ura gelmiyor ki ... 37 bdnd tallkikat hafi celıe Vaıinıton 12 ( A.A ) -ı1~ "muıtur. Amerikanın eılri fazaıı ve hakkaniyet ve mil· Pariı 12 ( A.A ) -
P~ emlilim •ar, taheildar ber gb ile bllylk Jarl heyetinin haza y apdan ıiJlh ıabılannı tet. Londra ıefiri de keza ko- tekabil b&rmet ruhu içinde ajan11 bildiriyor: 
kapıda .. Yok Bililiahmer, yok Tay- runda yapılan adlt tahkikatbr. kike memw tahkik komis· miıyonda bazı mlllkazalar beyaelmllel teıriki meıainin Almanyaaın Şark 
yare, yok Bimay~ietfal, yok Ôknu- Ticaret nezareti tahkikatına yonuadaki ifadeleri Arjan· dermeyan etmiıtir teı•iki oldutana lıareketlerilye hakkındaki ceYabı .--·-ıııı•• 
lere Yudım Cemıyeti; uuıdık, bık· memw olanlar dtln makine t• ş·ı· hnkA ti . . Komiıyon reisi. be•anatta iıbat etmittir. Bunun içindirki ti le Pariıteki AlmaD 
bk utık. AdJmıs b4yilk mutta11ı fi il Abbe tlinJ '·I rcl ın ve ı ı ume era pro ;, b lı k d . b' tk'k y •-•~ 
bise gelirler. ~atalar iyi ~layor ka· ıe • ti e.maw e ir. teıto etmıılerdir. TDrkiyenin· bulunarak tahkik' lromiıyonu- a 6 iimet eran. ır te 1 a M. Roland Kosterin aeV"" 
talar... / Maklae ıefl talambalann mil· de iımi ba iılere karııbrıl- nun silih tacirlerinin doıya· llyık olan mukabil 1ap1cı tek- evvel bu veıikayı verdi•~ 

_ Baagi kutular?. te1Mdi1•• ifledi~ni fakat dıgından T&rkiyenin Vaıing- lar1nda hakikah balmağa ça• lifler der~eyan et~ektedir. M. Bartu'dan m&llkat 
- Şu millt b.yram gblerinde yaa11aıa ıladlrllmıyecek ka- toa elçisi de tahkikat komiı· hıtatını yokıa ecnebi mem!e- Şark mııakı kat 1 ~ar.ette ve mllteakiben bu dl 

~lana dolqtırclıklan kutular .. dar bl1lk oldapau ı&ylemlt· d . tizahatta balun· ketlerdeki ajanlar tarafından tayini mllıktll olan bir ılıhmal . t 1 tr.ıı.: h t 1 blm• 
İııNnın 16118.ae bir roset takıyorlar, tir. yonun an 1! • .. gönderilen mektuplan• haki· için o'omatik bir ıarette harp ıp a e 15• 

1 ır • 
mulr.e bir karat •U•eriyomm, ola· M. Abbet demiftir ki: Balbo kate mukHin oldutuna de· çı tedbirlerin harekete ıelme · O zaman her halde ı. 
yor. Kaptanın emriyle bir na· illet edecek ortade biç bir ıini tazammun ediyor. Alman· notaıı mevzuubahis id 

-
37 

P•rç• mı buyardunaı ?. marah tabliliye sanclalına me- Mes'e)esi emare balaomadıtıaı alyle- ya merkezi yaziyeti ıebebiyle dide vukua getirilen 
1 = !:ii.h Beyefendi, hertee eisin mar edildim. Ba aantlala 33 mi•tir. her tirli arp tahdidinin ber- kadar b? tevdiin Sovy• _, 

gibi çalıfbn n tatumla olamıyor. kiti biacll. içlerinde yalmz iki Bel~rad 12 (A.A) - Reaml Diier taraftan baridye taraf edllmlı oldupaa ılr- yanın Mdletler cemi1etl 
Ba emlaki ae •am• ıdU-?. yo!ca Y.rcb. Gll•erteyi terket• mabafil maraıal Balbooun nazın M. Hul tcaebi blk6· melde b8ylk meafaab vardır. bal& hakkındaki mtısal' 

- Umumt harp MDmnda •e da- tijlmiz uman ılrllDlfte biç Splitdi~I ikameti eıaaıında metler tarafından yapılan 1•· Almaayaaın bazı tlevletlerin neticelenmek llzre bal 
.. 10are..: bir yolca yoktv. Makiae çan· n&mayıılar yapalmıı oldutu ni proteıtolar heriae alel· healz keacUıiae Yerilmeıine bir ıırada yapılmıf At.!.tai.,: ..;::: C;:'..,ı.... ıu M. Stamperde tleaize ahi- hakkındaki haberleri tekzip acele V cı ılaıtona dlamlftlr. ltiru ettikleri muayyen aıkeri kayda ıayaadır. 

_Ne demek iatlyoHu Ueadi ? .. dıp zamu ıl•ertede biç bir et.mektetlir. Yalnız 10 kadar __ 
Ayni toad• .-. eenp wNim : yolcu ılrmedijlai, fakat deh mılll1etper••~ ltaJyaa tezahu- Dünya Şüunu : 
- Şua elemek ildyoram ki ba· t lf d d 1 d d rabnı proteıto ederek ltalyan 

bnık gilııleri halar, millet ke9eein- ıe • e e ea. ıeı er uy u aleybtar1 buı ılder ıerfetmit 
deD •.gon teklinde apramento p•rm· tana ı3ylemiıtar. ler ye bairlfmiılardır. Mara• 
brla tenet y•pHllD. Sonra •vgiden, Diier bir makine çavuıu tal Bali.o ula tahkir eclilme· 
~~.eden, cemiyete yarclımduı. pklyet K6bala M. Bujia içinde yirmi mittir. Bunan gibi bir tebli
w:ıaenin. D•h• aonra cemiyetı kimee- t ki • b 1 bi t hl' i k k 1 • S ı· ' 
ye •ermes, T6rklq6 inhiaar altın• o az ıı a unan r a ıı · eyke marabz aı.:: dılıdı _ ved dp ıb 
•hr11D. ye ıandahna binditini ve zan· ter e mec ur aa ıgı a ot 

Ve nih•yet mefkdre, iilkfl der· nettitine ıöre bu ıandahn ra deiildir. . 
keD..... Alt t•r•fmı 14lylemiyeeetim, içiade bir yolcu oldafuaa ıöy· ___ ,. ..... -...ı .. ---

Sani uı.. •d•m leni.. Apını ıut. ı · ti K t ı ı d bi · Ko .. pru·· yoku nurtl•nm halkın onande ba· emıı r. ur arı an ar aa rı 

latlk ı.em gibi yırıanm. biç bir vakıt tehlike Jıareti Nakledı. Jdı• 
••• Yerilmedi;ini ıöylemiıtir. 

Bu yuı mahıyyeldir •mm• inean Bana llyliyen zat Dr. ope · Viyana 13 (A.A) - Tuna 
::r~lt~:d bayi~. ~ ~ ratar M. Felpsdir. Bu zat ti- &zerindeki b&y&k k6prl 1e· 
.:.:; amam! .::ı 1:;:• Wr :r;.h.: cari tahkikat komiayonanda rinden kaldınlarak 26 metre 

_a__ 
1 

-1!- f&hatlet e••· •uk yolcudur ateye konalmaıtar. 340 met· y ....... 11&1111yet ......... : • • d 
lmanbk · beni ne•'ine yuclmu M. Felpa ıanlan (lllYe et · re uzunlapn a ve 2430 ton 

Obaslare, ;obullan, yetimlere cfial: mittir: aprbtanda olan bu k&prBnlln 
bra el asaımayı, memleket m;..r... Panik balintle bulunan yol aakli ancak beı aaat ılrmlt· 
tbai phl, at !.en::~;n-' a.ı-~tmiti~· calara tablillye aaatlallannda tir. • •. 
•atan muu, Y-. -..- Dil• L lal bi bl t b 
ılyle •ataıı için berU... •e hepi. yer Yum•• ~· ç r eıe • K k• • 
illlillden uııa r.7dah .-m.- p11. bllı 1apdmamı1br. Ze•cem beai 8Ç lfl 
... ve kanetimida membaı ola ayandırmıfb. Kablaeaaize tla ff t • 1 
lllyl6y6, çitçiyi. mllt•hltb M1'1Deti man ıiriyordu. Yaapn çıktı apse mıı er Amerika'dak.i IOD ırevler eaauında rre•d . ...... ile polis ara11nda . "cerey•• 
emredm. · .1.. a 1 dl Z m .J.1 ve Berlin 12 (A.A) - Reiıi· taımalardan bır ıabae.. , 

Ba emire g6dmfldll Yeuit• b- ••• 1 1 e • eyce VJS•• Ba reaim teleYizyon'dur ye Amerika'tlaa A•rapa ya teleyizyon verllmittir. 
dar ita•te çaJıpbm, Ufidir. Yeter bea ıtl•erteye çıkbk. Oratlaki cllmbur F~n Hiatlenlturg · ·~- Vaıiaıton 12 (A.A)- llenıacat aaaayl ıreYi itçi lideri M. Gorman hakeme ti 
ki ba eaaire - ıa •ey• ba mealaat, yolcular baretle bainııyor· fabndaa bıraz ıonra Ula edil· teklifinin dlla ıaat 18 de kabul edilmeli lzeriae teklifin geri ahndığını ı6ylemit ., 
•..ne •:r• malihau ile - mahale- lardL ZeYcem bir zabite, ıaa• miı olan umumi af macibince tir ki : • 
feto ••Lıplmuın... dallana ne zaman tlenlze in· yalaıa Berliade timcliye katlar Harp devam ediyor. Gre• olan yerlerde çarpıımalar ııklaımııtır. EzcUmle S 

~un«pcuioM dirilecerlıai torda. Zabit, ka · 32 bia 72 kiti affedilmiftir. dlln ıillb teati edilmiı ve bu ıll• de ayal hldiıe tekerrllr etmittir. 

\ 



"tS4.YFA 3 

ihracat tacirleri! 
~lınanyanın·-y;~i tedbirlerini 

dikkatle okuyunuz ·kıı·sal y k·ı· ~· . Betlin 12 ( A.A )]- Havaı süz kalmaktadır. Döviz ruh- 1 e 1 1 Fransa - italya 
t• 8'' 'J•llıı bild;riyor: satı almada~ ecnebi. 1Dab sok-

1 ,,,t· ~· Sıht plinını teıkil eden mak me~edılm~miıtır. Fakat Bu abah Zong ıldagv a • d k Anlaşma ümitleri tahminden 
od•;. ~ltıci ticaret tedbirleri muma bu takdırde ıtbal eden ya· s • gı ere 
bel' ~:Ylı Damına mlldilr Zarnovv kın bir • .. tide buaları~ par•~·· tetkikat yapacaktır daha ileri nidemiyor 
,,,~· b't•!ından ' matbuata resmen nı almaga, gllvenmıyec.e~~"· . . 5 
ık bil e:!dırilıniıtir. Tedbirlerin bey· Ruhsat te~ıye ve taka•. ıtılaf- . lıtanb~l. 1.3 (Tel~raf)- Ik· bır hafta kalarak tetkikatla htanbul 13 (felgraf) -; halli için mütekabil bir blls· 
,
1
_., / llltıcmuuı beş kararname· larına tevfıkao mark olarak tısat vekılıoın lzmır seyahatı meşgul olacaktır. Fransa ile ltalya arasında bar nüniyet gösterileceği anlaşıl· 

1
1 teıkil etmektedir ki bun· yapılacak ithallt · tediyeleri yeniden teabbüre uğramıştır. Cel&l bey Zonguldak ıeya- anlaşma zemini hazırlanmak kt d 8 1 b b 
~tııı ikisi halen mer'iyettedir. için de lizımdır. Ecnebi mem· Vekil bey aabab otomobille batı dönütünde .Şark aeyaha- üzeredir. Fransa ile ltalya ara ~an 8 ~r.t'i ~?un 8 

er:t er ,tfll ·maddeler için kontrol leketlere kar11 mukavelelerle Zonguldağa gidecek, orada tına çıkacaktır. sındaki muabed~lerin tahdidi Hen z a , ır ıey yo, dur. 

1 
1•lerinin adedi 25 ıe çıka- taabhilt edilmiı vecibelerin • 

4 
- ı:unus hududu, :4'~ .. •nyanın . ep t~h°!ın ve temennı en 

•• ı.,.k İ•tisnasız bntnn m•h- nazarı dikkate alınması için Sılahlı ka ca kcıla r sılihsızlanma.. ıhtılaflarının ıbarettır .• 
tı11Uer hükumetin murakabası- tedbirler ittihaz edilmiıtir. K " ı .... ____ k ___ _ 
,'. tabi tutulmuıtur. Fakat Ecoebi memleketlerle takas og u an yo ili r 
~·ı,, ~arfından döviz tevzii ~t~ııfı•r• ~ktini koıayıa,tırmak Hauis cezasına, sürgüne . ve 

il verılen ruhsatlar hüküm- ıçın tedbırler alınacaktır. S t 
~k 1 M •. k 

11 
f paracezasınamahkôm oldular erez mebusunun hoşuna git-

'- V&m U e e Jı;anbul 13 (Telgraf) - dede ve 27 arkadaşı 13 ıe- mİyen kanun her yerde 
''leclisinde Amele Gaziantep ibtiaas mahkemesi. neye kadar yükselen muhtelif • 

Ctnevre. 12 (A.A) _ Mil- Mu-ıa 12 (A.A)- VilA etin çok di~kate ıayan bir kaçak- mah~ômiyetlere. ikişer aene tatbık ediliyor 
lttle . • , . . g Y çılık daviıı hakkında kararını ıürgune ve bundan baıka 1 b 1 l3 ( ı f ) l k . . 
" t cemıyetı bey eb umumı muhtelif mınbkalarında mü· , • T 

1 
·ııhl 130 000 1

. stan u te gra - en anunu tabhl etmektedır. ''•i b d vermııtır. op u ve ıı ı , ıra para cezasına y · t S b' S b' b k ı ugün ıaat 16 a top- kellef amele çalışma11 baı-
1 

k k k l k 1 1 d unanıs anın erez me uı- erez me usu u anuau 
'"lb t S • , 1 o ara aça çı ı yapan ve çarptırı mış ar ır. 1 d M M • p t · b. .1 • , •ı ır. öz ııtıyen er ara· ladı. Halen Tavas, Bodrum . h f .. 

1 
K k 

1 
. b . . arın an . anoııs, a rıı n· çatma vesı esı yapmış ve 

'lld A B k'I' .1 . . ' bır mu a aza memuruau o - aça çı arın ' eygır ve sı· . d d .. b. y b .. . ıl. lt • vuıturya aıve ı ı ı e Fetliıye, Korkutelı yollarında d.. 1 d D d 1• 8 k' libl d d'l , . gazeteıın e yaz ıgı ır ma- unan te asının Turkıydea 

1 
it l),. A . 1 1 d uren er en aren e ı e ır arı musa ere e ı mıştır k 1 d T- k' d t tb'k d. k .. ld • .dd. . • JJ' Ilı ı&b, rıantın ve r an a çahımaktadır. •, - , _, • · a e e, ur ıye e a ı e ı· ogu ugunu ı ıa etmııtır. 

~·hhaslar• vardır. Şimdiye kadar 600 amele R mu·· e ·ıı . S I R 
•i ieıı~vre •. 12 (A.A) - Siy.•- çalı!mış, 1?0 a~~ıe.de hali us m SSI erı ovye usya 

~ to •1111 verılen altıncı .komıa faalıyettedır. Bırıncı teşrinin 
'/,, -.·~ bugün toplanarak beynel· birinde Millıta, ilçünde Mar- ( • 1 k ••h• •k 6• f ıd' ti mülteciler ~ofiıinin tarzı mariste, bir martta Datca, Fet- zmıre ge ere mU im mi • 

•• .,1, t,:'eıini tetkik etmiı ve ilk biye, Köycejiz yollarında mil· t d • • b d ki 
1.'~ 4ı bir olmak üzere para yar- kellef amele çalııması baılı- ar a ıncır mu ayaa e eçe er 
1 .,~•ııda bulunulma1ına karar yacaktır. Istanbul 13 ( Telgraf ) - incir mllbayaatına baılıyacak-

\ •ıl11ıiştir. Son kararı bey'eti Sovyet Rusya hiikômeti, bu (ardır. 
lb111biye verecektir Kar sene lzmirdea mühim miktar· R 1 • 

Muhaf azakir oarli bu işe şid
detle muarızdır 

Japon korkusu mu? 
- ... • ... ' da hurda incir milbsyaaıına Uf arın satın alacakları in ..... t•• .. Kars .. 12 (A.A) - Dlln ya. - karar vermiıtir; Rus mümes- cirler hususi bir vapurla Rus- Londra 12 (A.A) - Milli Rusya miJletler cemiyetine 

l ıw UD 1 b b b d k k d l ekseriyet ile Liberarl ve işri- giriyorsa bu Japondan korktu· '- gan yagmur a era er şe rın silleri yakında Izmire gi ere yaya ıev c i ecektir. Y 

Stıl ıarkında bulunan dağların te· ler Sovyet Rusyanın milletler ğu içindir. Binaenaleyh millet-
b ıyor pesine kar dnımtııtür. Bir ay Ankara'. cebir Vergi cemiyetine girmesini tasvip et ter cemiyeti Sovyet Rusyanın 
~ ~fra 12 (A.A) TOccar- danberi devam eden 11caklar ~ mektedirler Fakat muhafaza· mllnazaaslna iştirak edecekde 
a.~lbızuı elinde bulunan 933 büokü yağmurdan ıonra niba- tı•yatrOSU KaçakçıJıg"' I kir fırkanın müfritleri bunun mek~ir. Sovy~tle~in Çin fark 

'
~.... demıryolları uzerındekıhnkuku 

nıabsulllnü satın almak yet bulmuıtur. şiddetle aleyhindedir. 
\ re bir Italyan gurubu bu· Kayseri ı 3 ( AA ) Son Iatanbul 13 (Telgrrf) - la· lstanbul 13 (Talgraf) - Ma- M . t . . nu mildafaa için eski mlltte-'h gelmit tilccarlarla temaı günlerde devam .eden -gayri tanbul Şehir tiyatrosu ıan'at· liye memurları Balatta bir de- ki: ornıngpos gaze esı dıyor- fiklerimizle ihtilafa mı ıilrlik-

lbtazakereye baılamııtır. tabii ve bul'.altıcı sıcaklardan kirlarından Hilseyin Kemal. yirmen 1ahibioin 30000 lira leneceğiz? 
Doğra değildir sonra yağmurlar yağmığa baı- Şaziye ve Halide hanımlar vergi kaçırdığını tespit etmiş· Fransa Aydında 

\l\ııkara 12 (A.A) _ Sul- lamıt ve Erçeiıe kar dtıımnı- Darnlbedayiden ayrılmıılardır. lerdir. 
\'h11ıet camiinin klltüpbane tnr. Bu artistler, san'atkir Raşit ----4·-·~- Ve f talya Belediye intihabat faali-
~ 01aıama11 hakkında Ak Rıza beyle bitleıerek Anka· Tünel Havas yeti devaın ediyor 

~it. i•ıetesinin 11-9 934 Salı Hava rada bir Şehir tiyatrosu te~is u'"'· ~retlerı· A Romab 
1ı 2· ~A.A) - Aydın 13 (Hususi) - Be-

11 ııu h d •f w. ·1· jansı i eırıyor: 

' 
ı •. ıın a maarı ver;ı ı • d edeceklerdı·r. B k d b • 1 1 1 d' . t'h .. , -\ atf d l b d AJ ir aç ğüa en erı ta yan e ıye ın ı ap encumenı ıeçım 

~ildir.e 1 en eyanat ofru emlD e ... • • Istanbul 13 ( Telgraf ) - matbuatı fransa-ltalyan mu- işini b!tirmiştir ... Aydında 13, 
Ö fA • d Varıova 12 (A.A) - Dnn Heyetim İz Istanbulda Tilnel ücretleri karenetine uzun sütunlar tah- 300 nüfus oldugu anlaşılmıı· 

~.'Gk r 1 ı are 1aat 11 den 13e kadar 23 tay- birinci mevki 100 sis etmektedir. Gazeteler böy- tır. Rey verecekler 6893 rey 
~ k ''.•· 12 [~.A] - Duka· yare Tunuıta yere inmiıtir. 8 ) d •tt• . . , . . . par~ya.' le bir tarzı hallin dünya ıul alacaklarda 674 kişidir. Maa-
\ •th üzerine ilin edı'Jen 8 1 k' . L h. t 1 e nra 8 gı 1 ıkıncı mevkı ıkı kuruşa ındı· h k ti . d k' f b 927 t b . . .. . t• 

\
... un arın ıe ızı e ıs an ı se· 5. unun uvve enmesın e ı ma ı a rırıne gore ın ı· 
.... liddeti 16, 9 tarihinde · · rilecektir. ~ tele 

1 
ö f~ "d . 

1 
kızı Alman llçil Çekoslovak lıtanbul 13 ( telgraf) _ menfaatlarını kaydeden ecne• ?~bat yapılacağından bu devre 

~... 0 an r ı ı arenın a tı ve ürfi de ltalyandır. Bualla . ,. b" F ı ·ı· Al ırın de 22 aslı ve 22 yedek 
"' .. •tılınaıı muhtemeldir p 1 

7 b k t d k•I Belgratta ın ıkat edecek olan (nnı•)ı•z ı ve ransız ogı ız ve - y • • ·te , . a ermoya are e e ece er- k f ı.:. man matbuatının geniı bllli· aza aeçıJecektır. 
~ nıs şampiyonası dir. parlamentolar iktisat OD e· Ad J 1aluını vermektedirler. ----.....----
,~~York, 12 [A~A] - To· Amerikadaki muharebe ranaına iştirak edecek 01• 0 a eti Lavora Faşist aazeteıinin Adana 
~ 'll)) 't . • 'kt• t b t• • B d • :'ı1 .• e tenıa ıampıyonaıı Lapaz 12 (A.A) _ D&ı· 1 ıs,a eye ımız, ur ur Darı'eliaa 12 (A.A) - 12·5 Paria muhabiri yazıyor: K 
~ fınaJini Alliıon 6 3 6 2 k • . k k meb uau Mustafa Şeref be - . . • . F 1 • • b ız muallim mektebi 
İle V ' • maoın mu avemetını ırara . . • 8 tarıhınde Bengale valısi M. ranıız gazete erını ve u· Adana 13 (A.A) _ Şebri-
tr. oodu yeneıek kazan· lziporendzyı Paraguaylılardan yın r~yaıe ınde Belgr~d~ mü Anderıonu katle teıebbllseden rada geniş bir surette istinsah miz kız Muallim mektevi lli-

takrar aldık. teveccıben hareket etmıştır. . . ,. edilen Çekoslovak ve Roman· vedilmiıtir. 

~ 
3 suçlu Bengalı ıdama mahkum .. t 1 · · k k R 

L 1 , . . . ya gaze e erını o ur en o- ------• HAMRA • MİLLİ KÜTÜPHANE SİNEMASI edılmııtır. ma siyasetini küçük itilafa ve 
il '' • •' Fransaya muhahf telikki edil L• l'd 

••rkılatı. zarif tuvaletleri, zengia muıikiai. hareketli baletleri ve eğlenceli mevzuu ile inhisar idaresi meai zib~iy~ti~in terkedilmek- ıveruo e 
H d 

. . 
1 

k te oldugu ıntıbaı hasıl olu· Pamuk 
nr a ıncır a ma tadır yor. 
Aydın 13 [Hususi] - Müs- · Liverpol, 12 ( Telgraf ) -

kirat idaresi kilosunu iiç ku· Hava Vaziyeti Teştinevvel teslimi mallann 
ruf beı paradan hurda iocir Istat~nbul, 12 (A.A) - Sıf~r beher libresi 6 pena 90 aan· 
mübayaaaına devam etmekte· dereceı hararete ve deıuz timdir. 

• • seviyesine indirilmiş barometre N 
dır. Mülhak~tt~kı mtıbayaa- bugün saat yedide 762, saat evyor k 'ta 

l' 'Ilı !arda muhtehf fıatlar kullanıl- 14 de 764, ıaat 7 de 19,5 
tıl •nıen Fransızca a&dn ıaıkılı komedi. maktadır Pam k 

•eten: ALLI YEMENi (Mllnir Nurettin bey) • aaat 14,24 azami derecei ha- U 
incir mabıullin~~ bahçeler- raret 25,5, asgari derecei ha- Nevyork, 12 ( Telgraf ) _ 

~'11•1ar her gün: 15 ·30, 17 30, 19·30 ve 21·30 da; den toplanma 111 - erken raret 17,5. Rürgir poyrazdan Teırinevvel teslimi mallar 12 
'-illa günü 13·30 da ilive aeanı. Pertembe gllnll 13·30 ve 15·30 da talebe seansı baıladığı için - on gllne ka esmiştir. Azami sür'ati aaniy~- ıenı91 penatir. 
~~------------ııİlllmllllİİİllll ______________ ldar bitecektir. de 12 metreye çıkmııtır. 

BABY (çapkın kız ) 
ltıuı11 lzmiri bir hafta gilld6recek ve eğlendirecektir. Baırolde sevimli ve ıuh artist: 

ANNY OND RA 

~4.H ET Ve ASI !k?!~a~rı~!5~!~e !?o~!~~!SI 
~l' Çeşit ısmarlama ve gurup işleri alınır. Dikiş mükemmel fiatlar her keseye uygundur. ·Atelyemizde' ehemmiyetli ıslahat yapılmıştır. P.641 
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BAVPA: 4 l.ZMtB POSTASI 

·Nur istiyen A11a İ Sehir Haberleri._ 
Bir ana çoeaiunu maarif ida- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i!!!i!i!ii~~ 

r.esine bıraktı gitti ;rurgut Beyin Beyanatı Nebatata 
ilk mekteplerde 11nıf azlığı mu bllylittüm. Şimdi mektebe • • • • • • k 1 k .. -., -

ta k•lmak tehHkeııle lıart1 na yerımız yok dıyorıunuz. ~&it Zarar ·verell yoznndeo 1200 t~leb~n1naç•"·gitmek.is~ediği bir.sırada o~ _ı ı•um JU se ece 
kartıya olduğunu yazmıştık. Ben bu çocuğu ne yapayım, • • , , • • ' h 1 f 
Çocuklaneı tnektebe ,a.t.r- ahıLaJzin olıan . . • • •• • • ~ • aşere e 
mak iatiyeoler don .••~ahta~ Demittir. Ba gibi acıklı hl- jırO mUeSRSeSIDID r&OOFU da, ''A Ur2'Dt beyJD Vilayet makamı, ne~:: 
akıama kadar Maar1f ıdareaı diaeler 81k 11k vlki olmakta · • h t b • .-1 ..'.J• 1 t •t d• zarar veren hııerelerİD ~..it 
lrapııında beklemlslerdir. Dnn k k 1 d k IZ8 8 1 U IU.Ul8 &rl eyı e ıyor hakkında bir tamim baJP:-,. 
bir kadın Maarif idareıine :•r. 

11 
d ~e ~~r er e f y~m; - Tnrk ofiai mUdftrlBftı tızftm Bu izahatı vermekten mak· kadar ftziim ıatmıılardır. Bu mııtır Tamimde deniliyor~ 

~ocuğunu getirmif ; menfi ce- ·tn~ 0 d~ arıkt 1d~ sın~ r a ~ne vaziyetleri etrafında allkadar sadım bu sene afi,,re satıı ya· fiatla ıatıı yapan tBccarlar Nebatata zarar vere• ~ 
Yap ah11ca miteenil" olmaı •e 

1 
rag ~ m~ 'le ır. k ·~ da· tliccarlarla temaılar yapmak· pan tllccarların üzüm iıtihPal kiloda 4,5 kuruı ziyan edi- relerin imhaıı için zehirli~ 

demiıtir ki : !~ .. ~ed tep 
1
1
•

1 
ek çdo ya ın an tadır. Din bazı üzlim ihracat ,,e ibrac ••dlannın ıeyirleriai yorlar. Ticaret ne kadar aer· ve .zehirli mahl6Jler, ~JI"" 

- Bu •ata lıadar çoe11i•· .... a ar 0 ma ta ır. .. il k h'I t k' d b t 1 1 b0 t · ' · -,_., ' tiplerinin mütaleelarına mu- yı ı veç ı e a 'P e eme· ea o uraa o ıan ır acmn ldildirt ve aaıre mllr._. ' 

S:tıt• v;,0_.ları l Kar "tyaka rac•at edilmiıtir. bir mah maliyet fiatmd•• c1a. ka11amı.na c1a en pre'* ~ 
1
·• a 1.r- Jiro mlluıeıaeıl, atın Tllrk ha dan bir fiatla 'alivre ola· iyi mllcaclele m11l6, f.,, 

Sıbhıye Veklletinden gelen Encitmen intihabı ofisiae •erdiji bir raporda rak ıatmaıı, ticar1, innnl, ~a· nebatlara anz olan ha~ 
Wr emircle ıa lruyularının Gıt dün yapıldı tızüm vaziyetinin sağlam o~- tanı ve lıuliıa her ae bial.e kendiler.i~e zıt . ve blifP~ 
luıımlaJ1nın açık bırakılmama· K k bel d' b . duğonu fiatların yDkıelmeıı- olursa olsun muhakeme edı· mahvedıcı pararıtlerle ylf' 
ıı ve -gBbre depolarının ıu b' arflJ_a da e hıJell ı'u deaı nin kat~i bulundu""-nu beyan lince her halde ayıp glr6lür. milcadeledir. 1_. 

_ 1_ 11.. 40 ınaıınua On ma a e er en 5u 8 1 · d b' k . '1 P" 
kuyularının aaa ı metre 1 8 'IJ b 1 d' etmiıtir. Çok kıymetli olan u aene ımır e ır aç lıtırdattan sonra zira•-_.,. 
uzağında inşaıu hildirilmittir. ge. ~~'D "'b me5ssı&herb . e e ı~e b lkt' t kiletine kuvvetli üzBm ihracat ticcarı ir ai j imon, portokal ve ":, 
Rlzrlrın ve ıair sebeplerin '~111 -.ul eaclçet apl eyıkn re::e t uk~~por, ~·ı ıı~t' veV . et müşterek hareket etmektedir. gibi natincelere lnz "'f 
telfrile ıu kuyalarına dtııen ligtiiı..a h a to .a~ara . '7 ta ıml e 1~ ~c:a ıgra ;;;Y,; Fakat bunlarıa (iıtir.akini kar· lnrya Plrfolli laıiade~J 
bo ıibl g61n-tlerin artma mik- ili ••ld~leacklm~ıuad 1 ••1çmb.ıft rd. en .. a~ 111 15

1
1 

re A - tel ıeklinde mOtalea edecek, malda ~aıerelere lrarıı ...,.-;. 
. . . k ki Çe en ar a a Çe e ı za e ne uzum p yasasını arqpa d h. b' k 1 i 

roi:u ve 11"rı sıne yaptı ar r Ş h d H R h 1 k b "-t b orta a ıç ır arte ıartı ve ytlı Karclinaffı iamhldek 
al I S bh t • ti .. LHt, • n e lınD, ıza, a zır ar en, u aene •- • - . b 11 t d .. 'Jd' B 

a •ı• mııhr. ndı ü l•Oivile ·~ mbaıl Cemal Ahmet, Cemal, Muri sil piyasaya blkim olmuı ve M . b' T B ıc• .. ı m .vcu . eıı ır. .una b6ceği, Çeıme kasall 
muavenet m r ueı ı . . . • anısa nee ucu urgut • dogru bır tabır bulmak ıcap buldartap portekal mıa 
bu huıuau alakadarlara bil- lt9Jler iatıbap nclmenıne 6z6m pı1aaaıım ıdareye bat· mel ri - n den be halde d C li eli b'I' i d i b ı 

ıe~iılerdir. lamııtır. e yöuz ~ ki • ~ .. e erse om ıae ye ı arz. ra.ri • ılt~~mıı ve 1 ~-.... 
dirmiıtir. Okadar ki ba ıene lzmir Ozlloı zarar ~ remıyece erını soy · Combine ho gllakD g6r&ılmll· aa nee enae z.aıat ı -.-

.. • • ~ 1 i d'" medlek t 1 n lemektır. ze gare Moaaierdir. Yani den eaer J.almamlftır. •rkezintiha8 yafa S11JıU Ve p.yaıım, ırer • e ~ m Edindiğim kanaahma göre; f' 1..... I k Şehrimiz ziraat ..... _. 
Pıyaıalarına nazım bar vazıyet &t t 'b t' k d t üzüm ıatlarını Jla•e tme ff k t ti . d 

H• • tf 1 ca 111 oı aı aye ıae a ar es· . mava a ı e enn en 
eDCÜmeniımayeıe 8 almı,br. &mir Bdim rekoltesi limi lizımgelen alivre üzüm yollarında yllrlimektedar. Bu bu milcadeleye. ıimdi de 

- .. Şııal ıuyunun ıılahına ve 40 000 tondur. tahtlarının mıktarı 1500 to!ı ıene lizüm mahıulllmlzln pa- ve incir kartlarım mahve 
Ba gun cuma olmasına rag. . • • • • d . . . 1 b ı t ı Ji kurtl k i o • d• . ·~ . orada bır ha•uz ••ıaıına ya· ur. Bu alıvrecılerın bazı arı a ı ıa ı ması zım ve zaru- arın en aı zerıa 

men merkez ınh apb e~~me;ı kında bıtlanacaktır. Viliyet . Oıom mıntakalar~nda tet· maaluef kilosu 6,5 kuruşa ridir. tit ede?1 Habrabaıon d• 
alrıama kadar e e ıye e Ş'fal ••yuaun ~kara aatııı- kıkat yaparak ıehrımlze ge· nafi ııneklerle mOd 
phıacaktır. DID Himayeietfala terkini mn- len Mani••. 111eb'aıa Turgut ' Muallim ~orbalıda baılamıtır. . 

• • ö i••ür Dü Hı'ma . Bey' Oıftm 1tleri etrafında bf, Bu mllcadelenin te~ u n ,_ aaııp 1 em r . n • . . . h r T • 1 • o b· ı o.er.un ocy y~ietfal umumi merkezinden m~h~r~ırımıze fD ıza atı ver· •• ayın erı tomo 1 lzmir zi~rat -:e•cad~·· 
Ziraat enıtitOleıi~borataYal' vıliy6te relen cevapta; cemi mııtır . . Karataş Ortamektebi fen r6 Supbı ~n.f be~m • 
f. ~v . ô L ........ yete karı• gaaterilen alikaya - 1932 ve 1933 Senelerın- b"I . . u· . F t .L E • .,azası &de, .. brunızdekı ..... 

ı• ı ~•rım mer vey -•·D · d 111 le • • la k ti' l ı g•• .... ımı ua ta•y, r· fft, ..1 -

CJÇetme'ye giderek nplacalınD teıekknr edilmjıtir. Yakında e • r~~ ere e 1 o: kek lisesi Fen bilgisi mual- Torbah-lzmir 6seıinde bir •• lzllll! ~.,....Da• 
nlannda •ad•o aktmbi tetkiki Şııal ıolannın Ankara da ıa- mutlu. Bu akı rtene rekciltesı limllg" iae tayin edilmiıtir. . 1 

1 
dele edilmıttir. Ahna• 

ı b b 1 kh 130 000 t ... f--• t h k O • ' - b' . otomobıl lrazHı o muıtur. . 'di J•p•caktu. Kerim Omer bey ııaa •ı naca r. , on.an ~a a a • ımamye 10rtameıde ı rı- k. d T 1yı r. 
• • ... kuk etmit ve 120 000 to•u vaıiye muallimi Fahriye ha- Kuıçuburnu mev un en or- ' • • • • • - 1 Pazar g6nü Ankaraya avdeı D ) ' ' . v . ı· . · · b ı •t k n t bil ş• • E'.L )1 • ev et ihraç ediJmittir. aım lzmır .A:'Z 19ell rıyazıye a ıya gı me zere O omo ırınce 11:.ue 

edecektır. Basene vaziyet tamamen muallimliğine tayin edilerek bekliyen Torbalı belediye ıa• 
r.r. L-• B DiviJarı aksinedir. Avuıturalya ve Yu- lzmire gelmittir. bıta memuru Sami efendi; iz· Kutadaıının Şirince __..,,_, 
'Al8DWl':1 ey Devlet de•airini alikadar naniıtanda 6z6m rekol teleri ÇocuiUBU mirden Torbalıya gitmekte ıi bele~iye .ebeliğjat• 

Aydın •illyeti 12iraat ınildO- edn dhilarıa, yalnız tlevlet yüzde [!O] - [50] dereceııin- B .., olan 14 numarala kamyonu mektebı mez~laı~d~ tlf• 
ıü Tahıia bey, din ıehıimize dlvllannı talrilte memur a•u- de noksandır. Hennz elimiz· 0280 808 durduraıuı; içinde fazla mtııı. ba laaaım tayın edil•:, 
plmittir. lıı:MIH tarafıaclan girileceği de kat'i rakkamlar mevcut Yeni doğan çocuğunu öl- teri olduğunclaa otomobilia ....-. 

1 he 
. • kkıaclali kanunun tatbiki· olmamakla beraber, memleket dllrmekten suçlu A lsancak.ta yan tarafına otor1DUftur. Ü :&Üm, İDCjt dare ~ti ne dair Yill•ete bir talimat- bat antakalarında uzun giln- Kara~ol ıok•t•nda malum .C:.•f K'" ·ı ,..f d. • 'd 1 - 1 

• ı· Hıyrıye hanım hakkında ad· :yu or amı , s; en ımn 1 • 
Villyet idare laeyeti elin nme gelmqtir. 811 glbi avu- lerd~nberı ı yapbjım. mahal ı liyece tevkif kararı verilmiı- ıuindeki otomobil; o sırada Sattcları " 

ıu.Jeden sonra ıçtima ederek katlar, -bundan• sonra yalnız tetlnkJer •• ku•vetlı alika- t • Ha 1• L .. n 1_ ta ıft -ı a b ':f dl!~'-
._ d b'l d d . d'"' fik' 1r. yr ye uanımın curmu •••t• r an a- en ra rya Dl JB d 8 20~ memurin mulsakematı ewrakı reıml davaları rlyet e e ı e.. arlar an edın ııım ırlere ıabit olmuıh1r. çarmıt• yan tarafta oturan n oraa a - 'I~ 
... t .. tlrik etmittir cektir. göre baseneld rekoltemiz an- Bu ciirmü aiıliyen Hav.i- S • 'f d' 

0 
d h raı araımda 6312 çad:z 

.... ~ · k 2 L! ol . ' • r amı e en ı v co unun mu · 4 50 11 k at 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 ca 40 - 4 VID ton abı .. ye hanımın valdeıi Fatma ha . . ve , - uruı 
~ --....-..,.,._."""' .. • lecektir. • mm da tevkif edilmiıtir. Tab- tclı fyerlerınd.en yaralanmııtır. 1424 çuval incir ıahft 'ti 
•Iarşıva ka Luks s ı- Kaldı ki ı.blk6metin mahte- kikata ~çiincü iıtintak hlkim y aral~ lzmu. ~e~e~et haa- dilmiıtir. Oznm: pİJ•••" 
~ ~ lif hükumetleri• bilha11a AJ .. liği ••z ıyet etmiştir. tahaae11ne getıralmııtır. raretli Ye ıağlamdır. 

nema Ve ~ı·ya'·FASU ~~nya ile yaptığı Klaring gi?i Diiııya ~üuııu: 
.~ I ·; 1 u, ıyı ve esaslı anlatmalar netı- Geçen ttne (liD 

12 Eyllll Çar.şamlta•• itibar.en celinde ftıDm mahıalUmnz Av .. 17900 metreye '1d 
. k b . 1 k l .. pacla haıene daba fazla kadar yükselip İzmir Askerlik ..,.-

Herkes tarafından sevılece , eğenı .ece 'O an milıteri bulacaktır. muvaffakiyetle tet 

S ~ UU-.BSI J .. d. - kikat yapan Rus 
"I.~ Wı an arma Stra:oafer balonu 

Froasııça 86&11i ve ıiıkıla filmi muhterem daltteri· Kumandanları staj b~ defa ~oskova 
lmne takdim eder. yapacak cıvdrıBdakı ~run· 

lllme .. Weri: . . ze tay1are meyda-

J k K } L J3 Tıre JUKlarma bmaadanı JÜI d b' k i 
a ate en, UStyen aru hatı Sar~Kaıabanm ~darmf =~tie:ıind•: ,::. 

Ayrıca: .kumandam ylıbqı Salih, Tor· mıştır. Bu ini ka· 
Bebek Rüyası . F-aatazi Wr imamlık filim bah jüadar':9aıkumaodaaı yOz· zi; havacıhk ile-

D .. h ad· 1 · batı aŞuayıp ve Menemen . d d . b. nnya av ıs erı jandarma bölük kumandanı mın e erın " 
yüıbaıı Sami beyler birind teessür ilyaadır
Teşrin ayının iptidaııada mııt!'· Ruı Stra
Harbiye mektebine "giderek ıtosferi yeni tetki
staj. •ldchtleriai ikmal eile· kat için uçuıa 

Seanılarmız: te.Da •• Paur 15, 17, 
Qiter rliiler t 9. 21 

Duhuliye 25 Kıarattar 

Mevki 30 " 

19, 21 

ceklerdir. laasmamyo' ... miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•- P. ••9is iiiiiiiil 

~~-------------------------------------------------------------------~, 
Zeybek Rakısı: Nefaİeti ve nezafeti 

rağbet kazanmışıtr. 
itibariyJe lrer yerde 

' 

~ 



...,,; fA S 14 EYLUL 
. - ..... • _ .. ···~· ' . • ... .. . .............. "'~ .; ... ·.'"~ " . ·.ı .. 

1614 

~ihı Bü)rük Tefrika 
i,~'~""""""'""'-"'-WWW 1 ,------------------------------şeref kupası Ankara miinevverleri 

~I Plevne 1 r -5- • 

• • 
Dört şarpi kautanınd.an 

mektup geldi 

Meneme~e Kubilay abidesini 
ziyarete eittiler 

Sultan Murad'ın Şehzadelik 
Borcu 1,150,000 Lira idi 

Diğerle ini bekliyoruz 
Mevsim sonu müna· 

sebetiyle ve bu güzel 
sporu teşvik maksadı 
ile tertip etmek iste
diğimiz Şarpi müsa· 
bakaları için 1. Acar 
ve 2. Acar kaptanları 
Arif ve Refik beylerle 
Gencer Şarpisi kap 
tanı Zühtü ve Sülün 
Şarpiıi kaptanı Melek 
zade Tahir beyler mu · 
vafakat cevabı ver

• • 

Şehrimize gelen ve Ankara luk yağılarile yalnız başına 
Halkevi namına Halkevi reis boğuşan ve bu boğuıma ıo· 
vekili doktor Ragıp heyin ida· nunda gönlümüzün eu derin 
resinde bulunan 40 kişilik he· köşesinden kopup gelen ıaygı 
yet dün Menemene giderek ve sevgi andacı olarak ölen 
Kubilay ibidesioi ziyaret et· gazi ço cuğu ünlü Kubliy'dır. 
miştir. Ş imdi bunun önünde derin bir 

8•dırazam celseyi açtı: deniz bu iıle meıgul oldum. 
'aJ":' Efendim; dedi; devletin Sarayda devlet hazinesinin 
~~ P.eriıaodır. Maliye bom mali olarak bir milyon lira 
._, Qr, Evveli bu hususun kıymetinde 7000 konsolit ki · · 
ıı,:•lcereıi icap eder kanaa- adiyle 300 bin lira kadar na· .. ~rrrı. kit vardır. Bu para neye yeter?. 
daı,' .•t paşa - Sultan Ah- Mitat paşa - Devletlü Sa 

tız merhumun mfidahhar dırazam paşa bazn tleril. Az 
\. 

mişlerdir. 

Diğer Şarpi kaptan· 
Jarınm da bugünlerde _ 

Heyet otomobillerle Mene· saygı ve ıevgi ile eğilmek 
mene gitmiş; orada kayma- bizce bir yurt yumuşu olmuı· 
kam, belediye ve Hal Fırkası tur Buraya bir çelenk koymak 
reisleri tarafından karşılan- bizim için bir vicdsın gerek-
m~ştır. liğid ir. Çünkü onovluk genç, 

Ziyaretçiler belediyede izaz d ' - lü b' b k · · · . . . ,. tnç ve guç ır e çıııoı 
edıldıkten sonra Kubılay ha •t · · t' G · r- k' · k . . . .. yı ırmış ır. azı ur ıyeın ço 
dısesının vukubuJdugu yerde, d .. ı · b' d- ı . . .. . eger ı ır ooenme yo cusunu 
Fırka reısı tarafından hadıse ld k t Tü k ı· .. · 

l 1 
e en çırmış ar. r genç ıgı 

an atı mıştır. . .. . . k · ·ı 
B -t '- 'p şeh't K Gazı donenmesını endııı e unu mu eaısı ı ay-
k K ı b b'd . birlikte yürütmeğe ıavaşmıı 

ma am ema ey a ı esı 
· t d'I · t• olan bağatır bir arkadaşından 

zıyare e ı mış ır. 

müspet, menfi cevap Ankaralılar Menemen halkı. olmuştur . Ana yurt özü sözü 
v~rmeJuio i rica ede- k l d b' i · • aın geniş alakası ö ünde arı ya~ru arın au " .. sını 
riz. Koyduğumuz Şe- _. kaymakam Ali Nihat beyle d aha bagrmdan ayrıldıgıat 
ref kupası kendilerini ve d;ğer zevatın birJikte Ku; görmekle yaslıdır. 
bekliyor. bilay abidesini ziyaret ıçın Kopsun kötü diişünen eski 

Altı Şarpi kaptanından · beşi muvaf.akat ettiği takdirde Ayyıldız tepesine çı ' mrşlar· örümce kafalar, 
bu müsabakayı 21 Eylül 934 Cuma günü ıaat oc. beştt dır. Burada heyetin getirdiği Yok olsun dönenme yağıları, 
Karşıyııkn sahillerinde mutat rotada tutip ctmP.k istiyoruz. çelenk, abidenin ikmalini mü- kırılsıo. Ooovluğa uzanan el
Gazetemiz namına yapılacak olan bu müsabakanın umu teakip ilk çelenk olarak,mı· ler. Bir Kubilayı öldürmekle 
mi müdürlllg" ünü bahriye kaymakamlıg· ınd~n mütekait rasimle konulmuştur. onovluk öldürülmüt olmaz. 
Mehmet beyefendi kabul buyurmuşlardır. Bundan sonra heyet için Gazi döoenmesi bir düzüye 

sip bir zamanda tediye ka- Sadrizam - Reye müraca- den, Ankara belediyesi baş· yürür: Durdurulamaz. Genç· 
bildir. Bu para hazineye nakl at ediyorum efendim. Sarayda müfettişi Kemal bey, aşağıya Jik ise hiçt,ir çai bu gibi yo• 
olunmalıdır. bulunan akçanın Padişahım1%, yazdığımız. öz Türkçe nutku- hazlardan yılmaz ve yılamaz. 

Hüseyin Avni Paşa - Mit- Efendimiz Hazretlerinin Ga nu heyecanla söylemiştir. Geçmişin kötü göreıeklerine 
" Gaıi Ahmet .Uuhı11r paşa at Paşa, Mitat Paşa!. Pa- lata sarrafların:la olan düyu- Bunu. miit~a~ip . ~ene~e?- artık bu çağda tin verilemez. 
~•ti ne lıadardır?. Bunlar,para değildir. · Elbette bir nuna sarfını tensip buyuranlar de Kubılay ~bıd~sının · dık~l- Türk genci yapacağını bilir 
ıL !llliyle millete ait paralar· S?edik k•par. • 1 k meaını, hadıseyı mllteakıp B- ü k" ~d'QQııu serveti maliyeye dev -s--;difazam r _:_ Efendim,· Pa- e aldırsınlar . .. Ankara Türk ocağı umumi ussuz aavran~~z .. ut n o· 

eli Mitat Pa•anın elinden ha•· k . d 1 b- .. , 'h tüler ve gerıhyccıkr buna 
Ilı. Devlet milzayakadan di•ahımız, efendimiz •hazret· .. .. Y Y mer ezın e yapı an uyuK ı - . 1 Ş d .. ~ M ka butun eller kalktılar. tifalde irat ettiği bir nutkun ınansın ar. uraıını ı ıyıce 

' Beyker pa~a 
l\ lllaua ... 

~,ta 'Y~erili Ahmet paşa -
~it~'P fikirdir, bendeniz de 
S ederim .. 
'dıraz.am - Efendim; ben 

lari Sultan Aziz devrinde M'll t' b' p d l 1 k' 1 • k ı e ın parası ır a işa- sonunda teklif eden ve tek- an asın ar ı onov ugu oru• 
büyük müzayakalara maruz hın elinden kurtulup diğer lif kabul edilerek bugün yönü yacak, ona dokunacak elini 
kalmışlar ve bu ıebepten dü· Padişahın eline geçmişti. nü inkılabın ebediliğine çevir· kıracak. uzanan dilleri de 
yuna müıtağrak bulunmuşlar· Sadrazam _ Kabul edilmit mişolan abidenin tekiıf sahibi, kesip atacak ğibi daha mil· 
dır H alen Galata saraflarına tir efendim. Şimdi ahvali u- Ç1ğır ~ecmua~ı _ ba_şmuha~rir~ yooluca Türk genci vardır. 
teshil edilen düyunları miktan . b kk d .. k t Hafz.ıOgozB. bu tun zıyaretçılerı Kubilay öldü Türk gen,.lig· i 

1 

mumıye a ın a mu:ıa era a • . .. • ,. • :r 
bir milyon, yüz elli bin lira- . . • . Ef d' d l t• bır dakıka !lu ırnta davet et- ölmedi 
d f 1 d S d 

gmşecegız . en ım ev c ın · b Kubila ' 
an az ıı ır. aray a mevcut .. . . ,. mış, u zaman yın O yaşar ve yaşayacaklar. 

akçamn bu düyuna karşılık ma~~zh kaldıgı bunca m~!kıladt.. ve arkadaşlarının fedakar O yaşadıkça da onovluk ya-
tutularak borcun itfası en ıt at pafa - uua e ruhiarı yaşanmlştır. _ .. . . 
münasiptir zannederim. buyurunuz paşa hazrctlrri!. Bundan sonra, Menemen ~ar, done~me .yurür,. ıl.erıdea 

Halit Paşa - Emirülmümi- Bunluın hepsinden evel "'c kaymakamı Nihat Bey abide açıp gcrıye gıtmek ııtıyenln 
h · · · J k h' b kk d ı' hat ver· de o güçlü gençlik kümesinin 

ninin medyun olması ıer'an da Kırol Karol epsının çaresı oma üzere ve şe ır a ın a za . . ,. . 

d 
.. 'ld" Bu para Kan nu E sı' ·ı · S it • miş ve ziyaretçiler Menemen flyakları altında czıhp gıder. 

caiz egı ır. oraya d' h Ef d' . b" 1 d- u sa ı anı ve a a G" . . . 

Ve'l'lı'ın . ışa ımız en ımız C#Y e u- t O . . t• b' yakınındaki Sarisa harabele- urelı Türk gencınua g6zll 
yun içinde mi saltanat sür na 1 • smanıyenın meıru ı ır . . . . _ .. . . . 

Mitat Paşa Onbir ay· ıünler ? Koskoca Osmanlı şekle tfrağı mühimmesi var- rını tetkık etmek uzere ugur· pektır. Yılmak nedır bılmez. 
danberi memurin ve orduyu devletinin şanına bu layık mı- dır. Bendeniz ~ 19 maddelik bir lanmışlardrr. Korkunun adını olsun anmak 
bOmayun maaşatı tedahülde- dır? Kanunu Esasi projesi "ihzar Keınaıl beyin nutku istemez. Onun biricik onot'• 
dir. Devletin muntazam, gay- Mitat Paşa - Bendeniz ederek makamı mualliyı ıa· Saygı değer yurttaşlarım. luğun kökleşmesi Gazi yolcu-
ri muntazam birçok düyunu bunu ıöflemedim Paşa Haz darete takdim etmiştim Şu yamacımı%daki yerde )arının ilerlemesi Tflrk ölke · 
vardır. Efendimiz Hazretle- retleri! Ebemmin mühioıme efendim.. gömülü olan kimdir biJirmisi sinin bayındır olmasıdır. Onun 
rine Ait düyunu diğer müna- tercihi cihetini iltizam ettim. - Devam edecek - uiz. Bu genç bu kentte onov- için ussuzlar uslanıırlar ve 

• barbı kazandıklarını sandılar; büyük ve kıymetli idi. Fakat Tabii, bu çok şiddetli ha karıştırıcılıktan vazgeçsinler. 

el. han Kana bu kadar büyük bir hayale bu da muhakkaktır ki Alman· reket bitaraf devletlerin iti- Yenilik ıevmiyenler eskini• 
kapıldılar. iar bu çok kuvvetli silahı iyi razlannı mucip oldu. Bu iti- yitiklerini gözönilne getirerek 

k 
Almanların en. biiyük derd~ kullanamamışlardır. razlar bilhassa Amerika tara- utansınlar: 

O Yanır en abloka ve denız kuvvetlerı Bu muvaffakıyetle cihan f d k 'dJ ti' 1 d Ve yenılmiye yeltenmezler• • . . k d - .. ıo an ço şı e ı ' o uyor u. b .1 .. . . 
ıdı. Bır va ıtlar sa sce ussu nazarında kazanılan büyük h' b' d' se ı e donenme.cılerın karıı-
bahriler ve büyük filolar ya· mevkii• irtikap hatalarla Al Fakat Kayzer ıç ırşey ın- larına çıkmak ağmanını iıle· llOyu-K a·A-·R-BIN EN FE- nında kullanılan tahtelbahırlar manlar tamamen kaybettikten (emiyor. •Zafer benimdir(. ıinler. Bundan böyle eıki ka· 

r bundan böyle başlı başına başka, sönmez. bir kin ve nef · diyerek gözleri hodgilıkla fa ile Gazi Türkiyeıinde ya· 

CI SAHNELERi ·ve çok mühim bir kuvvet ha- ret te kazandılar. dumaulanmıı olduğu halde her şamak oğuru olmadığını da 
_ 2 l _ lini almışlardı .. Kiyelden Nev- Alman hodgimhğının tim· istediğini yapıyor, yaptın güzelce kavrasınlar. Ey Kub· 

v,k • yorka kadar .. hem de düş- ıali olan ikinci ViJhelm, tah· yordu. liy, sen bir takım ozun elin-
~\, '' bu torpilin hedefine tikleri şekilde neticesine biz man denizlerhıden geçmek su· telbahirlerine verdiği emirlerle Nihayet, lilzitanya vapurunu de alçakça ve yabanice öldü-
~L ~te._ ıonra, bu ikinci tah met edemediler; fakat Alman retile - giden bir silah çok bütün insaniyet ve harp kei da Kayzer ve erkinıharbiyesi ru-ıd- B -ı.. il b' · · · ~."'qrı b' l k · • h lb h 1 ' un. u o um n ıum ıçın 
l'dı le l ır. ~aba ~ören ?. · mu a~edmetı.nınd ita t~~. a 11.t~r korkunç bir şey demekti. delerini ayaklar altına aldı torpillctli Çok büyük ve mu- sonsuz bir acıdır. Şu var ki 
,tl agıhz resmı tebhg sayeıın e zıya e eı ıgı ve ı ı- Al l b d H b' k .. d ·ı 'd "k b' 1 ~~de d . . . l f el 

1 1 
. k f l man ar u saye e: ar ı azanacagın an ı erı e azzam ve lu s ır vapur o an sen ölmekle unutulmuş degvil-

L~ e bu hidıse zıkredal- i ev et erıne pe !Z a za- . . '~i. Çnıı)dl batırılan labtel- rar verdiği muhakkaktır. 1 - Düşmanın denız ab bir ıorguya tibi o!mı~adağıoı Luzit•nya bine yakın . yolcu sin. Tenın gönlümüıde yaıı· 
~t t d, b t 'b' b' 

1 
. 

1 
b h . . 'lk b" _k lokasını bozmuş oluyorlardı. sanan. muahedelerı bırer pa- ve mürettebatile Bahrımuhi- yor ve yaşıyacaktır Gazün 

ı. ~h a an gı ı ır ngı· A man a rıyesı, ı uyu dd d K b" .. · ""'~t tel'bahrı idi ve Cebelit- ve uzak sefer ~yapan tahtel· 2 - .~üşmanın bahri mü- çav~a • . e en .ayzer, ulun tin dalgaları araaına gömil- arkada kalmasın. Sağlığındaki 
l~lb '" Reç~cek Almun tah· babr1n1 Amerikaya gönderdiği dahalesını artık Alman tah- d~nızlerde muharıp devletlere lürken, Almanyada bütün be- bütün dileklerin ve isteklerin 
~~ll:~~rlarını aldatmak için zaman bütün cihan eu büyük telbahırlarının keyfine tabi aıt nakliye vasıtalarının zap· şeriyet gözünde pek ziyade yerine getirilmiştir ve daha 
~'~t '••ııi de Alman tabtel· hayretler içinde kalırken Al- tutuıuşlar demekti. tını veya batmlmasını da mak- kücülmüş ve mağlubiyetini da getirilecektir. Buna inan l':b• benzetmişti! , manların malüm hodkamlığı lakir edilemez ki Alman- ıada hadim gördii. Hatti bu itiraf etmiş oldu. ve O 'l ovluğu koruyacak genç• 
)'~, lelbabırlar umumi harbın da lzami haddini bulmuştu. lann tahtelbahirler hususun- emri bitaraf devletler sefine· - Devamı Yarın - Iiğe de güven. Tinin dinli ol· 

l\l11ıallların iıtihdaf et· Almanlar, bu muvaffakiyetle ı daki muvaffakiyetleri çok lerine de tatbik ettirdi. sun yurt sever Kubliy .. ,, 
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l Bir Safha ~ 
~Kara Ali'nin Harikulade 
~ Maceralarından 

-#' 

Gündelik lktısadi ve Siy_, 
Gazete 

Sahibi ve Umumt Nefrlyaı Amiri 

RAŞIT HALiL 
fzmir - Gezi Bulvarı tub•(i 

yeciler çarıısındı 

Telofou Numaranı 
3 a 

Abone Bedeli 
Seuoligi 1200 Knrllf 
Altı Aylıgı: 600 ,, 

lımirde Ticaret 
matbaasında basılmışt1!:.. -- . ~ 

C'ı!IMS'M" ~ 

teşekküller birbiriyle ara sıra ml n bep~i d~, ya bir müca- makamının bu g~nç tarafın- bu ~öıleri bir_ nev! . alay:&• 
boğuşurlar, hatta guruplar dclede bır tufek veya kama dan a~ın~~sına bd~ tarafta!- dettde~. Ve ~~zlerını, b~lı -'' 
içinde <!e boğuşmalar ekıik darbesile, ya da hastalanarak, dı, ~unku Elhabladoru hıç l~re bırşey _ ılave .ed~c ft.' 
olmazdı. veyahut ta bir fırtın .1:t da ha· sevmıyordu 1 dıye Elbabladora dıktaler. tol 

Kara Korsan gemiye çıktı- zaya uğrayl!lrak ~olürler, para- lskoçyalı. S~rı.oğlan " Kara- kat bu k~s~anç a~a~, ulll~t' 
ğı sırada. koraao gemisi tMy· lan diğer korsanlara miraı kors~n " ıamnn taşıyan bu merak~ gorunce, hıçbırşeY ııil' 

1 d gencı, Kalyon mürettebaboa lemedı, y,1Joız omuzlarıo• 

-· ·---------- --- -- --- -- -- - - --- -. 
:W!'9~:'V!: ~.r~:...--=--·~~=--··-~·:o.: .. fası gece yarı~ına • kadar de· ka ır ı. 

1 
uzuo bir methiye ile takdim kerek çek lip gitti. : 

vam edecek bır. zıyafete ha· Kors~n arın , he .. m~n her ~r- Ptti. Vakıa, bu methiye, faz Sarı oğla n arkadaşlarıo•,1, zarla~~ııtı. Bu zıyafe.t kor.san guoda ınsanca muhım lzayıat• la bir mübalağa ifade etmi- - Bizimle beraber ad .,it 
YAZAN : F. Şemıettin gemısınde ender verılen zıya Iarı olurdu Bu maceranın yordu, gencin vaziyeti, bir çıkmış olanl ua . ıotunuz 0ı 

ElbablAdor başını hiddetle lik korsanlık hayatında Santa fetlerden birisi idi. Korsanlar geçtiği zamanlarda da korsan takım korsanları teshir etti, kere·· .Bu delıkanlınldllid' 
ıılladı, doğrudan doğruya Marya gemisine cidden garip, ekseriya kuru ve . tuzlu et, gemilerine yeniden haydut kısmı azamı soyulan ve soo- yaman bır kah•aman ° 
bir şey söylemedi, yalnız: ıayaoı dikkat bir haydut kol- tuzlu balık, kuru galeta ve bulmak cidden güçleşmiş idı . radan yakılan gemiden iğti- nuAanl~yacakındı ı.d l .. 

111 
ti' 

- Pekili Zatıalinize ne leksiyonu toplamağa muvaf- zeytin yerlerdi. Çünkü her hükumet korsan· nam edilen ,arap diyecekti, . . ynı jaman a ~ d:~~ııı d-
1.·ım vermek .. lazımdır? Diye fak olmu•tu Baskın ve vurgunlarda biı · lıkla ııkı surette mücadeleye kendisine de ikram ettiler. ~·~ nası k p~sapo~ da. • 

• v ' F k S w ı ogrenece sıoız . 1.;e ı. o• 
ıordu. Bunların kısmı azamında o ıel rine düşen mücevherat ve girişmiı bulunuyordu. 8 aty kıogDnd: B d Bu 

800 
söı gemi tayf•~';· 

- Bana daima Kara Kor- zaman çok moda ve her ıeye paraları, hususi sandıklarda Karakoncolosun gemisi de b. - • 0 

1
" ke kı. b·ı·u 8 d•.m ve haydutları~a reiı:leriııİO 

1
.,. 

d ı S. d K K b"k. 1 d. .. b. 1 b·ı ki J b üt ı d k k d ır reıs o aca a ı ayette ar. •• o ıan er er. ız e ara or· a ım o an ını ıs er ı e sa ar aJ ve u para m e- sou zaman ar a pe ço a am s· . 1 b b . ! dürüldüğünü de bildirııu .. b•f 
. . 1 . d w. k 1 1 • d B b d' . d l . f k k b . t' E 1 5 1 ızın e era er şarap ıçemez d h b . e ıan diyebilir1ınız. sım egış· yo tu. ç erın e er ertler, ma ıyen zıya e eşır, a at ay etmış ı. vve ce 00 o an s· b d k d k yor u. Bu a er üzeruı ,ıf 

.irmeöe bir lüzum hissetmiyo· Endülüs Arapları bakayası, ekseriya sahibine faydası ol· mürettebab şimdi 300 zü güç bızd u a ah~ın °
1
de w 

8 ar öa· dutların hepsi birden t'til•,,. i 
• a ayı, ma ır o ugunu g r- · w • b · · · t ı,e . Fransızlar, Ingilizler, İtalyan· mazdı. lükle geçmekte idi. mediniz.. Şimdi biıe tek ba- ıçme~ı. ır~n ıçıo er .ı .. 0d~ · 

3 l M it l h t.. Y 1 K 1 • • d t l d v B b ı.. S · • ı C ' hepsıoıo b ırdcn başı 00 JO - - ar, a az ar, at ca unan ı· orsan ar ıçın e op a ıgı u se ep "'' arıog an on, şana bi r Kalyon zaptedeceğiııi D ,_ k' k K k00co. , 
G · d dili 1 d d B ht l'f ·ı h' 1 'bt• b • · f. · k b"" .. k · · e meır. 1 artı ara .1.aı•' emıye öo er. ar a var ı. u mu e ı mı - parayı - ıç o mazsa ı ıyar- u yenı mısa arı ço uyu vadetmıştır. 1• h 

1
•. . tı• ve 111 " 

· · 1 • . _ . . . ıuo za ım a ~ımıye bıl" Kara Korsan, gemıde muh- hyet ere ve hıtti dınlere lakta · alarak arzın bır koşe- bır memnunıyetle ve tevec- Sarıoğlanuı bu sözlerı, bay· liği kalmamıştı! Allah r.rJ f 
elif ıurette bir kabul gördü. mensup haydutlar, muhtelif sinde rahat yaıamak yolunu cüble karşıladı ; hatti, asıl dutlar tarafından bir müddet kuvvetli zebanilere versııı .,,... 
Karakoncoloı, yirmi ıen•· auruplar"'teıkil etmiılerdi. bu bulan pe.k azdı. Bunların he· reisin ölümü üzeriııe reislik ıüküt ile karşılandı. Bir kıaım - Devam edecek 

- 9!!-• 

rum. 
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·-·--1919· · Vat d d.. y · · d :t. ı k · · . '!'·· · an a uşman er.uııız en ır ama ıçın 

11 
Urk topraklarına yakış· gün bekliyoruz, seı bekliyo-

~1 Yaban bayrak var. Ve ruz. 

0~t •eki efendilerine efen· İfte Başbuğun sesi : < He-
& &k iatiyenler var. def Akdeniz > ••••• 

QJJ. ı:ıe kötü hulya!. Bu ne Bu. sesi duyan Türk ordu· 
~hulya!... au yıldırım gibi hedefe akı· 

nQa ıer~eat .~rk. bunu yor. 
t G . b~le gone, ınanır- Bu ıavaş Türkün iıtiklAl 
il b!ııe'ın dostu karabu· ıava,ı, gözlerimi2deki rat se-

'ı .~lanır mı ' vinç y.aşı. 
ı guneşin, istiklllin A· • 

bir'' ~u k:rabulut altın- 1922 •.• 30• Ağustosta Af-
~ gel!~n .ı~ asır kadar yonkarahisarı, 31 Ağuıtosta 

z mı ••· Eskişehir, 1 Eyltilde İnegöl, 
t •*• ö 'Pinıı·zd d k 3 Eylftlde demiş, 9 Eylftlde e urmıyornz, a · . . .. 

&tjtmıyoruz bu kara· karahulutun Ege aenızıne du· 't" . ' .. d" .. .. üzerimizden mutlak şnr ugu gun •.. 
· k istiyoruz. Kanımız- • *• 
~~dret buna. emrediyor. İşte bundan 12 yıl evvel 
Q~lltııza bir Başbuğ gel· bugünde karabulutu 11yırmış, 
01tinıüz onda, gönlümüz günete kavn9muş, ciğerleri-

~· · mize tekrar iatiklil havaaını 

~bug- anhmızdaki yazı· doldurmuştuk. Gözümüze fer, 

1 
~kırıyor : yüzümüze renk gelmişti. 

'ııı .1z Türkler atnrlardan· Ve ogö.n gür ıeslerimizle 
iiıtakil yaşamış bir mil· haykırdığımız gibi bugün de 

~llft.tıarıyız. Bu millet ogünü kutlularken tekrar hay-
1•iı yaşamamıştır, yaşı· kıralım, tekrer edelim ki, duy

h l'e yaşamıyacaktır >. mıyanlar vana duysnn: '• . : Y•ne Başbuğ haykırı- • Ben ezeldenberidir hür 
• yaşadım, hür ya,arım >. 

t'iirk milleti düşmt\nı c Hangi çılgın bana zen-
~ı, Ya herne bahasına olur· cir voracakmış ıaşarım >. 

ll karar vermiştir >. Necdet Fevsi 

Büyük .. En büyük gün. 
On iki yıl önceydi, gözlerimiz kan dolu; 
Mukaddes yurdumuzda sayısız dü,man dolu. 
Bekledik hep bekledik kurtarıcı el diye, 
llaykmyordak ona uzaklardan gel diye! 
DeAil mi yartta,larım' Çığnıır, ağlardınız; 
Cökler ateş doluydu, ateı dolu ardınız! 
Bu nasıl bir gündü ah! Kanlı bir sabahtı ah!.. 
Onu, bize gönderdi mesafelerden Allah! 
Ayrılmııtı da sanki anasıyla, kızıyla. 
Anlatamam ki nasıl bir büyük çığlık koptu; 
Ve zannetmi,tik ki biz sanki kıyamet koptu. 
Sevinçten ağlamııtık; yalvardık eöz ver diye .. 
Ve güne, rengi saçları. gök mavi gözler diyet •• 

Bilmiyorum memleket eatılmıt bir gln enel. 
llabrlıyoram fakat kurtarıcı b&y6k el, 
kalplere imın verdi; gözlerimize ıoık 
Bu na11l olurdu ki.. Bu yort böyle karı9ıkf. 
Bakın bir doktor nasıl içimiıdeki de.ıdi 
Söker, çeker alırsa .. Gazi de öyle yaptı! 
llalka rahat içinde yqam.ak, dirlik verdi; 
Biz en büyüğe taptık, büyük vatana taptı! 
l'drk soyuna daha çok yaşanacak gfln vardı; 
- Gazi, bu memleketi esaretten kurtardı! .. 

Yine hepimiz artık genç, ihtiyar er gibi; 
lluzu.ra çıkacağız. AAlarken g6ler gibi! 
Yarın daha net'eli .. Yarın daha takrakız; 
Ülkülü on \,eş milyon babll, oğul, ana, kız!., 
Biz ki bir ate,izdir yanarız -.Önden diye; 
'Yalvarırız Allaha Gaziyi gönder diye! 

Vatandatlar! .. Sevinin bu yurt böyle yOkselir, 
Zaferlerin ardından zaferler kotar gelir!.. 

Tire: Salih Zeki 

9 Eylül lzmirin kurtuluş 
günü münasebetile 

C4r sesile haykırdı , ünlü yüce Gazimiz, 
lfaydi asker ileri, hedefiniz Akdeniz. 
8-atı bütün orduyu, sırsıJmıyan bu. emir, 
~iittü. bötOn gözlerde. bir hasretle fU İamlr. 

8 
°kuı Eylül sabahı , doAan günetle ordu; 
lr sel gibi taşarak, dftşmanı burada boğdu. 
~lı btıyilk zaferi, tamamladık lr:mirde, 

1 
Cağımız çekildi, bu gün yine İzmirde. 

1 
•te hu gün kurtuldu, güzel İ:amir dütmandan; 
•lbirliler sevinin, baynm yapın ta cuıdaıı .•. 

Bürhanettin Tevfik 

.. Biıyülı kunarıcı ıoe kahraman 
Ey! .. Dumlupınarların muazzez şehitleri 
Ey!. Türkün aıil oğlu, ölmiyen yiğitleri; 
Ey .. İnönü gününde kan döken kahramanlar 
Ey .. Vatan ıevgisile kalplerini yakanlar; 
Yüksek varlıklarınız bize bugünü verdi 
Üç sene ıüren cidal bugün sonuna erdi, 
Bugün cihana Türküz, hürüz diye haykırdık 
En zorlu zinoirleri biranda. ezdik. kırdık; 
Atıldık yalın kılıç düşmanı bo~mak için 
Kabpeleri biranda öz yurttan kovmak için 
Şimşeklerden hız aldık, tayfunlar gibi taştık 
Etekleri biranda yok ettik, ezdik, a'tık; 
Sel halinde İzmire doğru yöneldik, aktık 
Kalpleri her savaŞta biraz dağladık, yaktık; 
Kuvvetli hamlemizden dağlar bile titredi! •• 
Ne heybetli saldırış; yarap .. O akın neydi!.. 
Hedef, gaye, inanış hepsi ayni, hepsi bir 
Kahraman siperlerde çakan şimşek mi nedir, .. 
Hangi çılgın duracak bu kuvvet karşısında; 
Düşmanı katmış öne esiyor bak kasırga!.. 
Türk atları koşuyor Akdeniz aahiline 
cEgeııı nin kucağında büyüyen bu geline; 
Son ümidi hasretle yanan gözlerin, deniz 
Doğudan uzanıyor batıya şerefli iz; 
Mefharet dolu bir ün ayuka yükıeliyor 
Çekilin!.. Ölü denen Türk bak nasıl geliyor .. 
Başımızda dünyanın en değerli ünderi 
Hız aldık yürüyoruz; yürüyoruz ileri; 
Nice mağrur başları zilletle eğiltiriz; 
Oihanı çevremize bağlıyan Türkleriz biz!.. 

Liıı(i Hamza 

1194 
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Kritik 

Yayla Dumanı 

- 2-
Çok içten gelen bir arzuyle o, şarktaki va3iftıinde 98-· 

lı_şırken denizi o .kadar çok özl6miştir ki ... Şair bu ösl• 
yışte haklıdır da .. Sarp dağlarla çevrilen -Yeşil bile olı•-
bo. dört duvar arasında gözüne ilişen değil bir nehir veya 
ırmak hatta bir damla au bilb deniz olup tatmaktadır. 

lşte hislerini kuvvetle ifade eden c: Deniz Hasretbnden bir 
kaç mısra: 

Gözümde bir clamla su deniz olnp taşıyor, 
Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum. 
Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor, 
~aşımdaki gükleri bir deniz sanıyorum. 

Denız hasreti kalbine okadar i~leıniştir ki, o ölttmtinde 
bile. to~~aga değil, denize gömülmek istemektedir. lşte 
c Bır gun ııı idimli şiirinden bir par\la: 

İstemem gözlerime toprak dolmasın benim, 
Fırtınalar ruhuma haykırsın uzun, uzun, 
Dalgaların altında kapansın kirpiklerim. 
Kaybolan mezarımın çimeni vah~i yosun. 
Solmıyan çiçeği de beyaz köpükler olsun. 

Şair uykusunda bile ~elalelerin ıesini Te çağlayıtını 

duymaktadır: 

Bir ses diyor : Uyuma ! 
Bu ses şelUenin sesi; 
Köpükten serpintisi 
Sıçradı gözlerime, 
Islattı her yerimi... 

Şair çılgın kahkala.ra kendini kaptıracak kadar da zev• 
kini ıevmtıktedir. Gözlerinin önünden hiç bir zaman gitmi; 
yen ve gitmiyecek olan baait saz kulübeleri ve damları ve 

D k 
akşamın kızıl gurubile alev alev yanan 9amları o an için 

O UZ EyJÔI unutmuştur. Bn anda o akşamları olgun Te dolgun baoak-
·-.:: ıarJn arkasından g<freo şair «Bir kahkaha peşinden> iıimli 

.Bugün ~ilıa~ ~arihlerinde çarpışan Türk kadınları da tiirile bu hiRsini bize ne açık ve lirik mısralarla anlatıyor: 
nesılden nesıle ıntıkal edecek birer nefer gibi vazife aldılar. Unuttum cana vakın 
Törkoğlunnn yarattığı milli Azim ile iradenin kurulduğu Alev almış çamları 
kurtuluş günüdür. Vatanı bu cenkte GAzinin irşadile Unuttum saz damları .. · 
içinde boğulurken ,kendi kud· hedefi buldular. Kanlarında Dans eden bacakların 
reti ve varlığından dogprdu- damarlarında Türk asa.Jeti A~kaıı.ndan görüyor; 
gu gnrurlu ve şerefli bir giin bnlnnan izler mevcut iken Goılerım akşamları .. 
dür. Bugün semada Türk yıl· asırlar•1a geçse bu istiklAI . O, Anadolunun bakir or~anlarında renk renk fiıtanla-
dızının hilal ile birleştitti mu- heykelinin kanatlarını kıracak nyle, .r_alı~ ayak dı~~a-~a~ dılber . c'!ahtacı gözelleri"ni n_e 
kaddes bir giindiir. Böyle şe- tek bir nokta dahi tasan·ur c~nlı bır ~alemle goıonnnde belırtıyor ve harekete getı-

fı . b. ·· ·· k d · . . rıyor bakınız: 
re ı ır gunun o sıyetını olnoamaz. Bu kaynaklardan . 
bulmak için benliğindeki var- ilham alan Tiirk nesli dfüıtu- K.ırmı.zı, A~~ Y .. eşıl, Mor 
lık buna katidir. Bugünü runu çok çetin temellerle Fı~tanlar~ ruzgarın 
bize getiren :M.ehmetciklerin kurdular GE~_ınde. bıhrer blayra~. 
D 1 · ur, sıya saç ar gumö' 

um upınar akınından sonra Ordu fasılasız bir ilerle· Paralarla karıf.lık; 
Anadolu toprağını kurtarma· . . . . o .. ~- ·· "' d hak· . . . yışınden sonra Akdenızın kum· muzlar&. dokulmnş; 
ea tve ybub~_ı' tt'kılmı.yetı ıade- sal aahillerinde konakladı. Va- Qam kokusile dolu 
ye eşe us e ı erı ve mu- T k ·· ·· ı k 

t t alt a·· . aş ın go"'u• er açı 
vaffak oldukları giinün sonn- an opr"'"eını uşman çızme- .. .. o . . ·· 
dur. Kanlan bahasına verilen sinden kortarmı,, tarihte em- TTuhrkt ulerl~ glıdl 1Y.0 r 

bu. kurtuluş 'f'e istiklU ateşi· aalsiz bir zafer temin etmişti. 
dir ki, bir yel hızile Akdenizi Bu zafer dola Dokuz Eyıaı 

hedef tutan Türkler göğüsle· geceıi idi. Mehtap denizin gü
rindeki istiklal aşkının doğur · müş ıulıurnda dalgalanarak 
dugu emellerdi. Bu göğüsle· 

mis kokulu meltemlerile koca 
yiş onbinlerce kafanın hacmi-
ne sığmayan bir akıftı, bu bir zaferin almlard" çizdiği 
cehennemi kaynaşmada zafer yolların üzerindon inoilenerek 
doguran Türk iradesi idi. Garp dökülen terleri serinletiyor. 
kuvvetlerinin birbirlerine da- Göğüslerinde birer istiklAI go
nışarak toprağımızı parçala· rurn taşıyan Türk nöbetçileri 
mağa ahitleri nekadar samimi ·ıb.hl t b' 1 .d. ,

1 
sı u. arını ça mış ırer ara an 

ı ı . . . 

B 
tavrile kalpl6rini bu meaerret 

u giinün arifelerinde idi 
diişman muttasıl koğnluyordu dolu muzaffuiyetin terennö-
Gögüs göğüse çarpışmadan he· mü Akdenizin saf dalgalarına 
zimete ağrıyan sahte vücut- oydurarak kutluluyorlardı. 
lar Anadolunnn va.tan yuva lşte dünkü Gazi'nin işaret 
larını, şirin şehirlerini alevler ettiği hedef bugün borada do• 
içinde bırakarak kül haline kuz eyltU gecesi neticelenmişti. 
koyuyorlar ve Akdenizde on· Bize bu hnrriyeti bahşeaen 
!ara kucak açan teknelere bir Gazi'ye minnet ve şükranları· 
an evvel ulaşmak emelile var mızı sunalım .. 
kuvvetlerile toprağı terkedi- lzmir: Mwıafo Cezmi 
yorlardı. lşte Türk şecaatinin • • • • • 

yılmaz savletleri . karşısında GECE •• 
en küçük neferlerinden en bü· 

·· k 11 · k d . Mavi g61dere sinmiı siyah perde yu cenera erme a ar esır A 
1 .. ğ arım sessizce o gizli <Jerde 

bırakılmışlardı. Turkler vıl- Ar h gili t be 
w arım erzaman sev m o 

dırım sagnakları gibi iç Ana· S d 11 d aa et yuva11 o yet yer e 
doludan Ege denizine bir en • 
gibi aktılar. o - ı d B~ * ld . .. . gun er e.. ır serap o u 

Bu mıllı savaşta vazıfele- 0 dil 1-'l h b ld . . . . yorgun ea. er ep arap o u 
rını unutmıyan Turk kadın- A k "' d ı · ki o ıerennum e en gım ı çıçe er 
!arını burada unutmak vic- Gö "'l b b · d ld Du a çesın e 8Jl8ızın eo u 
daıısızlıkhr. K~ğnılarla cep-
heden cepheye kuvvet sevke· Karantina 
den ve harp Faflarında bilfiil Nusrat Lütfi 

a acı guze erı .•• 

Yemye~il ormanların 
Baş tacı gıizelleri ... 

Her sayfası ve her mısraında memleketten Te ös yurt· 
tan bir lıava 1a,ıyaı:. bu ışiir kitabı bize ne yakın... .Akti 
r~~e bir cezbeyle bi~ « • Fetişfam ~ e kapılarak bize ıevgi
lısınden en ıogok hır lısanla dem vuran monoton şiirl.,ri 
ve onların şiir kitaplarını gözününe getiriyorum. Bu kitap
ları ynzan genç lere emeğinize ve sarfettiğiniz kiymetli za· 
manınıza acıyoruz diyorum. İşte memleketin ve ~öz yur· 
dun şiiri elirndeki şu küçük kitapta. 

Halka doğru gitmek, halk taraf;ından ıel'ilmek ve alkı•· 
lanmak ne buyük bir arzu.. Fakat ne yazık ki, halk t ... 
rafından duyulan, anlaşılan ve alkışlanan şairlerimiz ne 
kadar az ... 

Omer Bodrettin genç neaHn memleket aşkını, memleke· 
tin saf ve · ruha taze Hayat veren havasını bize en iyi du
yan ve dnynran bir şail'imiz. 

Yeni nesil... Yeııi edebiyat nesli... İşte si7.e doğr• ve 
faideli bir ()rııek ... !Jisan ve üalup gemlerini elinde tntaa 
bu vehlt genç süYari, ar.ka1ından çekinmeden ve tereddüt 
etmeden at koşturabilecek bir hamledir. Bu hamleye sis 
de katılınız ve destek olunuz. 

Genç şairin en Hzlü., en bayat dolu memleket dnygalari· 
le taşan bu yepyeni movzuln şiir kitabını bütün edebiyat 
severlere lıararetla tavsiye ederim. 

Ferit. Ragıp : NasiUi 

Sahif emizele yazı yazanların 
Cemile kız Celal En ver 
Önleyiş Cezmi Tahir 
Efom oynasın Lebit Felııni 
Bu suya ~eu de eğil M. Esat 

Eserlerini tavsiye ederiz 
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123 » 13,25 S. Benceya » 
11Kemalpaşa13,25-13,50 Çolakoğlu Cevabircı z. Aroa 
21 Muhtelif 10,75-11,50 S. Nori » 
37 » 13,50-14 Ayvazoğln » 107 Muhtelif 6,75-12,50 'rarika bira. Firmalar 145 3,18! FesçizadeTahir 

3,18: HüseyinHüsnü 
3,18! M . .Alalof ~ '> 12,50-13 Şinlak z. » 

108 » 5,50-6,25 Şerbetçi zade » 56 
107 » 6,50 1. Şinasi Fik Paker 294 

144 » 14,75-14 Kohen B. A1yoti 
113 » 13,50 Mazhar » 

278 » 7,50-12 Zeki Şiikrü Firmalar 2 Uşak 3,25 H. Nazmi 

22 » 15,50 Z. Mektebi Solari 
20 » 11,~5 Horasan oğlu » 9 
95 » 12, 7 5-15 Portakal z. » 34 
75 » 13,50-13,75 ~Ienmenlı H. » 4 

9 » 10,25 Arpacı z. Trifonidi 24: 
J l » 12 -13 Fescı z. Suleymanoviç 46 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

15, 7 ö Portakal z. » 
13, 7 5-15.:JO A ntalyaliS muhtelifF. 
15,50-16 tJmit F. Mir ali 
12,25-12,50 Ni~li z. M. Niyazi 
14J>O » 1 zmirli T. 
15 Ata z. Beşikci z . .. 34 1> 11,50-13,50 Antalyal. S. Albayrak 90 

12 » 13~50-14 Umit F. Mirali 45 » 15 » » 
26 ~ 13, 7 5 H. Ali E· Albayrak 14 » 13.50-14 Tokatlı z. » 
17 » 13 Menmenli H.K.Kazim 10 » 14 -15,25 K. Talat Taragan 
62 » 12,50-15 Nori beyz. » 93 » 14,50 At,a z. Vitel 
5 l » 13,50-13,62,5Horasani z. » 46 » 14,50 » » 

25 )) 11,75-15 }~escı z. Solari 

2 vagon 3,25 K. Talat )) 

J) 14 
85 
29 

200 
108 
45 

9 
109 

26 

3,37,5 Ziraat B. 
3,25 Akseki B. 
3,37 ,5 Isak Barki 

Nohut 
;),50-5,62,5 
5,50 

İnkişaf M uh. fir(J) 
Mehmet Akif cc «. 
s. Bencoya AJyotı ö,50 

5,50 
,),50 
- '"'O D,O 

B. Snhanıi « 
H. Hiisnii 

Tiitüncüler Bankası 

Kom darı 

(( 

(( 

41 » 13,50 Portakal z. •> 
11KemalpaR,al2,50 H. Hüseyin ç. oğlu 10Kemalpaşa18,50-20 H. Hiise~Tin ş. Remzi 217 5,50-5,87,5 

8 » 17 -19 Leblebici H · » 118 5,50-5,87 ,5 
Tatari Z. 
Be~ikçi Z. 
,Jiro . 

Top9t1 

14 » 15 Sifribtsarli M. » 9 20 M ı .~ • » u ıtar z. » 24 5,87 ,5 
7 » 12,50-13 AlibeyH. Nebi z. 28 ht J'f 13 14 K d 2 5 50 mu e ı - apu an z, » H ~ 

14 Muhtelif 9,50-16 mtistahsil A. Akosman 12 » l3.75-14 » « 190 5 
Kavalah İsmail (( 

pa,ji 
35 » 10 -13,25 Celep z. >> 15 » ı 7 ,50 S. Enıin » 20yerli5,62.5 

H. Hüsnii 
Be~ikci zade 
başli zade 

Baliın ~ 
muhtelif 11 » 10 Ç. Tranto Zahirci B. 43 » 13,75 ~l. Akif Alyoti 200Sari 4:,87,5 

23 » 10 Palambo » 10 ,.. 19 -19,50 Ayvaz oğln D.Arditi 
40 » 16 Kuşakcı z. Koopratif 21 » 14 19 Leblebici H. » 

7 » 15,50 ~f. Kibar >> 
45 » 13,50 ş. Franko Cevahircı z. llKemalpaşal5 _16 N. Fadıl » 

9 » 14 Kadı oğln Solari 30 muhtelif 1 ö,50-17 i. Barki » 
26 » 13,25-1350 Sebze Ko. Hoca z. 2 C B ı H » 8 • .J · e onı . oca z. 

Pamuk 
9 Üçiincii 29 Y. Kerinı B. Alazrakİ 

24 pere8e 38 Lütfi S. Şark sanayi 
6 38 kara oğlan z. 
2 ka.ba 38 ,, " 15 » 13,50 R. Kohan » 22 » 10 -10,50 men menli H. » 

118 » 13 15,25 Horasanioğlu » 27 » 11 -13,25 Sebze K. ,, 
5 » 13,25 Nedim » 27 ,, 12, 7 5 Foçali C, ,, 

19 Sifrihisar 13 SifdhisarliM. Paji 16 Muhtelif 12.50 Reşat Alazraki 
91 mnhtelif 10 -12,50 S. Benqoya » 1043 » 11-20 Kadıoğlu tTiro 
32 » 12 -13 menmenli B, » 74 » 12,75-i3,62,5 M.Hilnıi Siileyma. 25 

8 » 18, 7 5 Hatip z. ş. Remzi 50 » 13,25 Kaptanzada » 
8Kemalpa~a18 -21 F. Sabit. » 13 Manisa 12,25 Keten izzet » 
2 mulıtehf 17 Horasanioğlu » 5 Muhtelif 11 Miiftüzade ,, 

10Kemalpaşa19 Jakinyon » 12 ,, 11-14 Laz :hancısı ,, 
9 » 18 -19 .Antalyalı S. » 3 ,, 12, 7 5 Hatipzade ,, 
8 Muhtelif 17,25 s. Bencoya » 48 K.paşa 17,75-18 Başlızade ,, 

78 17 50 l9 M ı 5 ,, 15,50 ş. Franko ,, 
» · ' • az ıar » 12 Muhtelif12,75-13,25 .Akhisar B. Paji 

112 » 10 -13,75 E~naf B. Albayrak 26 K.paşa l0-10,50 )f. Kibar 
13 » 14,50 Nişli z. Leyenreco 20 ,, 13 Mohtarzade 
25 » 14,50-15,50 R. Kohen » 11 Muhtelif12,50-13 J. Kohen 
26 » 12,50-15,t>O M. Nuri » 87 ,, 13,50-16 ~1 iiftüzade 

.. 
Alyoti 

Pamukçekireeği 
2,50 K. oğlan z. BarmaymoJJ 

Burçak 
50 ton 

4,75 T. Bankası Albert 

Mısırdarı 
35 3,25 J akinyon 

Bakla 
Feyzullah 

5 5 Keskinoğlu Feyzullah 

21 , 14 -14~25 H, Hüsnü Vite1. 
56 Muhfelif 13-13,50 Nişlizade Alaztıt' 

3 Kızılca 13 Kadrizade Şerbetçi 
h ı · 4. Q • k · Su"leyn.o0 

75 Mu te if 13,10-1 yh riı z. ~ 

50 • 14-16,50 ,Jakinyon Vitel 
20 » 13, 15 Ni~li z. Fescı z, t 4 ,, 11 İstiklal 

107 » 13,25 Kohen B. Hoca z. 27 12,25 Ata zade 
59Kemalpa~a13,50 Muhsin K. » 39Kemalpaşall,7ö-12,75 ,J. Alinyon Paji 

203 muhtelif J 1, 13;50 J. Kohen » 3 Muhtelif 18 M. Hilmi ş. Remzi 
14 12,25-15,25 KaJHtdan oğlu M. Fi 

50 » 13,25 Ni~li z. » 20 13 -14,25 Zihneli S. J. Bencuya 
26 » 12,50 Ç. Tranto » 5 11,50-12 H .Alalof Şerbetciz. 

113 » 11 -12,75 > Diyamadisis 34 ,. 11 12,25 HorasanioğlumnhtalifF 
24 > 10:50-12 Karaoğlan z. » 13 ' 10 Şeker z. Trifonidis 
21 » 10,50-12,50 Leblebici H. '> ~O manisa 10,75 Bağcilar B. , 
14 J> 8 -11 R. Kohen » 6 muhtelif 17,25 . Sanın mahdumu Ş.R. 
29 » 10,50-1262~5İsiiklal » 7 11.50 Portakal z. Trifonidis 

4 » l2,25 R. Sami ~ 24 14 -15 nazilJi A.H. Süleyma 

'' 42 ! 15-17 R. Kohen Siileyro 
3;i6 Muhtleif 12,50-147 5 H, Cevdet· Aly.oti tlJ 

23 15,50 .. D . .A.t 
5 14:,50 Galamidi AllıaY 

34 10-13,50 Ç. B. m . .Ali 
11 K paşa 15,50 ş. Franko 8üleyıJl 
15 Muhtelif 10,50-12,25 Konfidis Alb) 

61 Kasaba 11-12,75 ,, Alazr 
27 Muhtelif 12,25-13,75 H.AliZ. AlbaJ 

8 Kasaba 12,25 A bolafya ,, 
7 K.paşa 11,50-13 Hafız Ali Z. Cevabit · 

4:7 Muhtelif 14-16 AIY0ıJ 
9 » 14,25 Palambo Vitel 8 12 -13,25 ni~li z. ,J. Kohen 

10 » 14 -14,25 Galamidi » 38 11,50-13,50 H. İbrahim muhtelif F. 
25 K.paşa 15-50 Kadirizade 
58 Muhtelif 11.50-13.50 R.Kohen 

21 » 14,50 M.. Hilmi » 
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Güzellik 
K• •tı • • Tarib ldtaplan dahli oldujıı halde blltlln ilk mektep ki· Bey hancı11 lımaii beye • • 

ı l~eml erlDI taplanmıa ıelmiftlr. Ba kitapların lzmir •e mlllhakabnda Ôrenden deli Hüseyin oğulla· JStıyene 
-~cl•faı, beledıyeler,huıuıt mulaaıebeler •e laaaıt toptan aataı laaklu mtlnlaaııren klltOpbanelerimlıe verilmiıtir. nadan Ali oğlu bacı Abme HANIMEFENDİ"; bir glln gl 

Kiremit ·Fabrikası ilk mektep ilin kitapları 
• i • 11 

pleri tarafından kullanmak hem kendi •e hem de Kitaplarını tamam almak iateyealerin mleaeıemize mllraca• din borcu 2280 No. kanunun diniz Keçecilere, 
_. __ '••faatleri iktiıaıındandar. atlan tarifi veçhile tahakkuk ettiri· Batının yaptınn ıiı de Mini 

'Marsilya A.rı marka kil-emidine muadildir. ikinci beyler aokatında Kemeralbnde lerek bir sene baliğ olduğ berbere 

(( 

....._ Tamamen Milli bir müessesedir. 83 No. da Yavuz Ktlt8phıneai Mektepli kltllphaaeal. 740 lira borcundan 1 apı~o• Saçınızı parlatanız , lnvırhnız 
P. 685 934 tarihinde tediyeıi meı· . . lllle itile 

tlllaat: Fabrikada, TurptJa iıtaıyonunda, Baımalıanede -----------------·----•• t I 148 r ed' Sııe baıka rBıeU.k verecek •rlaatın bil6mum mevakifine atlr'atle ıevk ve tealim H • •• k d ru 0 an ırayı verm 1 bu ondllle 
&tunıye C&mll BrŞISID 8 tinden merhunun 2004 No. aıınızı çektirip maniklir yap· 

Umum liatı' deposu 
Gazi balvar1 yelli tuhafiyeciler numara 28 

Hüsnii Limoncuoğlu 
Telefon: 8134 P.5N 

T•ık•ı•k b• k• d Z h kanun mucibince ıatılmaıına tırınız 
1 1 1 iÇ 1 yar u e ra ve ilinata çıkarılmaaına ka· Çilleri, lekeleri, kılları attı-

H M •• • rar verilen ve heyeti umumi• . . . rınız. 
&SaD UeSSeSeSI yeıi bin lira llıymetinde kl Satkı beyın ehnde cılt ho 

" d k d • • • renge b&rBnOr Talebe kaydına evam etme te ır: DUDU •anı 931 tarab ve 32 YBzlloOz ıimdikinden bin k•t 
Hiç dikit bilmiyen hanımlara bir ıenede biçki ve dikit ~0• tapu ile mataıamf ol~u- glbel görlln& 

Sıtmadan milkemmelen 3ğretiliyor biraz dikiı bilen ve makas 3ğren· gu Ôren Baıcıvar mahallesın- Buruıuldak yok olur, saçları· 
mek İlttıyen hanımlera pek az meaarifle ve ehven şeraitle de tahtani iki fevkınl iki oda • . nıı boyanır, 
6 ayda makaı ve clikiı denleleri:ağretiliyor. Kıydolmak iı· maa mOıtemilit bir bap hane Herkeı ıııı cennetten çıkma KURTULUNUZ 

Lut fi 
Kinin 

Kom primelerial 
Ahms 

Markaya 

teyenlerin bir an evvel mBracaat etmeleri. ıai tarafa Eyy&p h-.neıi 10 bir htlri samr. 
Geçen 1eae yurdumudan 30 hanım muvaffakiyetle diplo- tarafı ve arkaıı biraderi Muı G&ıellik kadın içi~ bir ıerv~t

ma ve ıebadetname almııtır. Mubtaclmuaveaet olanlardın talaya mlifrez hın• an& yol tır füpbesız, 
tıcret alınma •1 hd t h 2004 N 1 Koıun hazinemizden biı~e alın . ı e ma u ane o. il · · 

Yurdun atelyeıinde cebaı takımları iflealr ve ııpa111 ka· kanun mucibince peıin para O k ti · b' b ktpınb~· 
bul ediliyor. ipekti dikit ve kabartma karyola takımla~ ta• ile birinci •e ikinci açık artır- ç a 1 yeaı ına e der .1 • 
tıh7aor her glln 9 dan 14 e kadar mtlracaat kabul edıllyor. k ld filn e 1111 

p 683 maya çı ara 1. Bakın lıte hanımlar giriyo 
· Birinci GıtOnde bırakılma dizi dizi 

---------------------------------·-----------d •• k •• b • karar1 17 teırinievvel 934 çar• Ayni uıul alt katta erkekleri 
0 Um &DeSI ,amba ıaat 11 de Kemelpı,a genç yapar 

icraıında ıahhcağı ve bedeli Salonumuz her ytize eıslz gtl· 
Dikkat 1(YENI) Hurufat 

P: 629 
mubammeai bulmadığı takdir- zellik katar .. 

Aııkara'da D6ktllill hurafatın gerek ıatlamhk ve gerek zarafet iti- de birinci artırma geri bıra· Keçeciler 3 katla 122 nama 
barile Avrapadaa ıelea burufata faik.iyeli lzmlr ve m&lba· kılarak ikinci açık arbrmaya alı yeni binada diplomalı 

. . ,.ıkanlacag" ı ve ikinci ilıtllnde M. ·k K d B b · 
katı ve taıra matbaalaramınn mllteaddıt tecrllbelerıle ıabit : k I k 7 t i . . ını a ın er erı 

. • uıra ı ma ararı eır nısanı Şemıettin Sıtkı 
oJmuı yerine T&rk m8eHeaeııdlr. Taıra ııpanılan izamı 934 b 1 at 11 de Ke Adreıine dikkat ediniz. vot1 Halk iı idarehanesi 

• « ~Olis noktası kar~ısında dairei mahsusa dikkatle yapılır ve ıllr'atle g6nderilir. çuı~m a ~ • 
Adreı: Murabıt çarııaı numara 25 lzmir • P. 620 malpaıa ıcra daıreılnde yapı.. Kadın kokuıunu, kadın kre· 

lacaktır. Bu hanenla vergi b mini ve kadın tırnak cillıını 
Telefon: 2037 (( 

« - ''da: bilumum veklletlerle ıurayıdevlet, kaı.ınç ve 
''tileri temyiz komiıyonları, rllmrllk •e iahiıarlır ve 
4'lrelerile mabkemei temyiz ve aair devairi reımlye 

SARDA Elbise Boyahanansi 
lzmirin ~n iyi boyahanesidir 

deli ihaleden verllecett ve mataıımızdan arayınız. 
pey koymak İltiyenlerln jlı· 

çtl 

lJede g&rCllecek her hanwi bir iti olan •eya ileride 
lılerini kolayca ve ucuzca takip ve intaç ettirmek 

le, 
~lıA' da: ıeneleraen beri ha itle meırul olaa ve 

« , Ilı teıkillta malik bul1111an (HALK iŞ iDARE HA 

42 ıenelik tecrlbe •e ameliyat ile nihayet Avrupa· 
nın en b&y&k boyahaaelerinde ıekiz ıene tabail gilrOp 
ıabadetaameler almıı olan boyahanemiı mutaha11111 
muhterem m&ıterileri içi~ teminatbr. 

de yedi buçak pey akçeıln 

<< ~ •ermelidirler. 
Bilftmum tesisatımiz asri ve mihaılikidir. 

vey& bank mektuba ibran ve 
daha fazla mal6mat almak 
iıteyenlerin Kemalpaıa icra 
dairesinin 931 ·453 No. doıya · 
11na mOracaat etmeleri ltlzuma 
ilin olunur. 3877 0

.·l·i •e emtia kom&ıyonculuğu, yazı ve tercDme •e bana 
'~ bilumum itler yazıhınemizce yapılar. 

llıiıe bilha1ta dikkat edilmeıi rica olunur. Temizlenmiı boyanmıı ve &t81enmiı elbiıeler, derin ( A 

· iDARE HANEMiZ, bir ibtiıaala ve ıon ıiıtem makineler ile fenni ıekilde lan 
Ucabeden itlere araati &ıterir.) P. 878 yapılmaktadır., Bey hancııı Jımail beye 

--- --~ Muhterem mltterllerimiıi iıtlfade ettirmek mabadı· borçlu Safulardan Ôme otlu 
)tin yağı fabrikalarının mıı yaı için ayraca tenlillt yapacatım111 da bildiririz. · Oıman çanıan ı1ıklarda ka· 

ald (d•kk t• ADRES Barda boyahanesi Saman iskelesi •alan zade AH Rtıa bey tlr-
rı t l a ıne: 1 Telefon .. tirketi karşısında No. 21 P. 988 ketine ve Izmirde tepecikte 

' 

'lhaaemizde yerli mamulatından laer boyda A•npa benzinci Ali efendiye mabcuı 
d•a dalaa da1anıkb ISıtılmllt ot yat torbılanmıı. T .. k. z· b k 1 • bulunan Haziran 930 tarih ve 
llt. Fiyatlanmız ini tor~alırdan daha acaıdar. Arzu Ur ıye lr&&t an aSI Zmlr 11 No. tapu biraderi Ahmet 
~ 11ıa111une1iai ticarethaaemiıde ılhebilirler ıatJı ıera- b • d ve snleyman ve Ali ve Meb· 

•hilat g6ıterilir. •U eSJD en: met ve hemıireıi Hatice •e 
ltcnlrde Keten çarıı No. 2 Karaojlan ıadeler S 
... , p 8 10·9·934 tarihinde ihaleleri yap1bcajı 15·8 934 de Ana- Ayıe ve valideıi Umma ile 1 carethaneıi • 6 2 

dola 22·8·934 de Halkaaaeai 29·8·934 de Yeai aıır ve 5-9 m&ıterek mutaıarıf bulunduğu 

lıaA D açık artırmaya çıkarılacaj'I ve 934 de Ticaret gazetelerinde illa edilen Yunanla emvalinin tark bayındır yola garp 6ren· 
, 'lnl ikinci Bıtllncle bırakılma ka· mllzayedeleri bir hafta mllcldetle temdit edilmiıtir. ihale den hududu ıimal kara kaya 
~ ran 7 Teırlniaani 934 Çar· 17·9 934 Pezarteıi gtlnlldllr. Taliplerin ylzde yedi bucak cenup hacı mehmet oilu oı· 

~la.11caıı lamail beye ıamba gtlall ıaat 11 de Ke- teminatlarlle birlikte mezk6r gllnde ıaat 14,30 da bankaya man hi11eıi peıin para ile bi 
ıı. ''•de mukim Sofu· malpaıa icra dıirelinde yapı· m&racaatlara. Kıymeti mubammenıi veya ıatıı bedeli iki bin riacl •• ikinci açık artirmaya 
~,'' Oilu Ahmet efen· l•ca~ı ve yevmi mezk6rde liradaa fazla olan emvalin ihaleleri. iıtizaaa tabidir. !"alı~ çıkarıldı. 
~ ltıarda Kavala zade takdır olunan k17metin lılıae- ıabldliı aeneye ait Devlet ve beledıye vergi ve resımlerı birinci llıt&ade bırakılma 
~ Lb'! ıirketinden dahi ye ait kıymetin ylade yetmiı mlltt•rlye aittir. 2824 P. 686 karart 17 teırinievvel 934 

.._tıran 930 tarih ve betini dahi balmadıta takdir -- Çarıamba gClnll ıaat 11 de 

1 
~ 'h tapa ile biraderi de 2280 No. kaaaa mucibince OJivİerve şÜre Briıtol batb Kemalpaıa icra daireılade ic-

ite · ~ı:••~ı v~ Stlleyman faiz ye ma~af heıap edilerek A L• • PE1'1TUSKER vapuru 20 Ey ra kıhnıcığı ve m&ıteriıi ta• 
zttV .._ '•ı Hatace ve Ayıe neı mllıavı takıltte vermek kası ımılet ı6lde Brlıtol ve Avanmoutb- rafından bedel haCldı kanuniyi 

t~j U et •e Ali ve validesi Bue tecil edileceil •e tayin VAPUR ACENTASI T hli l . b ki il laa bulmadıiı takdirde birinci ar· e v l ~ aın. k d bl i . k i i a ye çan e en ea Yapur r 1 k 'ki • 
0 ~ 99tere en muta- olunan glıı e r acı ta ı t • • tırma geri bırakı ara ı acı 

a.Jl '-lldaağu ıark Bayan· •ermecliil aarette 2004 No. Ceatlelilaaa Bırlncı Kordon TRENTINO vapuru 8 Eyla.I artırmaya çıkanlacağı ve ikin· 
l t'rp Örenden hada kanun mucibince yeaiden ar· Tel 2443 Anvera Hali veLondradan el iiltilnde bırakılma karara 7 

'l Karakaya, cenup tırmaya çıkarılacağı Ye rlaum Llmanımıadaa hamule ala· GRODNO v E 161 teıriniıani 934 Çarıamba rll· 
rJ1l9 'h... . . b k l lar apuru y K 1 • 

t ... ,t otlu Oıman ile delllhye m&ıterıye ve a ye· c 0 aa •apar · ib d A H il al ıaat 1 l de ema paıa ıc· 
t . ~' . . . 1 b d ı· d L .1_ L-tb n ayetin e nvera u ve .. i l . Yetı amumiyeıi 500 rın •erıi11 •erı e e ın en ODur. ... ' raıında Japılaçaıı ve yevm 
At01~ 'ti11de 554 d6nllm ihaleden mahıup edileceji TRENTINO •apara 15 !y· Londradan. mezkOrda takdir olunan kıy· 

-ct'•'ct'q İtibarile Ahmet efen· ve. daha !•ıla ~aJGmat almak l61de Loaclra •• Hull e Not: •Irat tarihleri ve •etin bi11eye ait kıymetin 
ıaı.., " a iatıyenlerın Kemalpaıa icra 1 la' 1 i rl bi bal 

~, .ç •ehim hi11eıi pe· d 1 i l 931 • 281 N d • YUVONNE •apara 25 !y- vapura ·n ım er ize D y&zcle yetmit beılai da • 
• ~•le birinci kuralukun a reı n D a t to. 1°

1
1 itli Loadra •• Uth-e deiifikliklerden mea'aliyet madığı takdirde 2280 No. ka· 

"'rtJl , ''ı ya11aa muracaaa e me er 'bi f-'• araf 
.r j ı ._ •ci açık artırma· &zumu illa olanur GRODNO •apura eB. T. e•· kabul edllmea. P. 531 aan mucı ce aaı ve •• 
b~S · '-dı. Birinci artırmaıı • •elde Londra ve Hull e beup edilerek bet milıa•i 
rt1~1 1

'••el 934 Çarıam· Aydın demiryola amam mi Uverpool battı Opera tör takıitte verilmek llzere tecil 
, '-•t • 11 de Kemal· d&Jllitlnden: BULGARIAN vapuru 13 edilecegi ye tayin oluaan ı~~ 
~ d,ireıinde icıa kılı- 18·9·34· taribindea 31· 12 Eyltılde dotru Liverpol ve Dr. O~vdet Mnstaf de biriaci tak•it verilmecliğı 

,. ~ llılıteri tarafından 934 tariblae kadar Sake, 5ake Glaıron·a Aıkert merkez laaıtıne takdirde iki bia d6rt No. b 
bifc. _,.del lh dd k •• Kemeri ve Moralıdaa bmlre GITY Of L t Operat6r8. kanun mucibince yeniden ar-

tı L a 1 ananı taıınacak laarpjin beher to• ancea er ••para her gtln 6il eden ıonra 
J~O t •• takdirde birinci aandan 375 karut lcret alına· 27 Eylll LiYerpool •e Glu· iki . B 1 S N 78 tlrmaya çakanlacağı ve rtiıo· 
·,. l 'ti bırakılarak Jkiad eakbr. IOYY•a ncı e er 0

• 
0

• mu dıl1'1iy• mltteri1e ait •• 

nııt 

P. 660 

Millı icra memurluğuhdan: 
lzmirde tllccardan Vitel e

fendiye borçlu Şevket bey 
ıevceıi Zeliha hanımın 1 Teı
rinievvel 335 tarih ve 193 nu· 
marala tapu ıenedile mutasar· 
rif bulunduğu yaı yer bacalar 
kuyuıu mevkiinde ıarkan ıav
ran yolu ıimalen Behiye ha· 
nım ğarben pazar yolu cenu
ben Tayyip Bey ile mahdut 
100 dantim tarlaaı ahiren ıa· 
bbia ç.karılmııtır. 

Artırma 11·10·934 perıembe 
glln& Millı icra daireıinde 

icra kılınaçaktır. Talipler be· 
deli muhammen olan 1200 li
raıımd yüzde yedi buçuk niı • 
betende teminat akçasile daha 
fazla malCimat almak iıteyen· 
ler 934 20 doıya numaruile 
Millı icra dairesine müracaat· 
ları ilin olunur. P. 691 3874 

Manisa Oteli 
Milıteciri: SALiH 

bmirde en ferabli, temiz ve 
ucuz otel Maniıa otelidir. Bir 
defa miıafi r kalan daima mtiı· 
teriıi olacaktır. 

Fiatlar 25, 25, 50 kuruıtur. 
Adres; Keçecilerde LAie ıi

namaı karıı ıaraıında. P. 664 

Evlatlık 
isti yenlere 

Biri d6rt, diğeri altı ya• 
tında iki erkek evlidım var· 
dır. Anneleri aımnıtür. 

Bu çocuklanmı ev1'tlık ola· 
rak vermek iıtiyorum. 

Kabul edenler; İzmir Poa· 
tuı kutuau 242 numaraya 
mektup •erainler· 692 

bu yerin vergi bedeli bedeli 
ihaleden mahıup edileceği ve 
daha fazla maltlmat almak 
iltiyenleria Kemalpııa icra 
d11ireıinia 931·192 dosyaya 
mtlracaat etmeleri lüzumu 
Ula olunur. 3875 
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Ana ve ilk 
Yusuf Ziya mekte

bi eski 
Darül'irf an 

Frengi 
VE 

Belsoğukluğu 
EyllllOn birinden itibare• . . 

kayda baılıyor. M&racaat ıa Gıbı hula~ık ba3-
atlan her glin dokuzdan oa talıklardan ko
ıek!ze k~dardır. Yanğın. f!I~- ruıımak için mut
lretiae ugrayan mektebımıua 
tedrisatına hiç bir ıekte gel· laka yaµınızda 

IZMIR POSTASI 

PROF 1 LAN=. 
Tüplerinden bulundurunuz, Heı eczanede bulnuurJ 

u 

me111ek ·nzere lium ğelen ter-
tibat alınmııtır. De11l4'r onbq. 
EyHll debaıhyacaktar. Kayit 
itleri mektebin Salcpçioil• 
camii arkaıındaki ıstank&J ------------llll)llmll!l_llll!ll ___________ IİIİl•P•. llllı671 
hamamı ci•arı Eınaf ıeyh so· 
katında Ana kısmındaki dai-
rede g6rftlür. P. 632 

GÔZ TABlBl 

Dr. İsmail Selahettin 
Franıanın Bordo bp fa· 
kliltesi göz seririyatındaa 
mezun askeri haıtaiaeıi 
göz baıtalıkları mlitehaı· 
sııı muayenehane: 
!kinci beyler • · No. 81 

ölçüler kanuna 
Mucibince ıatlam, gllzel ve 

her çeıitten teraziler yapar ve 
ıiparit kabul olunur. 
~rzo buyuran zeva • tahri

ren veya ıifahea : 
lzmirde - Tepecikte lk tiıat 

Haraçcı Zadelerin 
Muhta,em Mobllyelerlnl Panayırda 

Ziyaret Ediniz terazi imalitbanesi sahibi 
Abmet'Şevki mallıoğluna mllra Pavyon No. Tiarethane İkincibeyler Sokak No. 102 Telefon No. 
acat edebilirler P - 640 

Kıymetli vncudunuzu akı7· 123 P. 633 3778 
mak için hanıi hamama ilde· UlllllllUllHHIHHHllHllllHHHIHlllllllllllllllllll ınıınnllDUlllllllilllllDlllllllllllllllOllllllllllUlllllllllllllll 

··:::.~::~am:!.ia~~miz, •nlDr. Operatör Tahsiıı B. hastanesi 
ıhbi, en IOkı bir hamamı· := · 
IOlaa Keçecilerde LAie mne § lz . . ı ·· k h hA ı . h "' h . 1 
ması ittisalindeki Si mırın en u s sı ı ve emsa sız ususı astanesı o up 
Tevfik Paıa ~bilhassa kibar ailelerin Doğum ve ameliyat için ye-
Hamamı t;ane tercih eyledikleri hastanedir 

na feırif ediniz, herıeyini ~ Adr11 : llmir Çivici hamamı civarında Mnfit sok;ğında beylerin 
takdirle avdet edeceksiniz. 5aı,am lliaaıında. 
P. 659 Mtıateciri: Ali Rım 

1 
Doktor 

H. Fahrettin 
lzmlr Memleket Hutaneli RontkeD llBteltaıuu 

Her aeYi Rontken muayeneleri 
l.Jltra - VioJe ve Elektrik : teda•ileri ytlrDyemlyen Ye 

bilba1&a Raşitik çocuklara talbiki ve roatkea ile 

IKeJ tedavileri yapılu. 
~ ikinci Beyler ıokak fına karpaı No. 25 Telefon 254 -

Denizli muhterem halkına 
Fenni hir ıarette Sllnnet yapbrmak ineyealer Naa· 

manm bayili;iae mftracaat etmelidir. SIDaetliler lJİ olun· 
caya kadar teclaviıl lçretslzdir. Fakirler beledi1uia •erece
ti şehadetname &zerine lıtedilderi zamu bili lcret S&aaet 
edilirler. 

Bayilimizde azun vade ile dikit maklnalan 1azı maki ... ı, 
gıramofon ve bisiklet ehven terait tahbnda ıatılır 

Bil umum makina tamiratı kabul edilir. 
Bayillmizde lTıMADI MlLLt Terk ıigorta tirketi acentell

il de vardır. 
Her huıuata müracaat halkımızı• menfaah iktiınınclandır. 
DENıZL. belediye civan N•amam Dikit makiaalan bayi 

Sllnnetçi Mehmet Nuri . P. 596 

1 Babkyaiı Yerine 1 
YAZ G0NLERINDE 

içeceğiniz en iyi .. kuvvet, iıtiha :;:•• ğeaçllk iliçı 

Kiııa Lütfi'dir 
Her Eczanede Bulunur P. 610 

Amatör 
Fotriraf 

işleri 
Çabuk Teıniz Ucuz 

Refili Ltıtfn mağaıaıı hlikftmet civanada P. 658 

Türk 
Pazarı 

Hacı Slleym~ 

Mahdumu 
lBRAHlM 

Hanımların 
N azarıdikkatine 

Mevsim dolayısiyle Istan · 
bul Beyoğlnnun Y;üksek 
terzilerine diktirmi~ en son 
moda üzerine manto par-

desn ve roplarımız gelmi~tir 
Meraklı ve menfaatini is

tiyen hanımların knmat 
almadan ve terziye uğra

madan evvel bir defa ma
ğazamıza nğramaları kafidir 

Adres: Odun pazarında 
kaatçı Nafiz ~nstafa ya· 
nında No. 3 
Hacı Süleyman mahdumu İbrahim 

Telefon: 37:26 P. 602 

Kadın 

Mübadil Bono'su alıyor. 
Mubadillea I Aldanmayınız!. Bazı simsarlarla b~ 

arrafların anlaıtığm haber alıyoruz. Size boO 
İ~D ea aoa ae fiat Yerirler1e 40 para fazlatl~ 
ietİriniz, ıahn alırım. Der im fiatım ı>eşinen pif 
40 para faila olacaktır. 

Bilumaın mubadil ve ğayriaı.Dbadil l:ionoJ..., 

I
Siaoetleri t.hvilit emJA.k alım aahm iıleri, tapud,. 

l•cla• tlevalrde i~takip ve ;ntacile ilia-al eden. ~ 

9 
Mehmet Ali ve Rifat kardaŞ 

llilracaat eden zevata her türlli teshilitf f 

l edirler. Tdcfon:31'l7 p. 
UUI llllUllliMlftllllJllllllllUllllllllllllBnı»mlllllllllllllllllmluıınnı1111llll 
~UlllHWHl-jWllllllllllllDllllamtllMllllllllllft!Hftlll 

s Akşeh·rbankası 
SermlZMIR0ŞüeEStjraSI 

İkinci kortloada &orsa Civar1.Dla Kendi Bio,I 

Telefon: a363 
Her türlü Banka MoameHLtı ve 

Knmusyonculuğu .. 

=Müsait şeraitle mevduat kabul . 
~ Hububat, Üzüm, incir, Pamuk. Y.apak, z.1t 
!!§ Afyoa •• ıair emtia komüsyonciiluğu yapıbr. 
=,- vüruduada ıahipleriae en müıait ıeraitl• 

verilir p. 

Eyini panayınnı ziyaretdea •oma l ol beduıe11i,.I 
Etem Ruhi'nin 

AFi~ ptQaT AL Depo ve meıllerioi 
ARTIS f : Ko:eksiyonları. 
Y AGLI ~BOYA Çiçek, mey•e, manzara, li 
IZMIR : Manzaraları 150 çe,it. 
AsARIA Ti KA : Yoran, Sart, Efes, Berga11t• 
9 EYLÜL : Merasime ait. 
SULU B0YA::~Tabit manzara. 
TEBRIKf: Bayram, Niıan, DOğBn 
MEŞHUR T ABLOI.:. AR : Resim modelleri· 
HAYVANAT: Vabıiye ve ehliye. 

Toptan ve perakende İZ M1tı 

Bono almivan müba 
nazarı dikkatine: 
lstibkak ıa1ıibi olupta muamelesini tekemm81: 

1ekllettea henOz boaolan gelmiyenler için Ankar•
0 eb bu iJler i.ieriade takibatta buloaacağından b 

badilleria evraklara ile birlikte bir an evvel -' 
keadi menfeatları iktiaa11ndandır. Bu meyaada 
ıayri mllbadil bonosu almak ve satmak istiycD . 
rimin de bir defa yazıbanemiıe teırif dmelcr~ 
e "iz. 

\dreı lzmiıde Kemeralh hacı Hasan otelinde 
· 90 numaraa Oavit Telefon 3903 

o 
D 
A 
L 
.A 
}t 

D 

t Z M t R 

Ankara Palas 
SA B 1 K 

ASKERi OTELi 

lsmire Gideceklere 

A. Si&e ea temiz en kibar en l6ks 
tnrlll Konforu havi 

S BU OTELt 
I Ta•siye ederiz Tam merkeıi ,aziyett• 
C · Orada umCluğunuz rahab bulabiliı•ioİS' 
A Fiatlar emsaline niıbetle çok ucuzdlll• 
"iT. lzmir Kemera1tı htıkümet konağı karf~a 
.n. Telefon No . .J4.18 p. ~ 


