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Cuma 
21 
Eyltıl 

1934 
EIA Ti a l(.ur111t11r 

şeref kupasını kim kazanacak ? 

Son hattanın merakll hAdisalına bir bakış 
---

Amerı"a t.ıc.ııcı son grevıer esn11s ınaa grevcııerıe us"erı~r aruuı.uı.ı 

sokak muharebeleri o1muıtrır 

Amerika grevinde bir müıevvik 
tevkif edilirken 

Jlançuri lcıllcılmeıi yeniden Maliye ve Adliye 
binaları yapıırmalcıadır 

Ceıaubı ...(rraerilcadalci örekıe yılanlara yedirilmek ilsere bel· 
Zenan büyüle kirpilerden biri 

C.nuM A...mka 'dalci lJrelcıe bir Boga. yılanı bir 

K.Pyi yutar1"ra 

j 
• '} 

Berlin'de Komünistlik ba
hanesiJle yapılan tevkif a· 
tın halli ronu gelmemiıtir. 

Holandtı'lı M. 
Y ongh; ~ar har sası 
bitaraf reidiğine 

ayin edilmifıir. 

Cenubı Amerikadalci yılan lJrt>ğİ ş 6kinlerinden iki ıip. 

Kos kora Keçi; , Yılanın boğazından 
biJyle geçer 

-- - - - --- - -- - - - - - -

BUGUNt2 
SAHiFE 

1937 Hllalnde i'ar.ia'ıe yopıla

crılc olan ••&ille 300 .,..eıre:ık 

lvgiliz Prensi Gorç; S.vgili liar11ı Ey/el kulesinden , ·edi dP/a 'ıik· 
Marina ile Londra'da dolaııyor ıek olmalı aıere 2000 metre 

Bu iki genç bera4er yaıa i.ıtifdlı Beton arme bu kule ya• 
maktn iseler de henas ııikdh pılacalcıır, Bu kule ileride hava 
yaı11lmamııtır. Niıanlı bulunu· ıuarrualarına karıı da kullanı• 
nuyorlar. lacalcıır 

renubi Amerikada bir yılan 6reji .• llu lJrekıe yılan 
yeıiııirilir oe ıiooreıi yapılır 

K4nun ... vuel' d• Boenos ..4yreı 
ıehrinde yapılacak kongre 

için 1aul1&ar•ll poııa pul
ltr• -..r1caa111nr 
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SAY~A: 2 lZMlB POSTASI 

şeref kuPası Yarısları bugündür 
' -

şeref kupası Xb~1ıya GUnun .. ~.~s'elesl 
Tekmil Dünya Ruslar'ın SoO 

Vaziyetlerile Meşguldür 
•••••• 

Bu Gün Karşıyaka'da Saat 15 De Şeref 
Kupası için Şarpi Yarışları Vardır 

-~~~------~~· ..... ·~--------~~~~ 
Yarışlar Çok Eğlenceli Olacaktır 

Bor11 BGltenlerini takip ediyoruz. 
Bıkıyoruz ki filln tdccır filln gün• 

de 3,500, rılin günde (2,300 çunl 
incir .ı. 

mıe. Bu ~ 

~::·7.!:: Rusya Sulbperverdir 
görünüyor. tt• 
Tetkik e· Moskova, 19 (AA). - Tek yeni azalarına samimi ıu~e tit· 
diyo"'UZ : mil ~ovyet matbuatı Rusyanın beyanı boşamedi eyleııllf. • 

Bu gila Kartıyaka'da ga· Simsarlar Milletler Cemıyetine girmesini M. Benes e~vret ~u.sy•:ı 
zetemiıia koydaja Şeref Ka· Borsaya her mevzubahsederek Sovyetlerin konsey mesaısıne ışbr•k 

0 
puı için K.S.K. ın ŞarpUeri glln ••tı~ derin suhlperverlfg .. ini düoya memnuniyetle kaydettiktell~;. 

d k 1 b liateıi ver· '-..-
araıın • ami a ir yanı ya- ıulhunun hareket aerbestlig .. ini ra bu iştirakin sulhun t•. 11 

• 

Ş miyorlar . IAf 
pılacaktır. Saat 14 te upi· elde etmek irin Milletler Ce· mine hadim oJacag· ıoı ı 

F 
Satııları birleıtirip on, onbq g"iln· " 

lerin Serdilmenleriyle lokçu· Iü~nü birden veriyorlar. Beri ta· miyetinden kaıten çekilen ba- eylemiştir. ~ 
larının kıyafetlerine paYaD ve- rafta müetalıaıl bana okuyor, alıcı zı devletler tarafından Sov- M. Benes ilk defa olat~. 
n'lecek ıaat 15 te de yarıı tüccann bir günde genit bir ibti- k . . k . ol.,.. ' yellerin Soıyaliıt fikirlerine onseye ııtıra etmıı . ı yacını ltapattı~mı Hnnederek ata· iJ11 
baılıyacaktır. mıyacağı veya dütktln fütla 18ta. tama mile uymaıa da M. Stali· Tevfik Rüıtli beye de ~ ıalll d•' 

Bu yarıı için tertip edilen ca$ll kanaatiyle enditeye dtlfdyor. Din dediği gibi ıergllzeıt ara. surette hoşamedi beyan. • d 
protram tudur . Mesela bir ticarethanenin .. ttıAJ k T- k. . lh .,.., 

• incir miktannı· bizim btıltenimia yıcılanna ··bir mania teşkil et· re ur ıyenın ıu ıı,, ff 

1 - Hakem .Heyeti ; yazdı. Boru bülteninde hlll çık- tiğini kaydetmekte ittifak ey- herkesçe maJüın olduğun~-"' 
Deniz kamandanlarımızdaa mıdı. 1ıtenilfrıe isim nrehiliıia. !emektedir. Gazeteler f Rusya• T. ü.rkiy.enin konsey maı~ı _,, 

B b S H ı C Daha mühimmi var : lki buçuk l k bli ük h i ti b• in atı ami imi, emil Bu gün Şarpi yanşlariyle"'bir kaı daha ıenlenecek olan. şen aydanberi 9 0 , 18 bültenlerine nua· nın Milletler Cemiyetine gir- 11 ıra 1 Y e emm ye 
beyler. Krırııyaka'mızdan bir manzara a ran memlekette bir kilo dahi zey- mekle ıulb lehinde çalııan bulunduğunu söylemiştir. f 

Gl'dı' A, Hakemleri : Gilzel Karııyakada bu gün R fik b k d. ş • · tinya~ı ııatııı olmamııtır. Fakat Milletler aurubunu takviye M. Litvinof ıu ıuretle cefl e ey en ı arpısın• hak.ilı:atte cayır, cayır yaA alınıp • 
Deniz Yllzbatılanadaa Hik- her halde heyecanlı ve zevkli den baıka hangi Sarpiyi iıter ı;atılmaktadır. Günfln biri•de Bon• etmit olduğunu tebarliz ettiri- vermiıtir: ,1s· 

met,Millzim Rifat, Gedikli Za dakikalar geçireceğimiz mu- se ona binecektir. DDn ida- holteninde ıu kadar bin kilon1Ul yorlar. Reisin söylediği Fgüıel ... k" 
bir günde satıldığını görecek olan p • 19 ( A A) S t ferde d 1 ' " tet-_ 

biti Yaıar Beyler. hakkaktır. Şarpi yanılan rehanemizi tereflendiren arka· yağ ciiatıluılluı da halen incir arıı. . - ovye n o ayı aamımı _, 
Tertip hey'eti: timdiden bir çok alikalı de- da•lar bu buıusa muvafaket moııabııllannın da,tdkleri tellfa Ruıya'nın Milletler cemiyetine kürlerimi bildirmek ve o:,. 

d kod 1 d 
.. düıecelı:lerdir. girmeıi mnnaıebetiyle Ekzel· 1ah11nda blitiln konsey aıi ,. 

lzmir Poıtaıı Yazı Iıleri i, a ar uyan ırmışbr. etmiılerdir. T6rkiye birinciıi· Şn halde eorahm; Boruıııa vdcu· kkü k · · /.' y 1 • 1 • • do.ndak.i hikmet nedir ? Neden ıior gazeteıi diyor ki: teıe r etme ısterım. 1'. 
Mlldllrll Faik Şemaettin B. ve arıt arın netıce erını ve nin yarışa iıtirak; tabiidir. günlük. alıı, veriıler muntazaman Rom~, Londra ve Paris Ja· nızda bulu~duğ~m ilk de•'',,; 
Muharrirlerinden Adaan, Aglh iıtirak edenlerle heyetlerin Yarış komiserliğine komiı- listeye geçmiyor? Neden iki buçuk ponya ıle Ruıya araıında bir M. Benesın rıyaıet et~ ~ 
beyler. fotoğrafilerini Pazar nllıha- yoncu Muhlis bey müttefikan aydan!:eri Dona baltenlerine bir mukarenet vllcude gelmesini fikrimce falibayırdır. Eli••,. 

d e'redeceaiz memu edı'I · t' kilo bile zeytinyağı Hbfl ıri""i- 1 
Halkevi Spor Şubeıindea mız a n • • r mıı ır. yor?. Yokaa Bonı da mı i'bı-;li her iki (memleketin menfaat yıldönümilnü ahiren tes'it d' 

Ahmet Hamdi bey. u k · ki yii•tınden müıtalmla ve nt1fuzanu g&ıtermek sure- memiı olıaydık ve münaııb' ..1t 

2 - Bu gOn ıaat 14 te ... •.. tiyle teıhile çabımıılardır.Zira erıey ıöy enmemıı o Jet Z a 'a r a Vur abalıya?... h 1 • ld1"' 

Şarpiler Karııyaka'da maaye- ffima)aya uzak tarkta azlatma vukuu ken~iıi . ~~kkında çok ıe1 
aeye hazır bir vaziyette bula- e· .dd. •. R h • Awrupadaki .erginliğin zevali söyhyebıhrım. . ,,. 
Dacaklar. ır 1 ıaya 2ore usya aro Heyetı için inci ıarttır. Filvaki bu A11amble ve ~nun ıcr• "'' 

3 - Hakem Heyeti, Şar- b ) "' Berlin 10 ( A.A ) _ Hi- ı nupada muahede· ganı .0 !an ko~seyın yapa ttOP 
pilerdea baıka içindekilerİll 8ZJr Ji(J yaotyormuı malaya giden Alman laeyeti- le aidea tetkikini teıhil meıaıyı ve ~zaıına terekid'' 
clıhi ıiJinit vaziyetleriyle ge- Harbin 19 ( A:~ ) - Roy· Çin - Ruı. m.uah.edeaine isti· nin ıağ kalanları Mllaibe .. va· için Fıanıa, laıiltere ve Ruı· eden meı'uhyeti • ~nclri ..,o· 

i 'lik . ti . i t tk'k ter ajanıı muhabırındea: naden hikımıyetia tanınması- ııl olmutlardır. Bunlar agra· A d it 1 b k Ve doıtlak ve hahııyet jt 
mdct k vabzaye.herttın de ı Maaçukl' Hariciye aazareti- nı iatedig .. i bu arazinin itgalioe nılmıt olan fec! a~ıbete rağ- J•Jlt f lıya at lkıl ıra.hmıyat naıebatı idame edecejial o~,. 
e ece ve a cı e en e pu . men elde edılmıı bulanan ma a o•• en r a ara Dı aye d. K k e fi 
••• verecektir. nın resmi. ~ir Ubey~natı SAovyet karıı prote!'to etmiıtir. ilmi netayicin çok mlihim ol- vermit olacakbr. Raıya ile de.!~o~umT.llrk~za llonıe!zli ço~ 

4 Y S 
kavvetlerını ıurı ve mur , , • , , d .. b t • 1 dl ıgımın ıye m mea.. .JI 

- anıa tam ıaat 1 h. 
1 

i . bi 1 t'kl . d ugunu eyan • mıt er r. Japonya araıında tee111ls ede- iyi doıtum Tevfik Rü•til be1·-
te batlanacak ve rlls ir ne ır er aın ret l arı yer e Kıc baclad k b. ulb v· B d y ıd• g ın va· Mançukoya ait bir araziyi iı y y 1 ff b ce ır 1 ıyana ve u •· ayni zamana tesadüf etme• 
siyetine r&re Şarpiler, Hakem l d k t hk" t ki ar ID petteaia mnıareketini ve var- f l'h d 
H 

. . . k ga e ere a ım e me e Ankara 19 ( A.A ) - Dnn a ı ayır ır. ı.:t 
eyetının g6ıterecejı çı ıt itham etmektedir. · . E ıova ile Belgradıa bitaraflığını M. Litvinoftan •onra TeflY 

.. mandıraıı harldade bulana• MaaÇaka hilkfımeti Sovyet gece bava auhunetı fevkall- 8r&rl elde etmeie çalıtan bazı Al· Rüştil bey aşağıdaki oot~ 
caklar ve verilen itarettea baıkonıoloıuna bir nota ver- de olarak çok diiımtııtür. Es- Umumi barbın earann man zimamdarlannın ıiyaıe· ıöylemiıtir: 
aonra ıamandırayı geçebile• miı 1860 ta Pekinde yapılan kiıehir ve boluda sıfırın Ilı- dan blhiı olan bu milhim tine de nihayet vermiı ola- Reis efendi , 
ceklerdir. tıaretten evvel çıkıt . tünde bir dereceye kadar ve efıikamız dlln baılamııtır. caktır. Söylediğiniz' sözlerden d~ 
.. m .. ndıraıım geçmiı baluaaa Şahın zevcesı Kütabyada ııfırdan aıağı bire Rica ederiz; tlklbini ihmal CeneYre, 19 (A.A) - Ana- yı ıiıe teıekkür ederim. "~ 
Şarpiler yanıı kaybederler. Berlin 19 ( A.A ) - lra• düımllıtOr. Hıva ıuhuneti ıı- dolu Aaaıınıa buut maha- gösterdikleri hliınilkabald A 

buyurmayınız. Çok beğe· ,ır 
S - Rota ; bunclaa enel ıahının .zevcesi Pehlevi haz· vasta sıfırdan aıağı 2 Karıta necekıiniz. Sizi azami şe biri bildiriyor: dolayı bütün konaey isi of 

7apılaa yanılar Rotalanaıa retleri lsviçredea buraya gel sıfırdan aıağı 3 dereceye in- kilde alikadar edecektir. M. Beaeı konaeyin 82 inci teıekkür ederim. Tlirkiye Is, 
aynidir. mittir. miıtir. devreıbıi ıçukın . konıeyin • Devamı3 llncD ıahif~ 

••Kara Korsan•• 
yilz tonluk bir ıefiae etyaıı· le çıkardı. Sonra varili açar, Bu aefer de Şeytanoğlu ay- Eğer korHnlar dikkat et~ 
nın kendi gemiıine nakli .~~i~ içindeki barutu .bulunduğu ni vazifeyi g&rd8; kalyonun olaaydılar, Karakoraanıo ~ 
~·~ım aaat li~ım geldıgını yerden. ta cephanelıie kadar ite yarar blltlD eıyaıı, 25 ka· dutlara kin ve nefretle 

Ad ıftıhar makamında ıöyler da- uzun. bır yol teklinde yere d& ıaıı, ıillhları alındıktan ıon· tığını ve arada sırada bfd~ 
Kara Ali'nin Harikula e rurduı kerdı. r• barutu fitilliyerek çekildi. tinden di,ıerini gıcırd•ttı•~ 
Maceralanndan 81• r Saf ha b. Kors~~larıa usulü I~ vedçkhile, l'kşl e~tano!slu kgelmi 'fcep.han,e: Elbablador elde edilen la- farkederlerdi. En büyllk ~ 

ır gemının etyası a ın ı tan ı erıne a a ııerı " ıam aı 1 • i i · ı· .. · · Elh bl .. d k 'd' 
:~M~li@@~M•••••••••MM•M•l@ d'l . . . . d k' • . di M 1 paayo gemıı n n zeagın ıgını a a ora arıı 1 1

• Ut ~ • zapte ı en gemıyı ıçın e ı ın· verır •. • tlmya.. azan ve gö 11 c k ld Elb bl . P"" 
__..:. 15 - sanlarla birlikte imha etmek hurmetli bir ıakal, bir kibrit fa~ : :açı° k mem:1~n ° u, k • ador bır, aı•r11 ti 

YAZAN : F. Şemaeııin ıarttı. Ba ıayede, çok zaman· aleviyle hemea tataıar ve . ~I yf~ ~vv; k ve b zea- ru arı 1geziair~e~-k b••,.t-' 
- Aman reiıf. Ba heriflere yoa mllrettebatıaı zarar ver· lar irtikip edilen bllylik ciaa- parlar! Bir cephanelik te kil- gın t dr ıe Kney k e •ııtna ıpanyo un belınuıw i ., .. ~ 

ti · i k 1 h t b. ilk b. k 1 il i zap e ea ara oraaaa ne e· gliı•I kılınç nazan dlk..-
lılr ıey kırmamalanaı ye ele miyecek hale sokmaya batla· ye n ız a maz veya u ır ç ır ıvı cım e ayn ıe- kkllr tti d t ·k d. . . _, 
Dize eşya atmaia kalkııma· itılar. Yalnız bir direğe y6z- geminin koraanlann taarruzu- kilde birden ateı alır. I~ e • •• e . eıvı e 

1 c~lbettı: Bu ~ılınç cıddell P'" 
malarını emret!. Declll. clea fazla lıpanyola bir la na uinyarak mahvolduğu pek Şeytanotla cephanelikte• cı. bir ılz al7ledı. Y al~ız hırane ıtlen~ıı ve ç~k 51; 

Sarıoğlaaıa, biç ldmıemn içiaae bailamağa muYaffak geç haber alınırdı. gOverteye dönerken yaptığa bar aıaiı bir yukarı gezıa· edecek tezyınata malıktL ~·· 
harau bile kaaamaclu elcle olmak, haydutlara emıalıiz Santamarya gemisinde yağ· iti glizelce tetkik eder ve mekte idi. tamaryanın ikinci kapta .. ; 
edilmek bere balnaa m•z- bir zevk veriyordu. madan ıonra gemileri mah glivertede arkadaılan koraaa Uml llzerı laaydutların re- madan cekti ve aalDI_. ~ 
sam bir gemide, en~ hlr lıpaayollann bağlanme veya vetmek vazifeıi Şeytanoğla ların biltlln etyayı nakletme- iıleri Ye kamanda edenleri inceden inceye tetkik •~ 
ıeyia bile kaybolma .... laak· kilitli yerlere kapatılmalari iti denilen bir koraaaın idi. Bu leriui bekler ve .. Bu it te bi· yağmaya ittirak estmezler, yal· nasıl it g&rdllğlinll aa.1 __ 1~ 
kıDdaki bu ihtan; Karakoraaaı pbak bitirildi ve bundan adam gemi yağma edilirken tince çakmağı ile barutun 111z itlere nezaret ederlerdi. için de kılıncı bir halP" 
latemiyerek rlldllrclll aoara yağma hareketine ııra hiç bir ıeye bakmaz ve doğ ucunu ateıler ve kendiıi de Eıyalana teklimi uıl koraan ıahibinin g&kıllne ıapl• ... ,, 

Bu sarada iki gemi borda geldi. Dotruıu, koraaalar bu raca geminin cephaneliğine gemiyi terkederdi. gemiılnde yapılırdı. Karakorsan bu ıeni cı;_, 
bordaya gelmitti; ve koraaalar, haıaıta bDylik bir maharet gider ve oradan ku<:ağında Barut ııraıı yavaı yavaı Karakoraan bDy&k muvaffa· yeti gözünü bile kırp'°'tet' 
Dk fıraatta upanyol kalyonuna g&ıteriyorlardı; Karakoraaaın kilçilk bir kara barut varili yanarak cephaneliğe kadar kiyeti ile allkadar bile değildi yapan haydudu nefretle 
atladılar. Ve bir kma veya hançeriyle cehennemleri boy- olduğu halde dudaklarında gelir ve cephanelik atet alan- bir direğin dibinde dimdik kik . ediyordu. 
kasdan farklan kalmayan kal- lamıı olan Karakoncoloı; ıekiz ıeytanlara llyık bir tebeuilm· ca gemi berhava ol~r giderdi. duruyor, etrafı aeyrediyordu. - Devam edecek ...,,. 
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r Unun mes'elesi 
q lekmil Dünya Rusların Son 
~ Vaziyetlerile Meşguldür B 1 --
,., llusya Sulhperverdir U gar ..... , 

\) Ba~~a.rafı ikin .. ci sahifede - . Turan Cemiyeti Reisi Ömer Kisif Beyi Ze- Ankara 

Gazimiz -
r 

lıt)· lıalıklarındao bırıne nam guna münasebet g6rmemıt y J d 
~ ~İni koyarken hiçbir ıuret olduğunu ilive etmektedi.r. • hirlediler Zulüm Çok Şiddetlendi o un a 
~ f bir prestij endişesiyle Cenevre 19 (A .A~ M. L1tvı- _ ' _. • •• • • _ htanbul 20 (Telgraf ) -
" ~tt etmemiıtir. Yegine nlfun nutku ve b1Haa11a bu T k c • ı• D v ld Gazi hazretleri, refakatle
·~tli • Milltıtler cemiyetinin au~ku~ sulh ve .emniye. tifabt r a ya em 1 ye 1 a g 1 1 rinde Başvekilicıiz ismet 
4 latttı \'ilcudü olan büyük vsıtlerı ve mibhbane aıyetler paşa, Dahiliye vekili Şükrü 
l~'Y• oıütevald vesaiti nis· le temin olunamaz. Ve her lstanbul 20 ( Telgraf ) - Trakya cemi Bu1gar halkın~an bir ınsmı, muhacirlerin Kaya ve Milli müdafaa 
~iade hizmet etmekti. Mem- devletin komıularındao mile1 yeti, ıalihiyetini büyük Bulgaristan birliğini mallarını yağma e~miılerdir. Son dakikada vekili Zakii beyler olduğu 
L.'~İtnin şimdiye kadar taki- ıir emniyet zamanları iateme• yaratmağa çalııan Bulgar hüktimetine dev· alınan bir habere nazaran Varnadaki Turan balde Ankaraya hareket 
"ttıii ıiyaset ve milletlerin ğe hakkı vardar. Kt1ımları Ce retmiı ve teıkilitıoı dağıtmııtır. cemiyeti reisi Ömer Kitif beyi zehirlemiı- buvurmu,lardır. 
~l•tınası yolunda elde ettiği nev.r~ mahafilinin bOt~a dik- Bulgariıt~nda gördükle.ri me~alim yüzün: lerdir. 
~tttli neticeler müttereken katını celbet:nektedır. Dila den kaçmıaa mecbur edılen Turk gençle11, Bulgariıtanda Ttırk unsuruna kartı zulüm 8uJ2arlar Mİ• 
~ 1~ttiğimiz eserin tahakku· akıam milletl~r cemiyeti ma- oradaki fecaatten bahsetmektedirler. ıoa haddini bulmuıtur. 
~' otan çözülmez rabıtasını haf~li~de heıhangil bir Fransız • • • • • hail of U iste-
t ''en en jyi delildir. b.arıcıyc naıırının da M. Lit- it 1 y :a ı O J d d• 

\itkiye bu ruhtan derin vıaoftan. baıka bir li•ın kul· a ya - ti o os a vya n arı a me 1 
~- •urette mülhem olarak ı·~•mıy•c.•tı .a1.ıenm.ekte i~ı . • ~ Aldatıyor mu? ıstanbuı 20 c telgraf ) 
~~ey mesaisine iıtirak ede~ ~ıoe aynı mahafılde ~ M. Lıt· ık· M 1 k flJll b t e· - . Bulgar hük6metinin Mr Mi
~ tır. Bu münasebetle b"· vınof nutkunun dOnya nizam I em e et ıtı&t UB iDi lr htanbuı 20 ( telgraf ) - bailofun iadesini istediği tek-
1111, ve emn' t' b ;ç,I bü M. Veaizelos Selioikten ge· · d'I • . y 1 ~ •yni zamanda muhterem ıye ıne a. 1 liln b. • o·· .. M k 1 . J b' b 'd. h r . At' zıp e ı mıştır. ugos avya 
u,_~)et IDÜmessili dostum M. memleketlerde iyi karıalanmı- ırıne uşuren a a e ed ık ~a. u : .eye IDlh d'l ,. hükümeti, kendisinin hudut-
~Ofun da iştirakini gör· ya 1.ayık olduiu ~ve 19 Eylll Roma 20 (A.A) - Belgratta,diseyi kapayacağı zannedil- hnakak da ub' elmı~I~ ya u 

1 
e~ tan ihracını ist emiş; hilihara "'"t . •w• - b1kıkatenb •t ·&· , k d' a ına ır ogıızçe gaze . . . 

iL. -; tıa hıssethgım bu yük se· d b. dır. a p ıeae•~ arı ~~: çık.ın Vreme gazetesioin Hal- me te ar. . . . tede çıkan beyantının tahrif bu talebınden yazgeçmıılır. 

'
.~ beyan etmekle bahtiya- e ır uoüm teıkd ethgı . Roma mahafılınde kaydedıl· d' . w. • h d'I 1 b. D t y ') . v .. . w. beyan olunmaktadır yayı tebz1I eden ve ltalyanın d" w. .. (bütii y 1 e ıldıgını, ya u 1 er a ey ID os un an ı-
ll. e hakkımda r ıoyledıgı V · ıgıae gore n ugoı av de beyanatta bulunmadığını 
~I 1 .. I d d 1 ' k d. erıova 19 (A.A) - Sov· ıeçenlerde Belgratta toplan· gazetecilerinin bu makaleyi - 1 . t' 1 N • 
\ o:ı er en o ayı en ı· t R . soy emıı ır. a•ın eşrıyatt 

' bar ti t •-k- ede- ye uıyanıa mılletler cemi- mıı olan beynelmilel ticaret iktibas etmeleri üzerindedir ki, • • ~ 
\ are e eıea ur t' · · , E t • ye ~ne gı~~HI meı eleıi 10 konferanıına ittirakten imtina ltalyan gazetel.eri Yugoslavya- mnıye 1 um11- lstanbul. 20 <.Telgıaf ) -
V, .. ,

0 19 
( A A ) Eylul tanhıade Moıkova ve b 1 ya hücum etmıye batlamıtlar- • ••d•• •• Akvam cemiyeti konsey aza· t•lttt:·· . i ol- Varıova biik6metleri araııada ına H. ~p o an yazısını .. pro dır. Bir aydanberi iki taraf mıye mu uru hğıoa intibabımız, Atioada 

s,ıı L• Polıka neşret~' birtakım notalar teatiılai in- teıto ıçıa hilktimet resmi te· matbuatında karıılıkh hücum- Istanbul 20 ( Telgraf ) - yeni dostluk tezahürlerine 
Qlr makalede Lehıataoın t 1 t . . B ıebbllaatta buluamuttur. Bu ı d k b had· · • • . . ·ı 1 - -)et . 

1 
aç e mııtır u aotalarda er urmuf en u ısenın Yeaı emnıyetı umumıye mil- vesı e o muıtur. Butun gaze-

''tiıa Ru~yanı~ Mıllet er ce· Sovyetlerin cemiyete airme- teıebbilstin iki memleket nıat çıkmıt olmasına teesaüf edil· dilril Şilkrll bey Edirneden tel"r lehimize neşriyat yap · 
\iı e gırmesıne muha!ef~t sioden ıonra da Leh-Ra• m&· baatıoı birbirine dOtllrtn hi- mektedir. gelmittir. maktadırlar. 

ı ?lduğu suretindeki ıddıı oaıebatınıa ademi tecavllz 
_,. \q tıddetle protesto . eyi~- mi~akile mütecavizin tarifine 
.,. \ ' Ye Lebiıtanın hıç bar daır olan mukavelename dahil 

r.11 ı.;tt, daimi izilık talebiyle olmak Ozere mevcut ltillflara 
ett# '1/~t Ruıyanın Milletler ce- istinat etmekte devam edece-

Hars sahasinda iktisat Kongresi 
~: •1ııı. rirmui ..... ad• bir ği tebeyyaa oıaamaıtar. M. Bitlerin Almanya için bü- Trakya'nın iktisat işleri için 
o~~ M Ve nı·zel yük tasavvurıarı vardır bir kongre toplanıyor 
,~., • OS - · . lstanbul, 20 (Telgraf) -ltisat vekaleti namına iç tica-

i çO_' ~ -- • -= Berlin 20 (A.A) - Pariste hinde hani aahada bDyilk Trakya iktisadi itlerinin tet· 
b•f ~l"BSAI f ı• tt çıkan Eotranıijaa gazetesi şeyler yapınak iıtiyor. Bunu kiki için Cumuteıi gOnO ret um.um .müdü~u hmail Hak-
1ıd' " aa ıye en Vazgeç- Nurembe,,gte milli ıosyalist ta~ak~uk ettirmek için Alman Edirne'de bir kongre topla- "~ beyın rıya1etınde bulunan 

• "' • • S •• ı• koagreıiDdeki muhaberenin mılleb ıulh ve huzura muh- nacakh.r. Köngreye. bUyük ~ir bır h t y'et takip edecektir • 
• ~ 1,t mıyeCei[IDI Oy tyOr fırka ikinci reiıi M. Hes ile taçtır. . ehemmıyet atfedılmektedır. Hey'et fehrimize gelmiıtir. 
0~ ~ v''~ul 20 (Hususi)- Mö~I Muhakkak olan bir netice yaptıtı mDlikatı neıretmekte- Fran11 ıle .anla!mak karı~- Kongrenin milıakerelerini, ik Yarın Edirac'ye gidecektir. 

l.. '"•ıelos'un Atioa'ya av- varH, 0 da M V • 1 d. M H d . t• k·· hklı hilsnn nıyet ıle el~e edı-
.'111 'i . enııe oıun ır. . es emıı ır '· ı b'I' A' · ıı t• • b A ti k p J J 
\ Uaanııtaa matbuilında yeni bir intihaptan korkmakt H'tl . 1 • . bn e 111

• ~·n • ~I e ının D rnavu u ar emento ar 
,,telif ıekillerle karıılan· olduğudur. a "k ı terın A mi aoya ıçdı~ B anlatmayı ıstedıgı meydanda B"" .. k b. ]"' k t Itt'l l . . . 
~t'dır V . , .. , . . yu . ~·~~vur.•n var ı · . u dır . Ve Alman milletinin P.k· uyu ır nıa ı sı ın ·l ı ıac ı Ingıhz heyetı 
Si''& Vnnizelosıı .. Milli blolr" onızelos Gırıt e gıdıyor keadı11 ıçın ı~li~la elde edıl~ ıeoriyeti de bunu istemektedir. içinde L .. ndra 20 (A.A) _ lstan· 
~ .'ilanda muhalefet , partisi latanbuJ, 20 (Huıuıl) .- Yu· cek her hangı .bır lmuvuffak~- Ancak Fraaıa b~k~~etinin lttanbul 20 (Huıuıi) - Yu bulda toplanacak olan Parle-
~t'ciı ede f k 1 isleri nan mubaldet fırkalarıle bil· yelten daha zıyade ehemmı · de Alman hük6mell gıbı açık- . t it 1 d 1 h mentolar •riıı ittihadı ko f . 
\'ttt et n. 

1 
ar • ar ~e gün· kiirnet arasında mllnasebat yetlidir. Hitler kendi milleti ça anlaşma siyaseti leiiinde nanH an, a ya an g~ ~n h:- ransına · t' k d k ' 1 e 

•, ... '-lıal mfıtt er ve aynı .. .. büıbiltiln keıilmit ve itillf ve dolay11ile bOtDn dOnya le- bulunmasını arıu ederim. herler~ göre Arnavut .u l: lagiliz il ırabh eh ece. oS~n 
.._ e e e mensup ayan . k.. k 

1 
kt\metı çok bliyük bır ma ı mura u eyetuıe ır 

8t'il' \,t'b'uaan iziları da bu ım Bana ~ ':°amııtır. ,

1
.., , • sıkıntı içinde bulunmakta ve Park Goff i tihıp edilınittir . 

.. ,f ~'le ittirak eylemiılerdir. d k~~~~ı ·r0 fırkal~r ar~llD· ayya re s 1 nema Si memurla maaıatını bjrkaç ay· Bu heyet Britanya ittihadı 
~ ~~t, İçtima, ertesi glln de a : 1 1 i had bır ıekıl al • danberi venmemektedir. fahri katibi M. Bossem ile 
ıdd" \ t tdilmiıtir. Halk fırka· mıt ır. . Mali milzayaka aıkerin iaıe· Geoffrey Peto Filip Davson 
~~~ ~ •e hükumet fırkalarına .~~syn. Venwızeloı, bu hafta 19 Eylül Çarşamba Giinii Açılıyor aini bile bozacak dereceyi bul- ve Geoffıey ManderdPn mü· 

\ .. •"~ 0 t 1 b . t' _ Gırıt e gıtmege karar vermiı- ILl\.'" BÜ-uu·· K FİLM muıtur. rekkeptir . 
ı..-11, .aze e er, u tç ıma t• V . 1 b k ı ,., 1 i k d• 'b . ti ,~, bilhassa muhalefet ile ır. ~nııe ~ıun u arar1na Bu baber er ay ı ı tıyı a -----.. ....... ---

~ ~- ~,t .,.undaki ihtilafh f~vkalad~. bır ehemmiyet ve- Altın Arayan Kızlar t<!ıekki ıızımd•r Sar ve 
·" ~' '~'•.'eleler görOıOldOğünü rılmektedır • .. .,... , ,,.. 1 _ __ ......,.______ Franııca ıözlil ve ıarkılı lkt• at Al .,.s ~lıtlıli!_~t' Ol k~b~n!!_!rin,d! M Hul 12 meıhur sinema yıldızı ve 200 revü artistinin itti- ıs manya 
fi,l \:~fı11d Y•pmıı ıkı. meb uı • rakile muhtetem dekorlar içinda meydana getirilen ıe- Vekı•ıı•mı•z Nevyork, 20 (A.A) - Sar 
.; :~ ~•ıa _ memll ketı~ 1!1~: Dem• t • k • aenia bOy6k filmi. Statukoıunu müdafaa ıçın 
_.ti ~.~ •i ınına M. Veniz~loıu~ il lr 1•• 1 MÜKEMMEL MOZtK, BEDii DANSLAR, MUHTE- Ereğliye de gidecek muhtelif Nizi aleyhtarı Ame-
~( ~İf ,~~lıdi'~~~att n çelnlmesı H ~a~ıov~,kl 20• (AA) - M. LiF NUMARALAR P.701 Zonguldak 20 ( A.A ) - rikan teıekklllleri tarafından 

~·· ~. 1 ıgını yazmaktadır· 
1 

u artı 1 1 hcarbet 1anlaıma Illvetea "MEKTEPL lLER EuLEN l YOR" Şarkıb, lktiıat vekili CelAI bey Zaf· bir komite tesis olunmuıtur. 
f ı. 'e arı programınıa •t ıca ga· d 1 k d' b 1 d k' k'kl . . b' . B 't... 'iıeı· . . 1 . b an• ı ome ı. rao o a a ı tet ı erını ıtır: u komitenin kanaatına 
" t.ı..:'-.ı ... ııt matbuıt ı (' e, M yesı zaman~ ım~ln aı.d ol· dikten ıonra refakatlarındakı giire Sarı milli Sosyalist Al-

.. ~ .. "'tin ıiyui hayattan dukca ve d•ier devletlenn de Sean• ıaatları: Her giin 15 - 17 - 19 - 21,15 Cuma zevat ile birlikte diln akf!m d t' b. 1 . i 
, ""'i . . k'l h t• 1 hd.d n 1 i 13 t 'il P b ü " 13 15 manyaya av e ı ıa erce ııç -~ ~, e bıç niyeti olmadığı· ııtıra ı e er ur O ta ı atın g Der e ı ve ıeanı, erıem e g nu ve otomobille ıehrimize döamilt • b' t tb" .. . ıb· k 

~' fjıt''•ftarlarının da böyle ve kontenjan uıulllnlln kıldı- te mektepliler ıeansı. tllr vekil bey tatkikleriae de· yl ı kır e d'o' reJımılnbe t ı hı. 
ııcir 1 li ld t 1 d O aca ve nya ıu unu te -'t ... beslemediklerini id- rı ınaıı ıım o a unu ıay e Geceleri Reıadiyeye ka ar tobllı temin edilmiıtir 1 vam etmek Dıere Ereyliye de d•t d kt• 
Qıe•·t - -~ . r . 1 e ece ır. 

• edirlu. m 1 ır. gidecektir. 

~4.H ET Ve ASIM !k?!~a~rı ~!5~~~e !?a~!~~!SI 
~ .. Çe~it ısmarlama ve gurup işleri alınır. Diki~ mükemmel fi~tlar her keseye uy1ıun,lur. Atelyemizde ehemmiyetli ıslahat yapılmı~tır. P.641 
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21 EYLUL 

iktisadı: • 
ır ~~ıa b erı eri Dış Pazarlarda· 

-·--
T·irk Mahsullerine Rağbet-Al- Muamele Vergisi Halkapınar 

an Bulear Mal Mübadelesi - · -- ·-·-= · ıe· 
Almanya piyasalarında Türk Bulgaristandais muhtelif mem· Satış Kıymetleri, Verei Matra Şirketi Tehdit Kastile Aıııe Jı 

mahsullerinin satışı hakkında leketlere 297 vagon üzüm ih· h E T k·ı Et • kt• • o·· .. o·· 1 y k )aJlP 
~ürkofise şu malumat gelmiş· ra~ ~dilmiştir. Bu1g~r~stanı.n JD& SBS eş J ~J .. yece. Jr 010 DUDe UŞeD er 8 ft tP~~ 
tır: erık ıhracab da mu hım bu Dün Maliye Vekaletinden J Emsalı muesseselerın satış Dünkü nüshamızda haber d:ın çıkarılmasından ~' f '' 

Acı Kayısı çekirdeği piya- yek ün tutmaktadır. Muamele vergisi kanunu hak· kıymetlerinin taharri ve tayi- verdiğimiz Halkapınar şayak olarak mutaJebatlarıaı 11 ~,ll' 
s sı sağlamdır. Türkiye mah- Hububat: kında vilayete mühim bh ta- ninde tahakkuk memurlarınca fabrikası hadisesi zabıtaya şirketi tehdit gayeıile ~~f' 
sullerine talep vardır ve işti· E J"l" .k. . h ft b ·. mim "'gelmiştir. imalathane yapılmakta olan tetkikatın tam aksetmi•tir. Hadise, Tatiliişgal nin önüne ~düşüp, fab

1
11

11 
ı-

h J d . T k' b y u un ı mcı a ası u b" • b t• t . d d. v. ,.. .. h" k o• "' a ı ır . Yenı ür ıye ma su- b b t . h kk d H _ sahiplerini alakadar eden ta· ır ısa e ı emıo e eme ıgı kanununa r muhalif görülmek· en ı:ııu ım •. samı do~v 
u a pıyasası a ın a am . b b . . b .. , makıneden [ıbaret d•' 

Jünden orta neviler Eyliil ve b t h • · t' t d • mimı aynen yazıyoruz: azen ıtıınenın, azen mu· tedir. Resmi zabıta raporunda . "ki ti• J 
birinci teşrin tahmili sif Ham- org an .. şde kr~mız lı~aret o al - 2450 Numaralı muamele kellefin aleyhine vaziyetler hadise şöyle izah edilmektedir: tezgahlarını tatıl ettık ~ısı~'~ 

sına aşagı a ı ma uma ge • 'hd d"l b'l .. . d"k fabrikalarını ter e ~·· burg olmak üzere 100 kilo . r uerkisi kanununun 5 ncı mad- 1 as e ı e 1 ecegı nazan 1 - Dün saat 15,30 da Halka· t bl... d'ld"... b ld tet ~ 
başına takriben 350 Fransız mış lr~PA S h ft ( 

11 
desi mucibince, sınai müess<· kati celbeylediği için, bundan pınar şayak fabrikasında ça .. e. ıg ~ 1 

9 
ıgı t ;abri~' 1 

frangı üzerinden teklif edili· 9 1934 ) : of~ ti a. a . selerde muamele vergisinin sonra bu cihetin mamulitm lışan ameleden Mitat oğlu mıyetrtel k 1 saa sebebi~, 
arpa ıa erı: t b • t b" b emsali satış kıymetlerioinl nıua a amasına f''' 

yor. . . . P. A. ( vasati olarak ~e ra ı, vergıye a ı er ne· A • • • Rifat, Osman oğlu Abdurrah- verdiklerinden, cUm)esi I•~ 
Kalıfo. rınyd ve Çınden acı . . . Mq • .. d 3 47 vı mamuliho sataş kıymetla- mahaUı ahvah tıcarıyeye ve man Cafer oğlu Niyazi Meh· l k t hk"k ta b•I 

Kayısı çekirdeği ithali müş ıyı cıns, ersı~ yuz e. _ 1;nden mevaddı iptidaiye pa piyasa vaziyetine yakinen ' •
1 

S"I 'K d' anara a 1 a ı·' 
.. E frank 64 63 kılo MerslD ) uz· . . • . • k k f 1 T' t Od 1 met og u u eyman, a ır mıştır. •· 1ı" 

kulJerle doludur. .u memle· d ' . f k 64 65 k·ı yı ındırıldıkten sonra alan va a o an ıcare a a· • 1 lb h' R vl T z b t d" k mı •' 
ketlerle döviz muameleleri iş e 3 49 50 dran ' 

5 
f ıko miktardır. rınca tayin olunması münasip ogtt~ ra 1?11 

1 
~z~ og. ud' ~- b ba4 dı .• .u

1 
n a şa 

1 01dl,.ıt 
d Anadolu yüz: e 3 1 ran , B h k k . • t t .... 1 .. t- ce ın yevmıye erının ın ırı - u a ıse ı e meıgu t'J" 

yapıl~asına elverişli eğ~ldir. 66·67 Mersin yüzde 3 51,50 • u ü mü anunı.nı~ .8 
· goru ~uş ur. • mesioden ve arkadaşları Mü- tvr. Hadise ehemmiyetli 

Türkıyedeo Almanyaya ıtba· bıkatında, mevaddı ıptıd a ıye· Varıdat tahakkuk memurla f d b" . • . f b 'k d"J kt d" 
lit kolay yapılmaktadır. frank, sini bizzat tedarik ederek ima- rı, mıntakaları dahilinde bu 1~ namın 8 uHının 8 rı a· e 1 me e ır. 

Badem içi piyasası aağlam- Beyaz olmaları dolayısile latta ve satışta bulunan sınai suretle ücretle imalat yapan 1• ) 30 k 
dır. Tatlı Badem içleri için ~nadolu .arkaraları t~ı~ih e- müesseselerde matrahın va- sınai müesseselerin isimlerini Başmual ım er çoçu -~ 
lzmirden 100 kilosu takriben dıla:ıekted•r. Bunu ı~ın ~r: yini bir müşkülat& mucip ol- ve mamulatını teıbit ederek N J~S •ı k Bornova' da oknyııC -· 
60 Florin üzerinden sif Ham· zedı.lecek mall~rın cınsleıını madığı ve şukadarki çeltik bunların piyasa kıymetlerioin &Si ; eÇI ece Bornovaaın Eğ'ridere• ~~ı 
burg teklifler yapılmaktadır. tasrıh etmek lazımdır. ve marangoz fabrikaları te tayinini yazı ile Ticaret oda · llkmekteplerin inhilal ede- içi Kayadibidağ köyle~~r 
Acı Badem içleri yilz kilosu DARI: Türk darılan 76·!7 valssiz ve elek9İz ve motorla ~ıından talep etmeleri ve Ti- cek Başmuallimliğine yeniden m~ktep olmadığından bO ,~· 
sif Hamburg olmak üzere 47 frank, Tun•.. 7, I fi. 20 flono. mütehanik kara değirmeni eti, caret odasınca tayin olunacak yapılacak tayinler hakkında lerde bulunan çocuklar•ll ~I~ 
Florindir. Faı uıahıulu 78·89 franktır. trikotaj imalathaneleri ğibi. kıymetleri vergi matrahı itti- Maaıif Vekaletinden vilayete t • k 

1 1 11
rl ~ı 

Alman piyHaluında Bal· iyi cirs beyaz mahsul az mik- ekseriyetJe başkaJarına ait baz etmek üzre mezkur mü bir tamim gelmiştir. epsız • ma ar~nı naalill'i• , 
mumu muamele!i dur~u~dur. tar do sa~tlabilmekte~ir. ınevaddı iptidaiye ve ya. ~al- esse sel ere bildirmeleri icap Bu tamime ~ö~e; yerleri k~te ~lan maarıfç! v 0,11~a~, 
Hamburg antrepo teshmı Ja· Yenı anlaşma, zemeyi ücret mukabıhnde eder. açılan Başmuallımhklere ne o koylerı~ 30 .k~da • ç 1,ır pon malı Balmurnlan 66 Mark, Ankara Türkofisinden şeh· imal eden sınai müesseselerin Bu kıymetler piyasa vaziye~ mektepteki, ne de 0 şehirdeki yemlerı ve ıçımlerı ve gl 
A.meı ika m~ lı 165 ~ar~, iz:. rimiz Tic~ret odası~a gel~n bu :mües~eseler . ~mal edilen tinin ve ticari ahvaHo tebed sıra muallimlerden ~~ri~in se· ları temin edilm~k üzereb~~ 
mır malı 170 Mark uzerınden bir tahrıratta Lehıstan de maddelerın sahıbı olmaması dülü h ,Jinde mlllmemur?arının çilmesi meşrut degddır. Bu nova mekteplennde tp/. 
kote edilmiştir. Bu fiatiara 29 - 8 .. 1934 tarihinde imza ve bunları satılığa çıkarma· t 1 b. .. . tekrar gözden intihap vilayet muallimleri ara rini tensip etmiılerdir. . ~ 
Gümrük resmi dahil değildir. lanmış olan· ticaret ve seyri malan dolayısile: vergi matM a e. ~J uzekrınted 1 olunmak la". ııoda yapılacaktır. va belediye reisi Feb0J1 f 

f • h d . t .ı·k , k geçuı ere a ı 0 Bir anla~ma: se. aın mua e eıı as:ıı name· rahına esaıı teşklhredece o• d 8 "t'b 1 . • Münhal Başmuallimliğe, en dündenberi bu çocukları I ' · ı · 3o A... t l93 l t V 1 . . . zım ır. u ı ı ar a pıyasa va f 
Almanya ile Bulgaristan erı gu~ os. . w. e ar: l~n satış kı~met erının.. t~y~- ziyetinin daima göz önünde az üç. ıene muallimli~ etmiş taklarını hazırlamakla il'' 

d . d·ı - Ki . şovada teatı edıldıgı ve teab nınde tereddude ve muşkuJa· b 
1 

d 
1 

k t L't 1 istekhler arasında seçım mua- dü arasm a ımza e ı en · erıng . • .. • u un uru ara esuı o unan r. 
1 'b" Al tarıhıoden otuz gun sonra bır ta düşüldüğü ceryau eden f. 

1 
.ı d't•t . tt' melesi yapdacaktır Seçim an aşması nıucı ınce, man· .. dd ti ,. t h b tt l I kt d ıat ar~a ta 1 a ı ıcap e ıre· · 

Ya Bulgaristandan be, sene sene mu e e mer ıye mev- mu 8 era an an aşı ma 8 ır. k b' b dd"l k d işinde, alakalı muallimlerin 
k .• · ... · b"ldi 'l · M k dd ı ce ır te e u vu uun a 

içinde 9 5 milyon Türk lirası nne gırecegı ı rı mış ve u a ema, muame e ver- d b 1 T' t d ·· . muvaff akıyetleri, haklarındaki 
kıymkti~de tütün almag" ı ta· işbu muahedenin bir sureli de gisine ait umumi tebliğde bu eırtla liıcare o lasınat d~l~rta müfettiş raporları gözönilnde 

. . . . . ___.,.,., 

altın 
d ·· d ·ı • · k b·ı h ld · t h caa a zım ge en a ı a ın hb .. t t . t' o aya gon erı mıştır. & ı a va e, vergı ma ra ı · .. I tutulacaktır / 

a u e mış ır. t . 'od emsali müuse y•ptırılması ve muessese ere · M d • d'° 
Bu tütünlerin yeni nevileri Gümrüklerde: Dltıı .ayınıt ek ti . . - tebJig" ine itina olunması iktiza • - - a enın ~ 

v k . • • se erın sa ış ıyme erının esas a·ı,,. ı· h doğrudan dogruya ta as mu· Şehrımız Tıcaret odasına t t I .. b r d.l . ı· eder l 8 18 mer 
. • . 1 k u: u acagı ey•n ~ e ı mış ır. . Aractırma amelesıne tabı tutu aca ve gelen malumata nazaran Mı- •sı ; ıw 11ı:11&1ıew Bir hafta tesid ediyor 'Y1 

eski rekolte\erden yapılacak aır'da 2 Ağustostan itibaren E ... , 1 kt .k ş Umum"'ı evler· y 1 ,.,. 
k 1 • . d d e rı r Aldığımız bir habere göre; anı 8C8D> tütün teslimatı doğrudan doğ- ıymet erı üzerın en yüz e 10 - • ~ .~ıı 

1 HilaJiahmer Cemiyeti lzmir ,ıı 
ruya döviz olarak tediye olu· ~tahala."t resmi .alınan ·•. a- Mu··du··ru·· Geldı· Kontro c d F "e~' 

- d k dd J ü ük şubesi reisi Dr. ev et uat Cumaovasuıa bagvh ı .tf lJacaktır. Tütün mukabiJi ıa. gı a ı ma e erın g mr . 8 1 . h l k ~· 
U dd b . A AJt d ey, zmıre ma sus oma . . . .. ' nayi malzemesi teslimatına reıimleri ıu suretle d.eğiımiştir. zun mü etten en vru- ın a il:ıere bir Hililiahmer haftası Civarında Lmyıt, Altıu• / 

. .. . Mahlep 100 kıfoda IOO pada bulunmakta olan elek- . . k d kürt, Krom ve Zımpars f 
42 Alman sanayı muessesı Mısır kuruşa Meyınkökü 100 . . ;:. . "d" .. Sıhhat müdürü Dr. Ce"det tesısıoe çalışma ta ır. . b ı j 

. . k d k · ' trık ve tramvay şuaetı mu mu . . ç k 1 k h"kA f h denlerı bulunduğu ha e .J' ıştıra e ece tır. kiloda 12 Mısır kurucu Kabak d . . Şakır Bey, Umumi evlerın e os ova ya u ume ı er ~r 
8 . .. B 1 ır ' M. Gormezono av et etmıştır. .. b" 5 ı·b· li b ft ınıştır Bıı mıntakada u vazıyete gore u gar çekirdeği 100 kiloda 16 Mıaır . .. .. . • bulundugu mıntakada . ve em- sene ır a ı ıa mer a ası · ktıt· ( 

zirai maddeleri Alman ıaaayi kuruşu. ~ırket mu~ut.ii, B~lçıkada~ı razı zübreviye dispanserinde yapmakta ve bu hafta Çekos- araştırmaları yapılaca d•" 'r 
maddeleri ile Devama takas Kambiyo mlldürlüğündea şırket mechs .. ~a~esıle rı~~ım tetkikat yapmıştır. Fııhuşla ve lovakya büyüklerinden iki ki Her De kadar buD şti 
edilecektir şehrimiz Ticaret odaaına bil- tramvayları ışını ve dıger f h .... d b 1 h şicin öUlm gününü ihtiva et· vel bu mıntakada ars. fi f' 

· .1 l ü .. t.. u . uş yuzun en u aşan as· b b b lci J~ Hu bu bat hakkında. dirildiğine göre Almanya ı e husus arı gör şmuş ur. 
1 

ki 
1 

.. d 
1 

k . . mekte ve bu sebeple Sali la lar yapılmışsa da u .A1l 
' T" k. d b. k'J" . .. • - ta ı ar a muca e e omısyo .. 1 . . V k'"l t ~ rr 

Al dö . d . . . ur 1ye arasın a ır ı ınng . _. . .. mer haftasında iki dakika sil- ru memıştrr. e a e ' .Jıf" 
manya vız a1resının k ı · t ld • N •• f · nunun verdıgı bır karar uze 

1 
.. ı~-P 

·-. b" mu ave esı mevcu o . ugun u usa . l .. •• .. • kut merasimi yapılmaktadır. araştırmaları için a aıt-neşrettıgı ır kararnameye dan, Almanyada ecnebı mem- rıne, Sıhhat Muduru Beyın C d t F t b B h t k' . . t• 
öre Mısır, Hububat Zahireve . . A • • • • ev e ua u - usus a ı ra emır vermış ır. 

g . ' . · .. leketl~r .emtıası ıt.halatçıla~ının kaydolunan)ar rıyase~ın~e .hır komısyon teş- malumat ve tafsilatı Çekoslo- • • • • • __. 
saır zırai mahsuller. mahsulat husuu bır mezunıyet vesıka- kil edılmıştır k d t• h d 

. . . f k . va ya an sure 1 m 3 susa a Kaza 'M tevzi ofisioın vesikalara ile sını haız olınaları hakkında.kı 2330 numaralı a anunu- Bu komisyon Umumi evler t' t . 
1 

. . absus ~4''~ 
Al . d . l" • • d" - • h kt . r f d ge ır mış ve zmue m vv ı( serbestçe manyaya girecek yenı övız ta ımatnamesının nun ver ıgl a an ıs ı a e mıntakasında ve tek başına b' Lı'l"'l' h haftası İ"'İn Alsancakta Ziya .• ~ 

· y· k • 1 • 1 ır nı a ıa mer ,. • Jı> d 
tir. Bu mahsuller için döviz ?1enş .. eı ür ıye. 0 an . e'!1tıa eden bir ç :>k vatandaş ar. çalışacak fuhuş yerleri bak- çahşmagv a başlamıştır. sokağındu oturan Eoı•0 'PO' 

il d · ·ı kt" · ıthalatana tatbık edılmıye- • d' k d k t t ·ı k d t tk•k t kt . ·ş h" 11ıı1 ~ m saa esı verı ece ır. . şım ıye a ar ayı ve esç1 ın a e ı a yapaca ır. H'J.e.ı· h haftası büyük· de bır çocuk, e ır ~ ~· 
. cektır . l . . l 1 ı o ıa mer , 1ı• -' Bulgar zıraatı; · ••• , • ettirilmiyen doğum, ölüm ve Hu ış er ıçıo ayn an Y r er lerimizden bir zahn ölüm gü· önünden geçerken ır 

Bulgariataoın bu seneki (ntİhBD yokla• evlenmeleri nüfusa kayat et: tet~ik edilecek ve bir karara nünü ihtiva edecek ve bir denize düşmüş ve kurt•'' 
hububat ekim sahası 18,000000 tirmektedirler. Kayıt müddetı baglanacaktır. Ondan sonra dakika sükut merasimi yap1 hr. 
dekarhk bir sabada Buğday WBSI yarındır 15 Teşrinevveıae sona ereceği Uın.urni evler . tam bir müra lacaktır. Bu hafta için!le Hi- .. • • __..,/ 
zer'iyatı yapılmaktadır. Hu· B 1 d" • t'h ki için nüfus dairesinde işler kabe altına ahomış olacakbr. liliabmer hakkında. , sıhhatı Yangtd J.r 

'- e e ıye ın ı ap yo aması V'IA t d h'l' d -h • •• ıtıt'r bubat ekiliş mııdan az gö· .. 20 30 d fazlalaşmıştır. ı aye a ı ın e zu revı umumiye için, halkı ianeye . 'J'v 11 . B k yarın gece saa ~ • a • .. .. . . . . f 1 . Kara taşta Yenı f" ~ 
rülmektedır. u mı tarın an- Halkevi ıalonunda yapılacak· V.iliyet idere hey'eti her hastalıKlarJa mucadeleye liu· teşvık ıçın kon erans ar ven· k w d 4 Jı o 
cak dahili ihtiyaca tekabül br Dün akıam fırka nahiye gün muntazam bir surette yük bir ehemmiyet verUmek- IP.cektir. so :gın a numaraıJıO'ıf 
edecaği anlaşılmaktadır. oc~k reisleri C.H.F. binasında içtimalar yaparak bunlara ait te, Umumi kadınlar munta- Dr. Cevdet Fuat Beyi bu o~ad~a~I _ya~gıo ç 

l·r· .. k" t . - . tt d'J "k k t bb" .. d 1 ·ı son iiru muştur. zum sev ıya ı , toplanarak, Avni Doğan bey muameleleri tekemmul dhr· zam s~re e muayene e ı · yu ~e e.ıe usu o ayısı e _.,,,/ 
Bu sene - yaz mevsiminde efendiyle görüşmüşlerdir. mektedir. mekte 1ır. tebrık edenz. ,... 

Rakısı: Nefaseti ve nezafeti 
rağbet kazanmışıtr. 

itibariyle her yerde 
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Karşıyaka Lüks sinema 
ve Ti y~trosunda 

Süreyy Opereti 
ı 9 Bylül Çaı\amba akşanu saat ~0,45 do 1 

Bestekir Üstat Muhlis S ıbahattia beyle kerimelet i 
film yıldızlarımızdan MELEK hanım ve FERDl TAY~ 

FL R beylerin iştiraldle 

.Oı E 
Operet (3) Perde 
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ALTAY· ALTINORDU ALMAN SINEMASI 
T ........ 

Bu2ün Panayır Kuoası için Alsancak 
Stadyomunda Karşılaşacaklar 

Kupayı Kim Alacak? 
Bugün=Alsancak Stadyu

munda,~ bir defa daha Kır· 
mızı -~ La•ivertle • Siyah -
Beyazı karşı karşıya göre· 
ce&iz. Bu karşılaşmanın ma· 
naeı çok üstün. • . Ortada 

netice almışlar ; diğer müsa
bakalardaki gol farkı iıte 
nihayet bir üstünlük golüne 
inhisar etmiştir. 

Bütün bun]arı göz önün-
l de: tutarak, bugün stadyomda 

Şampiyon Altay Takımı 
( 4 iincü 9! Eylftl Panayır yapılacak maçın ehemmiye· 
Kupaaı ) gibi ~kıymetli bir tini mötalea etmek müm-
e&er var. J zmirin bu çok kündür: 
kıymetli iki takımı, kupayı Son günlerin futbol ~u-
almak için ( Ligue ) gibi vazenesi, takım balınde 
kayda ve şarta tabi-olmıyan Altınordu lehine büyük birJ 

bir ( TettT) ma9ı ~yapacak
lardır. 

On senelik uzun bir ra
kabet devreıinde daima karşı 
karşıya kalan ve daima 
zevkli müıabakalar yapan 
bu iki f akımın oyun nokta-
ıından şanılarında bir ya
kınlık vardır. En zayıf 
Altınordu kadroıu, en·kuv-

enerjik bir orta haf, müdafa 
ada pekçok enerjikve sert bir 
m iidafi val'dır. Kalede Sa
bahattin gibi beynelmilel ol
muş bir futbol yıldızı mevcut 
tur. Buna mukabil, c siyah· 
beyaz• on birini teşkil eden 
c;oc nk1ar, fert itibarile Al 
tınorduya faik g<irölmekte 
dir. Vahabın, Şükrünün, 

Hilminin yer aldığı kıy· 
metli Altay takımı, şüphe 
edilemez ki lzmirin en iyi 
takımlarından biridir. Va
hap, istediği zaman iyi oy
myan ve tRkımını muvaffa-
kıyete sevkeden bir amildir. 
Her ne kadar son zaman
larda Altay aleyhine bazı 
manası az propaganöalar çı
karılmışsa da, bunların biç 
birine inanmak doğru ola· 
maz. 

Altınordonun asıl raliibi, 
herşeyden evel esaalı bir 
idar~nin sevkile hazırlan· 
mıştır. Takım kuvvetlidir. 
Hatta, fert itibarile Altın-

Tetli Altay kadrosu karşı

ıında muvaffak olduğu gibi 
b11nun akıi zamanlarda da 
Altaylı çocuklar ayni iyi 

lzmiT ikincui Altınordu talcımı 

oynnu oynamakla ün almış· 
lardır. Bu vaziyet çok açık 
olarak anlaşılıyor ki, Altay· 
Altınordu rakabeti, tzmirde 
yapılan futbol karşılaşma

larının ön safında rgelmek
tedir. 

On senelik bir rekabet 
devreıincle yalnız en dört 
mtiaabaka yapan A Itınordu 
Altay takımları, karşılaş· 

maarın ekseriıinde berabere 

ıempati kazandırmıştır. Bil· 
bassa (AnkaraGiicü) maçında 
çok enerjik bir oynn oy
nıyan Altınordu, ötedenberi 
maltim oJan [futbol kuvve· 
tine daha büyük bir emni
yet iJ&ve etmi.tir. Kırmızı -
Laci vet 'elemanlarının genç 
çocuklardan mürekkep ol· 
maıı, takımın muvaffakiyet 
sırrını meydana çıkarmak

tadır. Takımın biicnm hattı 
insioamlıdır. Muavin hattında 

ordudan da\ıa üıtündür. 
Şahsi giiriişümüze gUre; 

Altınordunun Altaya tefev
vuk eden noktası, Kırının 
JJ&civertli çocukların takım 
halinde iken görünen man
zarasıdır. 

Biz bu oyunu• neticesini, 
daha iyi oynıyacak taraf 
için, az gol farklı bir te· 
celli olarak tahmin ediyo· 
ruz. 

S· Nazım 

~Almanya • Fenlandiya 
••••••••• 

ATLETiZM MÜSABAKALARI 
Almanya ile Fen

landiya milli atle
tizm ekipleri ara-
11nda yapılan at-

=letizm müsabaka
~ )arı hararetli bir 
' ıuretle devam et-

mektedir. 
Bu müsabakalar 

Berlindeki büyük 
ıtadyomda 60 - 70 
bin seyirci önünde 
yapılmaktadır. 

Almanlar; son za
manlarda atı_,tik 

ıporlara futboldan 
daha ziyade ehem-
miyet vermege başladılar. Bugün Almaa sporunun başında atletizm gelmektedir. 
Reımimiz; Almanya-Fenlandiya atletlerinin 110 metre manialı koşu mü&abakaların· 

dan bir sahneyi göstermelı tedir, 

. ....... 
Bir Yahudi Dilberi Olan Lerni Rief entalİJI 

Hükmü Altında Mıdır? 
Almanya yahudi cehen

nemidir, Almanya'da yahu
dil~re hakkı hayat yoktur, 
değil mit .. 

Bıtler sigara içmez, Bitler 
içki kullanmaz ve... Bitler 
kadınlarla alakadar değildir, 
de~il mit 

60 Milyon A iman içinde 
bu suallere cevetl• demiye· 
cek pek azdır; bKtta Almanya 
haricinde bunlara inananlar, 
herb"lde inanmıyanlardan 

pek çoktur. 
Halbuki, biz bütün bu 

ıuallere bir kalemde c Ha· 
yır 1 Almanyada Yahudi 
saltanatı bile vardır, Hitler 
kadın ıaıtanatını taıdik et· 
miştir. Ve batta... Bir Ya
hudi dilberinin, güzel ba· 
caklı bir Moıevi kızının 

esiridir. » diyeceğiz ..• 
İddiamızı garip buluyor

sanız şn yazılarımızı lütfen 
okuyunuz: 

Almanyada sinema ile pro· 
paganda vazifesi bundan bir 
müddet evvel 23 yaşında 

genç ve dilber bir Alman ıi
nema yıldızına verilmiştir. 

Bu yıldızın da iımi Leııi 

Riefentaldirl Ve bn kız, 

katık•ız bir Alman Yahudi 
aileainio kızıdır. 
Bu genç kız, çok klBa za

manda A iman filmlerinin 
allahı olmu,tur; onun tas
vibini kazanmıyan herhangi 
bit film Alman ıinemala

rında göllterilemu. Ve o, 

Eli:ıabet &rgner 
Nazil erin sinema ile propa
ganda idareıinin şefidir! 

Bu yahudi dilberi, bu 
yükıek mevkii, bilhaua 
Bitlerin •Yahudi cehennemi> 
olan memleketinde naııl 

kazandıt. 

Bu nokta bize l&zım de
gil. Bütün Almanyada si
nema Aleminin bakimi bu 
Yahudi kadınıdır. Ayni 
zamanda Bitlere de • Vag
ner'in gelini Ninifred dere· 
oesinde - hakimdir. 

Diyorlar ki, Bitleri per· 
de arkaaından V agnerin ge· 
lini ve apktan Deni idare 
ve ıevketmektedir. 

Leni'nin bu galebesi, öz 
Alman sinema yıldızlarını 

gücendirmiştir; Drota Vik 
sırf bu Yahudi kızının ta· 
bakkümü yüzünden kendini 
Hollyvood'a maletmiştir. 

c İkinci Katerin> filminde 

Romanof ların ahlaksu~ ça-

Drota Nik 

yıldızı Elizabet 
de bu ~yiizden 

Leni füetentcıl 
1 

ri9esini yaşatan ve bo: su- 1 Alman fi liınlerinden ~~ 
retle şöhret ka11anan Alman ceği si>y lenmektedi r. 

Greta Garba 
Saçlarını nasıl muhaza edi1 

Modaya bir vakıtlar Paris 
ve Viyana'mn meşhur terzi
leri ve meşhur kadınları 

hakimdi! Bu hakimiyet son 
zamanlarda sinema yıldız· 
larına geçmektedir. Moda 
mütehaHısları bile bu kud
reti tanımafla mecbur kal
mı,lardır. 

Greta Garbo... Salınede

ki 'ekillerile, tuvaleti ve 
tavırlarile milyonlarca genç 
kadın ve kıza nümune ol
muş bir fettandır. 

Bu fettan, &açlarının gü· 
zelJiği sihrini şu ıuretle an
latır : 

c Şüphe caiz değildir; is
ter ıan'atk&r ve artist, iKter 
lblettayiıı bir kadının gü· 
zelligi, ıebbarlıgı üzerine 
saçlarının, sabah tuvaletinin 
çok büyük tesiri vardır. 

Ben muvaft'akıyetlerimin mü· 
hitn kHmını buklelerime 
medyunum! 

• Saçlarımın kıymeti bu
n un için çok büyüktür. Saç
larım esasen tabii olarak 
parlaktır. Bunun için ben 
yağlı maddelerle saçlarımı 

hiç bir vakıt kirletmek ih · 
tiyacını hissetmedim. Saç· 
larımı iki haftada bir yıka-
rım, fakat otomobil kullan· 
dığım zamanlar saçlarımı 

daha ıık yıkamak mecburi
yetinde kalırım. 

•Yıkamadan evvel, saçları 
ıabahh"yin ııoak bir havlu 
ile sıkı, sıkı bağlarım, suyu 
yüksekten ve yağmur şek

linde kullanır, en iyisinden 
olmak üzere pek az sabun 
istimal ederim. İlk frikı!li
yondan ıonra ılık su kolla
nır ve bunu iki defa tekrar 
ederim; nihayet ıaçlarımı 

sıkı, ıukı oğalattırırım! Son 
frıkıiyona fazla limon soyu 
ilAve etmekte fayda buldum. 
Maamafih, kuru saçlı olan· 
lara limonlu 1111 tavsiye edi
lemez. 

cSon friksiyondan sonra, 
aaçları bir havlu ile &arar 
ve güne'e oturur bu suretle 
ıaçlarımı kurutuyorum.Hav-

lu kuruduktan sonra, ~ 

rımı bir ~ müddet ·~, 
şualarına maraz bır"tıt 

c Saçlarıma bir d~f• 

ııcak demir tatbik et 
6 

ve etmem de.. Sıcak 
ile saçlara bir fayda 8 
gini hiç sanmıyornIJl· 

0 demir, saçı kırar, 1' 
zarar verir ve saçları 
yapar. 

c Saç sıhlıatıudan ~ 
saçı kullanmak san'• 
lir. Saçları çehreye ,
zel ve yaraşacak 

taramak ve t uvalet Y~: 
çok büyük ve naıı 
san'attır. Hasılı s•9;., 
tuvaleti bir kadının 
yük giizellik "'ası 
Buna bilen, güzel, 
ve fettandır. > .../ . -., ' Mari Pikfo 

Haydutların 

ima bir muhafız hioı• 
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Gençlık ve Edebiyat sahitesi 
Aydın'da 

Gençlik Neden Hareketsiz? 
Gençlik harekt\tlerile çok tlrmak zuoretine dö'en bir 

:••kadar olan ve sahifelerini @portmeni yakaladım ve ıor-
ll kıymetli mevzua ayırmak dum: 
~t4rlığıoı hiç bir vakıt Bir Türk geaeioia •atz 
~iıkemiyen gazetemizde ne olmHı icap eden bütün me· 

•ıktır ki, yalnız Aydın zayanın nil'Yelerini ıa,ıyan, 
"1ıçligi yer bulamamakta ancak esbabıuın melkudiy&· 
htabut kendinden pek az tinden inki,af fınatına ka · 

baettirebilmektedir. vnşamRdığı li&anı halinden 
ba noksnnı r~rkeden ka- belli olan bu geno ıporc•ı 

\il~r, belki de muhit mnba bir cAhh çektilıı:tea ıonra 
'•oin bu Habadaki JAkay- kıHca anlattı .• 

~ile atfederek bigayri bak· c Aydında ıpor faaliyeti-
.lıııL günahlanırlar. Fakat miz çoktan du1'4u. BfeP ara 
., te öyle degit.. Hıra bir bueket görtiltiyona 
\i llUtkia gençlerin, b:t,ta bn, ancak kendi kenatmize 
't 'ti tetebbüü ve ıpor te· birll"şip yarattıgımuı ruhi 
;::.uıü oldoğo halde şiir, bir tezahürdür. Ne aöyliye• 
~ ık ( fakat inkılap ede· yim, t•kkülümöailn iler 
.:ı'tı, ülkü nağmeleri ) ve tutar bir yeri .kalmamı,br. 
tı tln ilim ve fen sahala· Son zamanlarda biiUin bütün 

llda mütemadi bir velodi· açıkta, yerais yurteaı IO• '•t ·1 ~ ı e çalı~ma, -;ıı pınma kakta kalan takı1111mızın 
't reketıerini görüp i~itmek barınması ve ya,ayabilmui 
~ hertafıtil yazmak iıteği, j9in, Feyzi bey iıminde bir 
'e ~n muhabirinin de en zat büyük bir fedaklrlık ya· 
~ t~li bir işidir. Lakin bn parak kendi binuıaı mec-
~tde yazılacak bir,~y bu· canen bise tabii• et..U.ti. 

._,aea ne yapılabilir t.. Mumaileyh ayni •manda 
4caba dedim, umduğu· reiıimiz buhınmakta idi. 

hariç birteyler oJu · Fakat aaıl alAkadarlann al&· 
biaioı adeeemize, kuızlıgı, laıliibiin zaruri 

lbaımısa mı çarpmıyor' ibtiya9lannın giderilememeai 
n laasırlop tesadüfler yüzünden o da istifa etti. 

ıııa yar değildir. Basan· Buau, müterakim aylıklarını 
beldenilea ~eyin ayağtna alamayan idare memuru ta• 
•k gerek. Evvela, spor· kip etti. Velhuıl darma 
takımını aramağa ko dağın olduk.• 
"'-· Buna Ayırdığım - Spor lılıntaka Reiıi 
ı..tn adedi çoğalıyor, Defterdar Nafiz Bey de al& 
't bir tek gençle karşı· 

kalanmıyor mut 
lllıyorum. 

A. canım bunların bir 
tip binaaı, bir toplanma 
~ ileri yok mu"!.. 

-._"liginizi ititir gibi ol· 
~:ın., övle bir binanın 
ı_ cut oldoğuno, fakat ay• 
~d'nberi kapalı duran ka
t. 1ıaı örümceklerin gümüş 
~l'Je örgüleyerek bir kMt 
>eıı.... kapadıklarını söylemi· 
~ idim. Nihayet yine 
>, 6füo yardımı oldu. Bir 
tı t kahvesinde kıymetli vak· 
'Clli t 

Ba ıorgum güriilttlym ka 
rı,tı . Biraz ötede beraber 

oynamak i9io, pulları cliail· 

mi' tavla başında ıabınız· 

lıkl" bekliyea cliger arkad .. 
haykırıyordu : 

c - Haydi yahu! Ne bu 
kadar izah Te iati.ıila t TaT· 
la da bir ıper delil mi t 
İtte bunu~ da törlöıd var. 
Küşat, müptecil vesaire. 
Yalnız zar tutmak yok !.. > 

avla şakırtılarına kap· 

VEDA MARŞI 
Yarın ayrılıyoruz eon senenin IOD gtna 
Son senenin aoa1111co ~ümd de çöa'lldd 
-r-apmak için yarını d6f ünece~• dlntl 
Bet aene heyecanla bekledik biz bu glntl 

Gidiyoruı biz aaiz kalpleriniıde varız. 
lTaaklardan sizlere bizler yaklD babrıa. 

Yeniliıe, dirilik olacak bir arkadq 
Bir ıant açıyoruz hem bambqb bir •vat 
Bu toprakta dillerde dola,masın yalanlar 
.taruılıklar yaracak it başmda olualar 

Cidiyoruz biz azia kalplerinisde varız 
tizıldarlan sislere bizler yakın bakarız 

ftıedikçe bu eller çöban eıki temeller 
Garene&e bakarmı yenilige girenler 
llakine aeılerile gCllecek dallar, tatlar 
8ia ıizi bekliyoruz ey meslektat kardqlr 

' &e, ıeue bu yuvada ışık topladı hatlar 
~kadatlar sevgiler, hotça blm brdqlar 

••• 

İzmir San'at mektebi memam.U.. 
İzzet Bircan 

Yurdumun E~ Meydanına 
Şanın gibi ismin de yükseldi oibanda 
Yurdumun er meydanı Dumlupınar 
Andıkça ıeni titrer ruhum o anda 
Gönüller bile kıskanarak sana gıptayla bakar 

Korumaz üstiinde .akan o kızıl kanlar 
Qönkü Törke irfan kaynaklarıdıl' 

Sana can vererek gi>ksünde yatanlar 
Türk ordoeunon ebedi bayraktarıdır 

YıkıJıa bu küre, kopsa. kıyamet 
Yaşayan kalmasa, yerleri Rarsa da ateş 
Eğilip )·ine karşında sana hürmet 
Edecektir mutlak gökte Güne' 

Sarmıştı dört etrafım dü,man 
Türk yordu değil zannediyordu bu yer 
Yapmıştı fakat imanını onlara kalkan 
ı,te o cTürk> Gazi'11iyle beraber 

Ekıilemez şerefin geçsede gftnler 
Ba,knmandan harbını unudur mu bo millet 
Andıkça o mahşeri gönüller bile inler 
O büyük aavaşın ulu Gazisine minnet 

tık darbe senin &ırtında vuruldu 
Namı büyük hem şanı höyük Domlnpınar 
Yapılan zulmün 8onra hesabı soruldu 
Beşeriyet bu mukaddes günü hürmetle anar 

Ya,adıkça bir ferdi dünyada bu arzın 
Etmelidir ıeni yıl dönümünde tavafa ıebat 
Gelecek bir yotco sana oJsa da yorgun 
Verecektir ona bir katre soyuo taze hayat 

OğusoRlu 

Dünyanın Oç Yüzü 
DiıtCladfiğdm bak nedir 
.A.yıp olmu1n amma 
Bu dünya bir sahnedir 
Arbıı bir muamma 

• • * 
O eahney~ her gelen 
işitir çapalamak 
Hayat demiyor eğlen 

laterki Hırpalanmak 
• • • Hayatı elde etmek 

Her saman kolay değil 

Ddnyaya gelip gitmek 
Zor iıtendir iyi bil 

• • • 
Bu it kolay olaydı 

Haı ve tamah olmazdı 

Ekmek ağıza dolaydı 

Kimse de yorulmazdı 

• 
* * Ba giln i9fn yorulan 

Yarin refaha erir 
Durmaktır gazep olan 
Bu feüket getirir 

1 

\ 

M. Ali Arslan 

Gurbetin ışıkları 
• Lebiı Eehmi • y• 

Gısrttndö &üzülerek ilerliyen trenden, 
İçime hüzün &alan, gurbetin ışıkları •. 
OyJe acı geldi ki, derdime dert verenden, 
K&h sönüp, kalı parhyan gurbetin ışıkları .. 

Ufukları aarınken akşamın mor 99hresi, 
Geldi&im yer naınldı, vardığım yer neresi t 
Bırakmadı gönlümde, en kö9ök bir heveai, 
İçime zehir atan gurbetin ışıkları •.. 

Karartırken her yüzü, dalga dalga bu keder, 
Bana tatlı bir acı, verdi ulaştığım yer •.. 
K&fi bana dinmezse, icıimdeki dert e~er, 
Sevgime hicran saçan gurbetin ışıkları .• 

By gurbetin içinde duyup yanan yolcular, 
By g99tiği yolları, yanıp anan yolcular, 
Acııını i9inde boğuk kanan yolcular, 
V • ey aha ah katan gurbetin ışıkları .. 

Aydın: Enver Demiray 

SESiMiZ 
Bugün biz 

Nihayete is 
Yollardayız! 

Oöneşe yol aldık gidiyoruz 
Ve haykırıyoruz 
Bu yollarda 
Bu gön de 
Yarın ~. 

Biz 
Seferberiz. 
Ülkümüz yolanda 
Manialar yıkan 
Biz 
İlme huret erleri• 
Zincirler kıran 
Ve yaşamak 
1 çin haykıran 
Biz atını 

Kahramanlarız. 

R ,ı olduk taşıyoruz, 
Karlı dağlar aşıyoruz, 

Siıli yolları 

N "'emiale yaraoata•· 
Bjder ditli engelleri 
Hamlemi•le kıneatıs, 
Bi• 
ı,ıldan yaratılmı' bir ka1a&111. 
Ne bir tank, ne bir ta11an 
Bisi geri çeviremu. 
Ne yıldırım ne sebele 
Bizi aıla deviremes. 
ırı,kırıyor hayat bugün bisclen 
Sarıılıyor dallar HBimizden. 
Kaynıyor atkı yuriumu•un 
f man dolu kalbimizde, 
Fırtınalı ıeıimi• 

Anlatıyor biz kimiz 
Mezar değil yerimiz, 
Hayat bizim aeıimiz 

Biz göne,in e'iyiz 
Bis gtin9'1n eşiyis .• 

Adnan 

GURUP 
Gtlne' ate,ten bir diık gibi kızııı-.arak 

Ufka dogru eğilmi' duruyordu dttn at,am 
Akiıleri moraran ıularda kt,..aak 
İniyor alevden bir ufka o pilr ihtf1am 

Uzakta pembeleten bulutlar aneıoaa 
Göliim1eyen yiiaüy le deniH akıyordu 
Dalgalanan denizin köpüklil mlarında 
Her an, her l&hza biru daha kaybeluyord11 

Ka11ıdan ıüsölerek görftnen IHdtillana 
Yelkenleri guruba doğru etfliyordu 
Bu muhte,em tablonun aeyrlne dalanların 
Gözleri birden bire nuı la kama,ıyordu 

B. :il. K. 
Salih Öser 

·-·-
Kınalı geUnin öliimii 

Altm tae içinde kınan eaildi. 
Du..gına pembe pullar diztlcll. 
&o-.• luslar topl'IMl•a• nllide 
Tdrkl ile gelin odu gezildi. 

Göl dibinde ördlllmüa keHler 
Çam alımda içledipmiz çeneler 
Anaeainia kılaptaalı al kCRkd 
Gelin klM pek yaı-..ıı deieltl', 

o~taııkta bir inilti •atta. 
Çaagi tdrkl hepei birden d111V 4a. 
E!Mb kı• dtlfmlf idi flffle 
Kekeç bir al can. nilulea "'•• 

Hore• 6tt' tan y.W. ~ 
Herkesin ylreginl aeı urdı. 
Tabutuna eardılar da..,._ 
Ajladılar hep hutaler •arda. 

1934 &mir 
Kara at Ruhi 
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parasız iş ilanlari 
lzmir Postasımn Bu Y eniliii Okuyucuların Çok işine Y arıyacaktır - Tafsilatı Okuyun~ 
İzmir Postası, kıymetli okuyucularına bir lıiz-\ 2 - Ev, dllkkla, arsa ve bağ' bahçe satmak veya almak,ld:ım~a, be~~r defası. ~in 2 kurU1 "°.':'~a pulu giJnderüecekli'~ .. 
t
. h ı k .': b" istiyenlerin Te~ekkur, zayı, evlenme, olum, doğum, niş 

me ı ma susa o ma uzere ır d A ·ıA~ 

1 
3 - Otomobil, kamyon, velespit, kayık, sandal, motör, ıanma gibi ilanlar ~imdiki hal e resmı ı ~ d 

PARASIZ LANLAR d~kiş ve foto~raf makineleri, radyo, ev .• eşyası,. gramofon, Limitet şirketi tarafından kabul edilmektedır• , 
kıtap ve mobalye almak veya satmak ııtıyenleran .A sonra mukavelemizin hitamında bu gibi ilt11 

siitunu açmıştır. 4 - Aşçı, ev hizmetçisi olmak veya- almak iıtiyenlerin, Y . . . . . dideıt 

G.. d }"k h t "ht" l d 1 5 - MOrebbiye, muallim, musiki ve resim mualJimi ve ları da meccanen neşredebıleceğımızı şım un e ı aya ı ıyac arın an o an . . . , 1 b • 1 . ,_ • . 1 . bı·1d·ır·r1• ıaare uhyen er e u ıı en yapma." utıyen erıa ı z. 
iş, hizmetçi müşteri bulmak için karile- 6 - Usta, marangoz, ~ahç!v~n, yap_ıcı, boyacı istiyenleriO: Müracaat mahalli : İzmir Postası ilAnat 

• • •• • . 7 - Çırak, kalfa vesaare ıshyenlerın, • • T ıe-
n mı z bu sutundan çok ıstıfade edecek- 8 - Yazıhanelerde muhasebecilik veya muhaaiblik vesair servısı Posta kutusu 238 Yahut e 
1 d. . memur isti yenlerin f 95 er ır . lf arayanların rönderecekleri ilioları meccanen neşrede- on 3 2 ..M 

1 - Ev, dlkkln kiraya •ermek 9eya kir•lımak iıt.yen• cejiı. 'Veyn dogrudan dogruya ikiden dlJrde lcadar Gasibult10,.,,.-
erln Bu ildnlor 3 - 4 satın geçmiyecek ve yalnız kaç defa naıri Ticaret Matbaası fevkinde l:ımir PaJıo•s idarehaneıi ___.,.,, 

'' Bahar (YENi) Hurufat dökümhanesi ilk mektep kitapları ~ 
· Tarih kitaplan dahil oldaj'u halde blltlln ilk mektep 

'' A : • A taplarımıs gelmiıtir. Bu kitapların lzmir ve mllhakab•dl 
Döktüğü hurufatın gerek:sağlamhk ve gerek zarafet iti· toptan ıatıı hakkı müahaııren klltilphanelerimise •eril~:: Yaz ııcaj'ında 5 damla hakiki Bahar koloayaıı tabii 

bah .r koka ve aerinliğini yaıatmaia klfidir 1 barile Avrupadan gelen hurufata faikiyeti lzmir ve mnlha· Kitaplarını tamam almak iateyenlerin mlle11e11miıe mO .. allfı 
katı ve taşra matbaalarımızın müteaddit tecrübelerile sabit atları P.VDi' 25 karat.lak cep tit11i llile vardır. 

Yalnıı ( Ferit) iıim ve etiketine dikkat etmelidir. 
olmuı yegine Türk mile11eıeaidir Taıra ıiparışları Azami ikinci beyler sokağında ~emeraltı~de •• 
dikkatle yapılır ve sür'atle gönderilir. 83 No. da Yavuz Kiltüphaneıı Mektepb ktıttıph•~ 

J 

Adm: Murabıt çar1111 numara 25 lzmir . P. 620 . Türkiye Ziraat bankası iz~ 
SARDA Elbise Boyahanesi 
lzmirin en iyi boyahanesidir 

Talk Parfüme • Kokulu Talk 
-- Ferit --

Yaz 11uj'ıadan dolayı ıivllce, kııaıb, yanık, piıik, 
ter kokuıa ve yatı derlaal iıale eder. 

isiliğin yegltne ilficıdır 

Merkez depo: S. Ferit Şifa eczanesidir 
P. 506 

Ankara'da 

42 ıenelik tecrlibe ve ameliyat ile nihayet Avrupa · 
aın en biiyük boyahanelerinde sekiz sene tahsil gilrüp 
ıabadetnameler almış olan boyabanemiz mutabassısı 
muhterem müşterileri için teminattır. 

Bilftmuıntesisatınıiz asri ve ıni haıdkidir. 
Temizlenmit boyanmış vej ütülenmiş elbiseler, derin 

bir ihtisasla ve son siıtem makin ler ile fennt ştkilde 
yapılmaktadar. 

Muhterem mllıterileıimizi iıbfade ettirmek makıadı· 
mız yaz için ayrıca tenzilit yapacağımızı da bildiririz. 

.ADRES Sarda boyahanesi Saman iskelesi 

1 'Ielefon şirketi karşısında, ~o. 21 P. 988 
.. ................ lllİllllİlli•mliı ............ d 

lzmir muhasebei hususiy mü
dürlüğünden: 
Bedeli Zeytin 
Sabıkı •ğaci 
L. K. Adet 
32,50 Kilizmanda Hamit bey çiftlijinde 105 

H ık • •d h • 2,50 Emrezde 8 
B ıı ı are anesı 5 - Karııyaka ıouk kuyu mevkiinde 71 

Polis noktası karfı&ında dairei mahsnsa 8.· Bucada üç kuyularda 28 
Telefon: 2037 O Altan dağ mevkiinde 48 

Aakarada: bllamam Yeklletlerle tura71devlet, kazanç ve ldarei buıusiyei viliyete ait yulurada yerleri gösterilen 
bina vertlleri temyiz komiıyonlara, rtımrllk ve inbiıarlar ve zeytinlerin mabıulO ilç ıeoe için müzayedeye çıkarılmıştır. 
iktiıat dairelerlle malakemel temyi.ı ~e .•~ir devairi r~smiye Taliplerin 7-10 934 P•zar ğ6oil saat 9 dan 12 ye kadar 
ve haıaılyede ı&rllecek her haaıı bır ııı ola~ veya deride encümeni viliyete gelmeleri. 3927 P. 703 
olacaklar itlerini kolayca ve ucuzca takip ve ıntaç ettirmek 
için ancak, ---------."!!!'------------

ANKARA' da: ıeaelerdea beri bu itle meırul olan ve Türkiye Ziraat ""bankası lzmir 
muntazam tetldllta malik balaaan (HALK iŞ iDARE HA· 
NEll ae vermellcllrler. b • d 

Emllk •e emtia kamlıyonculaju, yazı ve tercllme •e buna ŞU esın en: 
llmmaıil bilamam itler yaalıanemlzce yapılar. l 7 9-934 tariİıiadıe ihaleleriJ yapılacağı 25 8 934 de Milli 

Adrelimiae billaaua dikkat edilmeıi rica olunur. birlik 31 8·934 de Anadolu 6 ·9 934 de Yeni asır ve 12-9 

şubesinden: °" 
9 8 ·934 tarihinde ihaleleri yapılacajı 24 8 934 Aaad.,., 

25·8 934 M. Birlik 26 8 934 Yen aıır 27·8·934 Ticaret 15' 
zetelerinde ilin edilen Yananla emvalinin ıatııları 26 9 ~ 
tarihin~ birakdmııtır. Kıymeti muhammenesi iki bin ve d 
fazla olan emvalin ihaleleri iıtizan• tabidir. ti, 

M•bn ıatıldıjı ıeneye ait Devlet ve bdediye verrf .e I 
ıimleri mtııteriye Aittir. Taliplerin ihale rtınB ıaat 14,30 
Ziraat bankasına mtıracaatları. ,.3658 P. 662 

UludaO 

MADEN SUYU 
~laden sularının en lezzetlisi 

Bit defa tecrübe ediniz 

Deposu: 

İzınir Sıhhat eczanesi. 

İçilecek en lezzetli su 

Foça Suyu 
dur. Hazma kolaylık verir 
t çimi gayet lezh ve hafiftir 
Bu ıuya devam edenler 
vücutç11 çok fayda g6r
mektedir.Bu bir hakikattır. 
Kemeraltı eamll k•rtı11nda 

No. ~ 
Telefoa: 3190 

P. 712 

P. 713 

iDARE HANElllZ, 
(lcahedea itlere ıaruti ı&ıterir.) P. 678 

934 de Ticaret gazetelerinde ilin edilen Yunanlı emvalinin Kıymetli vücudunuzu yıka
mOzayedeleri bir hafta m&ddetle temdit edilmiştir. ihale mak için hangi hamama ride-

-------------------• - 24·9 934 Pazartesi gOnündür Malin ıataldıiı seneye ait Dev- ceğinizi düşünmeyiaiıl Z tin v f b •k J l!_t ve belediye vergi ve resimlerile sair masrafları müıteriy_e Memleketin en temiz, en 
ey yagı 8 fi 8 arının aittir. Muhammen kıymeti iki bin liradan fazla olan emvalin 11hhi, en lükı bir hamamı 

nazarı dikkatine: - i~aleleri iıtiz~na ts~idir •. T~liplerin mezkur günde ylizd~ ye- olan Keçecilerde Llle sine· 

Ti tb 
• el il 

1 
dı buçuk temınatlarale barhkte bankya miiracaatları. 3970 maıı ittiıalindeki 

care anemıı • yer mama lbadaa her boyda Avrupa P. 708 

==~=~~~~:.n Ft;.tuanC:!•t•~htort:'a~::. C::a,:1 aca!d~~~·· A~:~ llDIDlllllllllllllllllllDllllllllllHllllllllllWllllllHllllllllllllllllllllllOllllllllllllllllllllllHlllllllUIWlmlllHllHO 11111111 = Tevfik p aıa 
~denler nD~aaeıiai tlcaretlaıaembde 16rebilirler ıatıı ıera· :: HiLAL MOBJLYE VE § Hamamı 
ıtiade teıhilat rllterilir. = -

ızmirde Ketea ~ No. 2 Karaotlaa zadeler 5 .SANDALYE imalathanesi 

Tlca;.~'J&JC.ı yerine P. 
682 ~=~ Şekercilerde Numara 26 

1C En eyi cinı fırınlanmıı gllrren-

Y AZ GONLERINDE =-~ den muhtelif çeıitlerde mobilye 

na teşrif ediniz, berıeyinl 

takdirle avdet edecekılniz. 

P.659 Mllıteciri: Ali Rıaa 

1 GÔZ TABiBi 
Dr. İsmail Selahettin 

Modern avize}e! 
ve masa lambalatl 

ve sandalyelerimiz meh net, zarafet j 
·~·e•ii•b •• iyi kanet, lttlha •• i••çlik iliçı 5 itibarile rayet mtıkemmel olarak 

Kl.lıa Lu .. tfi'dı·r i ima• edilmektedir. 

Meşherini herhalde 
Fraasaaın Bordo tıp fa- yaret ediuiz 
killte1i g6z seririyatından 1 == Toptan ve perakende 

§ kabul eder. 
Si fiatlar ehvendir. Her Eczanede Bulunur P. 810 

mezun askeıı baıtaneıı Ağa zade 
g6z baıtahldarımlltehaı· Hüseyin Hüsıı61 1111 muayenehane: " 
tk· · b ı N 81 Saman lıkele1i ikinci ~ 

ıncı ey er •· o. _ _. don nomara 3 ·55 p. ~ 

ıiparit 

P.546 
111111111111111111111111 I 
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1 Otobüsler fazla 
~olen mu alıyorlar' 

Umumi Harbın Esrarı 
riiiiiiiiiiiiiiiSi~~~ia"llllllllllllmlnfillll No. 2 llllllllllllllllllUllll • Hnkamet - Güzelyah sem· . • • • 

F tine İfliyen otobDılerin bazı Fırdev11. 418 bıcrt, 1025 mı· Mı~~·· .ço~ yanlı, bir ,okil· 
as'ta Fransa'yı şiddetli hücum ve mu- Jannda portatif llllKhlliyeler ladi senesınde 92 yaıında ol- de dızılmııbr. Bu •uretle tu· 

~Avemetı• .·ıe mu·· cku··ı vazı·vete sokan Abdu··ı- bulundurulmakta ve fazla yol- doğu halde ölmnıtür. hihini 'ca rederiz. 
q ~ J ' cular l>m1lara otUrtalarak Be- •** Kıymetli ok1JJucularımızdan 

~erı·m'ı·n sı·ıaAh ve mu··hı·mmatını F••nsız fab- 1.ıdiye kontrollinden kaçırıl· Aıırl.arca. Iran ve Osman!ı lr:a11I~ ~'&'CI 'F~ki A.i• da Fir· 
•-.& maktadır.. ,ıiHerinın bır --kıım111a Ennrı, devaaoın aııl ıımlnın Ha'lanı· 

ltkalarJ temin etti dersek İDBDlr mJSIDJZ ? Her arabanıa tahmil ede· Nef'i gibi en meşhurlarına ilnıiiıbak olmayıp ıeyh Ei>Ol
bileceği yolcu adedi tayin ve örntk olan Firdevıi dlll}'ll ıkaS1m1 Firdevai oldurunu ve 

a_ • • • • • • • t .. bit edilmittir. Bu ımetle durdukça tehne-meıile yaşa- bunan şeaaaaaedeki im•uile 
ı._. mektupta ıöyle deniyor:f lizı~ . gelir._ Amer.ika iyan Bu vaziyet, esHe& • bundan lıareket, lıem Belediy:e emir· yacaktır. Firdevıinin bia •••• müsbet olduğunu lütfen bil· 
""'ıtılhk bizim firmamızla mechsı tahkıkat kamısyonunun evel, 1925 te Cemiyeti Akva· l . • u· l'k b d k evvel dilde ferdilikte mdu· dirmiştir. Tefekktir ederiz. 

' f . · d' k' b . . erıne raaye ıı ı em e •· 
lrong firma11ndan tah• ı şaab "ispat e ıyor ı, ey· mın da nazan dikkatanı cel- 'lıt• ali · · .. lt k d m, milliyet duyğatuna aaeak • • • • • 

L! elmilel harp malzemesi sana b · f _._. za 1 ım uını çoıa ma e· 6
- · Adi• «11r inıaatı · müıabakaıına 0

.. • • • • • etmıı ve bir ıene zar ınut1 meldir. -bin 1e11e sonra Iranın lıeldki ıye 
'" etmemizi talep etmiş- yh~I sıparııller alf~d-~I ıçtkD m~- ki silih ticaretini gllmrük ka bir evladı Riza haa Rehtevi ITT k'l' . r ..ı. t b 1 'tt• 

·Si . . h h ld b' . ım para ar sar e ı ece vaıı- ti 43 378 000 • 'e ı ıınız ~ an u a. gı ı 
. P•rııı er a e ızım dl • d b yı arına nazaran , , T •h takdir ederek r•tatm11• •e . • " 
Uaıekliiimiz için bizim yette .. r ~ ~ynı zaman. a .. u lngilii lirası olarak teıbit et· 8 VZI ytırfttmiye azmetmit g6r6nmek Tırc 20 (Huıusı)- Dun •• 
ızdan biraz yüksek fiat nnayun h er~t•nr•. Amır~ll:ı· miştir. Bu miktann yüzde Aldıjım11 ıu tavzihi aynen tedir ıranın b&yDk inkd,.p- at ıOD beıte Adliyd vekılimiz 

lllelerini Armıtrong firma· nın ma remıyet erıne • ar 35,5 unu logilir, 22,5 unu neırediyoruz: Lit'n harflerini kabul et· beraberinde Manisa meb'usu "-a .. . nüfuz edecek derecelerde eı· M" h.d . ..__ çısı 1 
• Refik Şevk t b old g" u bal· 

f\ talep edecegım. rar.engiz müaaaebetleri vardır utte ı eı Amer11U1, 16.6 nu Muteber gazetenizin 20 Ey· tiği andan itibaren dah;lde d k ' ey ff ud_ d 'I "'ç b ht lb h' · Al 15 2 ı · d . • . . h e asabamızı şere t:n ır ı er . 
. eni ıeneb. eı ta 'le a. ı~ lıte si la'ı11zlanma gayretleri· F' many~b ve • t' . ı nı e l~ 934. ta~ıhh ıa(yı~ının beşın ve harıçt~ Iran alrs Ye me Vekil beyefendi Cum~uriyet 

n 1Ze ven me11n1 nio niçin semere vermedig"i ransa ı raç etmıı ır. ca ıabıfeaınae Bır memur deniyetioın yayı Dl••••• ve meyda . .:.1 k A k t t fd-
d ıA · il k k' d F k b k d ... 1 iL k b. nınua as e11 ı aa 1 

-e en 1. raıra ı ta ı os- bu sebeplerle izah edilebilir. a at u ye On tam egı • r&ıvet alırken zabita tarafın· tanılma11na daha ulyü ır man d b d . b. b · d d d' k .1 b h' yur u an osu, memur 
~a u ışte e yar ım Ve bu vaziyete evvelemirde ır i çlln ~ ıı i ve mn ım- dan yakalandı) baılığı altın· bizmet etmit olacaktır. Jar ve cemiyet mftmeuilleri 

c_ ktar". . haiz ehemmiyet olan .şey, harp mat !•br1kaları ihracatının daki ~ent. oku~du. . • O l:>Bytik tiire bu ~ByGk t•rafındaa:kartıla11dıl&T. Vekil 
~ıe dıger bu metubun malıe1De sanayii ıermayesinin pek ço .. gunu. kaçak veya eı· lzmır vıliyetı 11hhıye teşkı: inkıllpçıya bizden ~evgı ve bey budan •oora ıhük6met 
, muhtelif memleketlerde şea- yayı tuccarıye, damgası altın• libnda Mustafa Nevzat efendı saygılatL. konalfında bir. ~üddet kala· 
&ta&ınızlanma konferanıı- met ve felaketler doğuran nll da oluak yapıldığı mubak· isminde biç bir ııbhiye me- Hasan Hilmi r.ak Fırkayı da ..ziyaret etUler. 
lllaıkaraca gayretlerinin fuzunun kırabilecek bir vası· kaktır. murumuz yoktur. Ferdevsi'nin...61ümii de ınfi· Akşam belediye p~rkında ve· 

' zarar verebileceğini" tanıu bulunup bulunnmıyaca· Esasen, ıu Yeya bu devle· Babıolu- Mastaf Nevzat nakatasız olmamıŞtır; bayatta riJen ziyafet ı.neş'eli ~ıniştir. 
).--:lıtadır. ğını araıtırmaktır. tin mllbayaa ettiği tayy•re efendi incir hanlarından b~ iken mutezile, rafı1.1, kırmıtı. . İzmir Postası - Adliye -ve-
~rroff'ua, bu muamma· * * * veya kamyonun harp veya ti· rinile temi%1ik kontrolörü oldu Dehri diye tnrlft, türlü mesl&k.· k~lim!~ Sarpcoğlu Şükr~ bey 

•damın kim olduğu hak- Malum olduğu üzere; silah caret için oldataa11 teapit iu aa-.ılmatfti keyfi1etin ga Jere mensubiyeti iddia oluaın dun °;8"leden ıonra lzmır va-
' komiıyon reisinin bir ve mühimmat imali munhası· mümkün değildir. Memeli, mu· zetenin ayni sahife ve ıUtu · büyük Firdevsi'oin "Şehname· p~ru le .htanbula harek~t. e~
l &zerine ıahit: "0, Av· ran hükumetlerin hakkıdır. ahedeler mucil;mce ordu ve n1111cla neıriDi rica ederim e· de Mecusileri metetti" diye ru ış. i•h. paıa: ~ırka reısımız 

le1rarengiz adamıdır Bu hak, b•ıı müstesna ah- ıilibı tahdit edilmiı olan Ma- fendim. aldükten sonra namaZt da ve ~e e~ıy~ '.'191 taref odan 
"-11 ırkındandır. logiliz diz v~lde meı~l~ krup ve Ar cariıtanın m6bayaa ettiii Cya- Sıhhat 'Ve içtimai muavenet kılınmak 1atenmemittir. ~~~ 

•lıanının himilidir, fspan- mıstrong gıbı ~arı hu•aıl m.ü· namid'in ıektır pançarı tarla· Müdllr6 Namaz kılmamak istiyen Urla icra :memurluğundan: 
'- ft t ntb . . es!eselere yuılmiı oiaa bale d b t • ı· d D . C d t . T b' G .. .. N . b A H en m m .. z T eıını h"kA 1 k t 1 h kk artn a veya aru ımı ın e r. ev e boca t Emır a ır ergaoı acıye aa11nın y,e .ma 

u umet er on ro a ını kull ,ıı;, b'l' 1 . , l h da d ı K· ı· · . k d'I . Jı . d' anac•5 t ı ınemez billhara rDyaıında Fıra vsi yı oıcua n o ayı ı ızman 
~ . . d' k d t yıne en ı erıne asretmış ır F T' N . . R ~ b' . . d d' 
D:~ ... ıım .•ye .8 ar e· Bir muhteri ve mucit, ye· r.ansanın ıcaret ezareu us~a cenaettepgörmüı:ve bu yükıt:k ~a ıy~s~ Ct~a;ıo J a tj'u ı'2e.:k~ 1 
e ıgkım ıoaan a~ın en aidcn keıfedeği haı ba at bir n~ıu~atında her türlü av ve· A ti k mevkii nasıl kanndığını ati· .acMı mf e alr a!ıdn a14 ın· 

1 en urı:azı ve ııe ya· . . t ' ld saır ıılihları, her Ulrlü ve her r'-.,.&•rg U runca· cı uata a tar uın a An 
ela 0 bu .. ıeyın ım ıyazını mensup o u· . . . .... ~Y" • geJi bağında ı 7 kara y orıi 

'· v gun yaşıyan g· u hükumete devir. ve teslim kalıbrede mermı, toı:pıl YHB· R 20 (AA\........ _... t- - Şehnamedeki _ 
b I._. b" - - - • · 1 J d f b . oma • ~ ..ar•vu tarlaıında dort madam bah · e Ki en uyugu- etmez!e, vatan hiinı addolu· ıre... ma e tn a rıkalar l k ·ı S ti d Hudavendi billah ve pesU tüi 

.. denı· r .,A ı t d f cl'l •- u 1 e ovye er araıın • çesinde 4 vakıf tarlasında 2 t. ıı ır. our. Heman her memleket ı an arına ua 1 e ı meate- di lomatik •• komôlolJuk mfl· Nedanem. çi'e, her çi besti tni .. '•e ifadatıoda Umumi bu esası böylece ka t ul et- dir. P . . . . • b . 't' ·1 k d ı b .sahıbı senet tarlaaında 55 ku· 
' naaebetleruun teaıunı tazam· (;yı 1 1 e azan ım. ceva ını b d 11: b M t f 

' Alman tahtelbahirleri· miştir. Bundan tabii bir hal Bu fabrikalar mamalib, .. almı hr yu aşın a " arram us a a 
de Am 'k l l il in de olamaz b•tt b' L' b K ::.1·k 'b· mun eden notalar evvelııı 1 · f 1 tarlasında ft ıBesım İsmail tar L: era a ı arın e er · · ı a ı 11 on, aaı ı gı ı .. R d ·•~ı 1 Bu beyit vahdeti vücut c 1 d h 1 "Qlunan llnlara öre in· Fakat silah ve mühimmat erlere her ttirl6 m6himmat gun oma a ıa dev et m••: . . . asın • 26 san Me met tar•· 

'dud·" · .P b g la 1 · ı f t' 1 'lib t bT b 'litil lahatgllzarları araıında teata aefeaını ıcmal ede•! !tnda 36 kelle tarlasında .f 
~~rugınlı vf~ ud p ı: arın ılmad vek •care. ı, bsoa zk~lm•nl· d"e ".h ıta a ı ır llu bı~ Far- edilmiıtir. Firdevıi'ye Hekim. Sulta • kara Mustafanın kuyu batı 

pı ı arma an satın ar a ço garıp ır şe ı a • a nı aye mese ar aı _ d . . 
D • • • 'f t k mtı ve beynelmilel bir zen· kabilesinin emrine ciro oluna- • nllnuara lakaplarını kezftn ı tarl11sınd• R A11geh ve batıp 

ı, ıımını 1 şa e mc Daıma genç ve 6 h . d' k' ş h amedir Ah"llet tarlersında 22 cem iii bu firma ile Ame- ginler grubunun arzu ve ha bilir, ve Franıız aermayeainin, ran 1 P esız ır 1 e n · 
213 

d b b . 
ıirketinin bilmukaveJe veaioe tabi kıllmııtır. Ve bu Fran11z iıçinin yapbğı menni •• J k I k Şehname, yukarıda 'löyle an . •. ~t . ve e erı 

Old .. 1 .. 1 grup ıil.lh Ye mlhimmat tica· ve ıillhlar bir g8a AbdtUke· :guze a ma diğimiz ve bizzat Firdevsi'nin beser hra ıllbarıle tamamı 
1 uıuau ve p an arın retine okadar hikim olmuş• ?İm iıyanında oldui 'b' lü h' . . d 1065 lira kıymeti mubamme· 

için · k t 17 ilyo u gr ı • t• ) ma m ıcvıveıın e: r . . . d" h' 
t t . fU .e ~- •. m D tur, ki parayı veren ~eyllhut Fransız orduıuaa kartı kalla- ıs ıyf!D ere... . b d' Farisi oe ~ ~yt.ıo eıc•n~ın ort ti• 

1 tdıye edıldıgını, 1919 bol para veren her hllkiimet nılır .• Zırde gerden .~. ıt. . , •• ıtıbarıle N~cıye hanımın 
9~6 ya kadar Amerikan istediği kadar ve istediği ıe· Ne garip ticaret! .. Değilmi? Keçecilerde 3 kath yeni . mıaraıncla. dedıg.• ~ıbı. F~raai ~u ~aıarrıf ol~u mahcuz bir 

.._'•• muhtelif devletlere kilde sillb ve m&himmat elde Evet ... Çok garip bir tica· binadaki Minik kadın berberi lıunını yenıden darıltm~ıtır. luase.si. a~ık arthr~a ıur,e~le 
t'- tahtelbabirlerden 26 etmek imk•nını her vakıt el· ret ve çok garip bir hiyanetl. 8. Şemıettin Sıtln ondüle Şehname, Iran edebıyahne ve b•no~ı ath~ması 22 · 10 934 

ı dolar safi kazanç al · de bilmektedir. Hat~i·:· G~yri Fakat bu hıyanet berangi muvaffaka etini di lomala Ok- milli ruh vermekle hakim ol· P•zartesı gllnu sa~t 11 de 
y •6yJemiştir. meıru t~tekkOller, ıhhlil ıda· birce•ayı tatbike• b p im k • Y , k P ky t F " d A • • En veri : yapılmak üzere:.sahhga kondu. 
'lıaıı .. · leri de hu hususta imkiaaız· .. • • . 0 aL. ıe bır ıan at ir olma tan muı ur. ır evsı ıçıo . . Bu arttırma 11eticesinde ıatıı 
~ L~ plin ruhHt ucretı lıkla karşılanma•·tadır Ve •. Umam1ı ~arpte bde, Av baıka mtlıtait bir foto ve Aferin Ber reY.aaı Fırdenı bedeli tahmin olunan kıyme· 

utr A 'k f " · rupanın " ttıfalr " tilif '•llclı "mers an srması · So:ı zamanlarda, ıiliblan bırak- devletleri namil; ~~ .. 've ,: , .... 111 .~uu medy~adur. An Himayua nlba' FerbUade !ia yüzde 75 bular•~ ih~leıi 
-a&.· ı•. para, baılı b~ ma konferanılarının tamamen gibi birbiriae kar1tm1:cak bir Sstkı bey . b~r. çebı eye ya· O ne üstat Büved ma şakirt ıcra kılın-.caldır.Akıı takdırde 
t \aı bır yekün teıkal akim kalma~ medeniyet alemi- k'ld ld .. d u raıan tuvah!h ıntihapta bunun d en çok;utbranıa taabhmlübaki 

~ •eli şe ı e ayrı ıgı zaman a 1nle . . . b. k ı·L . O hudavend Büve ve ma 
r. nazan dikkatteu kaçmıyacek 00 ea ı'p tic t b · ıçıa eııız ır zev • ma ••hr. b d 1 kalmak "fUtile .. tıf 15 gün teaJ• t f' . . • r ue ve a ıarıp D . 6 1 kal eu e . b . . . . . 

A_ · • ım .ı ı yapan ırma bazı acı hakıkatler ıfade et· bıya•et dolabı iılemiıtir. Umu aı~. geaç ve g ze • : . .. • . da a temdıt edılerek ıluaca 
~""•kan tirketine verdi- miştir Ve arhk hükumeti i h b .rn..d d' ,_. b mak ıab.yealer tuvaleUeıını Nıaamıı Gencevıde · arttırması 8-11 ... 934 Çarsamba 
ıı..'""'-t . • • . m arp u 3u• en ır •I eı S tk b b 1 d . d T - .. . t 1içretinia ten2itinden ıiiib ticarettnı ııkı bır kont· sen" gibi çok uzan bir zaman 1 ı eye yap rma ı ır Süb•nguyu nfe anayı UJ guou .•ynı .••ata yapılacaktır. 

b.ı ide ettiği ıafi kazanç rol altına almak m~cburiye- ıftrmüıtür. P . 718 Ki araıt Rfıyu siiban çon Bed~l~ yenı muham.men kıy· 
llliktara ilive edilmek tinde kalmııtır. - De•amı Y•rın- Safa Otelı• arus 1 ;3~t0•nıNn Yii1ıde.?5 nı bul~nkzsa Ş h S d

. . ., o. u a:anuoun :uü mü 

HAMRA 1. ·· İ e 8 1 ıse:. A tatbik edifecektir. Bu ağaçlar 
• .}IJIJL KÜTÜPHANE SİNEMASI Kuyumcular çar~ısı Çii HotktiftFudevaıp~kıat üuriode he~ hangi bir ıekil 

Bu gün : 2 büyük ve güzel filmi birden takdim eder kar~ısında Ki rahmet beran t~rbet de hak talebinde bulo1tanlar 

1 pa~bat yetleriodeki reami veHyikile 

" 
- m acar marşı Tkcar ve eanafın ifiae ve "Miyaur miiri ki d•ne kü· birlikte 20 gün :ıeı fmda Uıla 

keıeıiae elveriıli çarfıya en 
ıeat icrasına müıacaatlara ıaksı tak· 

.\OA:R musikisi.. . MACAR danslan .. MACAR atkının il.ibi kudret •e me1tlıini yakua oteli tavaiye ederiz. Ki caa daret ve :caa tirin dirde hakları tapu sicilince 
harikulade bir muvaffakiyetle yaıayan ve yaıatan miıilıiz emer P. 714 ve poıest 111 sabit olmadıkça paylaşmaktan 
BaıroHerde : GUSTAV FROELICH - CAMILLA HORH . • . Demi lerdir. hariç kahr!ar. ilanda 2 gün 

Tılkılıkte ' . . k 1 soDTadan ıbbtaren ıaıtname 

' )lıuıı en büyük Sirkı (CIROVE SANTI) nio şayanı hayret numaraları al".aaı.ula 
2- artist kanı 

~ Çevrilen MEG LEMO.NNIER'in tamamen FHnıızca sözlü blyük filmi 

~:- ••atları Macar Marıı: 16,15 19, ve 22 40 da Artiıt kanı: 15.17,50-20-40-ve_2_2_d_e __ 
' ve Perıembe glinleri 13-30 da başlar 

Kı ka
"' O ı• Firdevıi ıçın. ge'.e ran ve berk~sce açık bıılanduıulacak• 

1: S[aÇ te I gerek Türk. ıaarlerı pek çok tır. iş t i ak edece,kler mehii 
. • • . takdirkir ıfadelerde bulun- 1 A 

Her yolcunun ıııne el9er11b 
1 

dı görmüş ve li%ım gelen m u· 
ve BaRDabaneye yalan olan mut ar ~· .. matı almıı ad ve ,itibar olu· 
bw otetaen iltifade ediniz. Taslı ıh \ ' 0 Te~ekk ur nurlar. Talip olanlula fazla 
Fiiltlar 59, 40, 25 karattar. Diink.6 kısımda Unsu i'nin malü nat almak isteyenler Ur-

Mtiteetrr. ALI Çuıı arazı Tu Mah n.e Be· ia ic(& ıua müracaatı .. ra Jfızu-
P . 715 ıet -Rat•D mQ ilio olunur. ~990 P . 711 
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Dil bayralll• 
için toplall 

~-SAiıiıiııiYFmAiıillmlO._ ................................. ıZMlimlR .. PO~ST~A~S~l ........................................ ~2~1~EYLUL ıesJ.-
Cenevre'den Ayrılırken: 

YAŞAMAK Veda ziyafeti İSTİYORUZ!.. 
Ad&na 20 (A. A) - 26 

illide yapılacak bliyilk dil 
"' • •••• • e • ramı proiramını te1pit bİ 

-Hissi, içtimai, aşk romanı-
21 - 9 - 934 - 34 - A, Af?NAN 

" Bız Sovyet Rusya'nın Beynelmilel Sulh Di- llzere Halkevi dil ed• 
A • tubeainde bir toplautı 

vasına Hızmet Edeceiini Zannediyoruz" •• ,. m•ıhr. __ 

itte o gecenin neticeıi beni muıabı olc.ajuma anladıkları • • • • • • Mı• de • • • 
1 

' 

biiyle meı'am bir ileriyi 6all· için ıehria dart ~tarafında M e rt •• ı • 
me ath. Ben en hafif •• mu· araıtırmalar yapıyorlarm•t··· • a u soy ıyor Bulandırıyor 
tedil bir ifade ile bagln bir Bedbaht Narin, biitun ban· , 
• fahite " yim. Hem de kor· larclan bihaber olduja için Cenevre: 2.o (A.A). :--- Mıl· hakeme edeceksiniz.. Halbuki nezaketindenden uıalrl•ımıt Vaşington, 20 (A.A)...,,. 
kanç bir fabite... benden on gll~ evvel yakayı Jetler cemıyeb meaaıaıni ta· aranızdan bazalar& llılletler ce- olunur. Sefiri M. Ze Hariciye ~ 

- Seni ahllk zabıtaıına ele •erdi. Bir gece bir rande kibe memur beynelmilel r•: miyetinde temsil olunan mem• M.Motta bey'etiumumiyede ben M. Hul'u ziyret ederek 
haber verecejim. •il evinde, bir erkejin, yeni zeteci,ıer birl~ii me.c~iı lıi~ile leketl~rden. ber birinin ayrı denevvel çok ıamiml birtazda Amerikadan pamuk ••~' 

- itte bu nokaandı, Raiıp taaııtıtım bir erkejin g&i beye~ı u~umıy~ .reıaı ıerefıne ayrı sıyaaeb bakımında~ • mu· konatmaıtur. Alenen aiiyliyo- mak için yaptığı iıtl 
bey ... Sizden son bir iyilik ıllnde uyarken bana baakin aenel~k. zıyafetını din akıam hakeme etmekten kendını •· ramki, Fraaıa diyer hiç bir ıilib ve milhimmat 111ıb• 
olarak bunu bekliyorum Eğer •erdiler. Elime :bir tabanca vermııtır. . lama~•· Ve batti bir takımı millete naıihat verecek degil- sanda kulla1Jm11 olduğa•• 
iıteraeaiz, ben aize zahmet ıeçirebilaeydim, belki de mu- M. Sandler beynelmılel mat- kendı memleketlerinin dahili dir. Fakat kendisine bilbaasa silih tahkikat komisyoaoO 
ettirmeden telefona açayım. kadder olan lkibetimi biran buata ıulb eserinde tetrild siyasetine de geçti. Ecnebi biyaelmilel dugruluk aahaflD· tabkikaatı protesto et111iıtlt• 
Hem abllk zabıta11 m&fettiı· evvel kendi elimde haıarltya- mesaiye davet etmiıtir. memleketler ve onlan temıil da baıkalarıaın dera vermeıi- • • • • • ___.,. 
lifini, hem de zilbrevi hasta· caktım. M. Bartu kendiıinia. hazar edenler ~rle.til~ek iıt~irae ni de kabul etmez. Bhe Ruı · H ÜCUlll 
bklarla mllcadele komiıyonunu Bulamadım, etrafımda bir bulunan blltlln gazetecılerdea yalnız baaıt mııafırper•erlik ka yanın •aftiz babası dediler. . ·9 
haberdar edeyim. topla ijae bile bulam•dım. daha eaki bir gazeteci oldu- nunları çijnenmit olmaz. (M. Ba devletin milletler cemiyeti Kıtalarına gırmek 1 

-Komiayon oda.unda- Gizli poliı memurları odaya ğunu a&yledikten soora de- Bartu burada lniçre matbua· nezninde elçisi olmalı meo- Berlin, 20 ( a .A) - il. 
Raj'ıp bey ay•i• kalkmııtı. bukın •erdiler. Beni çırıl mittir ki : • • • tını~ ~ovye~ Ruaya ~leybin· nuniyetle kabul ediyorum. Bü bildirildi~ine göre ~u.•1 11 

Zillırevt baıtabklar komisyona çıplak olarak poliı mlidllriye · - Ço~ mllhım , bar hldıae d~kı ııddetb ?1akalelerıne tel· t&n Fransız b&kOmetile birlik- ve kııa b11 ~üddet ıçıa 
reiıi ve lzllan dllflnceliydi· tine getirdiler... ol~u. .sız bu vak ayı beyne)- mıh etmektedar.) Fafat ayni te çok ıliç bir it gardtlm. kıtalarına garmek yaıajl 
ler. Rajıp beyin koaaıtafana Geceyi titriyerek polis mil- mılel aıyaaet bakımından mu• zamanda en iptidai meılek Fakat bana nadim deyilim. dmlacakhr. Ahaacakl•"', 
dinlediler: dlriyetinin çıplak bir oda11n· K • - • • Ve dllttlncelerimi eıaaından ve 18 • 23 yaıında bal• 

- Notlarım barada bitiyor da geçirdim. Sabah olunca omısyon Dıyor kı . aiiylemek lizım gelirse diye- lara aıhbatluınıo da ,, 
efendiler ..• Ancak Pakize. Na- beni muayeneye ıevk ettiler.. • 1JiUrimki, Cene•rede g6rdll· ve boylarının asgari bir 
rin flcıaıı burada bitmit de· Ondan ıonra da aoluiu bu gllm LitYinof 1922 de Cenev 70 ıantim olması ıarttlfr 
iUdir. Billkiı bu" hazin hiklye çorak, kimaeıizler hastahane- B. Milletlerin Ahlak v azi- rede tenıdıjım Litvinofa pek •••• ' -
yeni baılamıt sayılar. Eserime ıiade aldım. " iZ okadar benzemiyor. Şayet Amiral 

Yamamato 
lll•e ede~ejim .b~ notlan, Şimtii m~aterihim .... Yanımda yetlerini Tetkik Etmiyoruz" S~vy~t Ru~yanı~ ?1illetler ce· 
mllnferit bırer •ak a olmaktan konaıacagım, de tlenm anlata- 1 . • d ... 1 b t 'lib ti mıyetıae gırmeaınıa kantıkh1' 
kurtaracajım. Çok eatf edi· cağım kimsem yok.YalnızhktaD Vaıington 20 ( A.A ) - yett' e.rtıatık'kegıd. uaaıDs! k" .c•t. çıkuacaiını zannetmit olsay-

k
. 'ki ·•~ .. ·ı H Ayan mecl' • d müteıekkil re ını e ı e ıyoruz un u ıç ı yorum ı, temiz bir emelle fi yetçıraeıı im.. attı birçok . . •.•1n e . . mada federsl Laboratories ruk bana •••• muvafakat et Tokyo 20 (A.A) - LO 

karııhiım bu bldiıe, benim da memnunum .• Haatnbakıcalar ıilih tıcaretı tahluk komısyo· lncorporatet ıirketi reiai M. mezdik Biz Sovyet Ruayaoıa daki bahri müıakerat• 
~lneviyatım llzerinde akıi te· ve bilhaa~a .ba?bemıire ban.• nu yabancı devletlerden ge· Yung .kendi maeaaeaeıiaia ıalb davasına hizmet edeceti- rak edecek olan amiral 
ıar yapmııtar. blylk bır ıbtamam ıaatera- len protestolara zımaea ce- Kolombıyada Elde namında ni zannediyoruı.Dllnya bugiln t 

Çok istiyorum ki mubte· yorlar. Baıhemtire M11alll vap:olark neırettij'I beyana•· birine komisyon verdiğini a&y- mllıteana bir buhran geçir· mamato hareket e 
rem heyetiniz ana y~•ya t•t· hanım Seferihiıarh ismet ha· mede biz milletlerin ahlak ~vazi lemiıtir. mektedir. SillbıızJanma kon· Gelecek ayı"l on ye 

h
• k k • • · i d b' k Londrada bulunacaktır· 
11 oyara fubuı ıııai k6· nım ıım n e ar ız.. y S • ferensı ciddi bir tarzda tek- .. •... ......./ 

k6ndea balledeainiz. yara, o bazen yanımda uzun anan anayı rar meıaiaine baılamadan e•· y 1 
Tllrk kızının sefabet mecJOba azan kah~or, hararetimi mu v H t• • vel fikirlerin aillbıiılanmaaını at yarış , 
oldujundan dej'il; onun laaya· ayene edıyo~:. . apurun eye ımız temin etmek lhımdır. Nevport 20 (A.A) -
bn an baaamaklannda karıı· l -

0 
~bba:••• ':e?ade, diyor. Çarkçıbaşısı Ne Diyor Şerefine Ziyafet Verildi M. Litvlaof ziyafeti tertip gir muhtelif eıtiırl içi• 

1 

latbiı ıademelerdedir. Buna, n~ ~ ya ••:.• fı olara~aaz.. Nevyoık, 20 (A.A) - Ya· Mosko•a, 20 (A.A) - Sa· edenlere •e M. Butuya te· Eadeavour yatı ile AtJJ 
bu ıekWe meydana koyduk· beni.mlıyeogr1!m. 1 kımi ~t ·~1•m nan Morrocaatle vapurun aayi komiser •ekili M. Kara· ıekkllr etmit •e beynelmilel Roinbcv yatı araHad• 

, uruıme çın •esı e· · M k d b 1 T k • O tan ve eıaı meı le olarak ka· ler icadile meııul .. Benim din· çaıkç•baıııı kaptan güverte· novıç. oa ov~ a u un~n ilr matbuatın aulh lebındeki ro· yapılacak olan llçOac 
bal ettikten ıoara ylrlyeceii· letecek derdim olmadıia için siDden makine dairesinden ·~nayı heye.ta ıereh.ae bir lllnden bahıetmittir. bugllne kalmıştır. 
nlz yol aiıi mu•affakiyete ekıeriya a6ylediklerini cevap- ıoa olarak verilen emrin iskele T~at~t veİ,~1~~· 8

1°. ~ıya~ettf 
.... ,t~nr. Şimdilik ml•••deaizi ··z bırakıyorum. o d. benim cihetinde• fulli•pii tornebet b r •ye• .. u·:' kle Çil b • ~·· Koç ok 1• ı 8.- n 1 ar 
dilerım... atlatmalarımın minaııaı bildim • ey,. e 7 1 

•• er aı arıc Y~ 
• . . f 

1 
a • d •· •e aaacaktaktan toraııtan ful· ı komıser vekıh M. Kreıtenıkı 

• * ıçın az a uıerıme lltmilyor. 1. . ., h · .. t' t k · · M El 111 
-Palcuenin nodan- Fakat, fakat oaun acıyan ııpıt olduıunu ve geminin arıcıM ıcBre. omı5en t · .tt: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 tP 

Bir haftadan beri burada tavırlan lausaaiyetime bitap bu suretle boyana delicesine yadva h.k orıç ve ovye 
1 

.•: 1 • Klrallk Evler llltüu ve mllskirat 
' d' Dll b b k d d• dili il ır 1 • . B' ha ı il ftmet banka11 reısı 11 

emraza dbre.iye haıtaneıinla e ıyor... n ıa a er en en un Bıı ıuy emııhr. araz M Ma h b 1 bulunan dükkln devre 
dlrt da•an araııadayım Be yanıma geldiji zaman ilk ıiizil aoara da tabammlll edilmez 1 ·dır ryaaın azar u umut GdOZhEL YERDE -f Gllzel bir hkt•r. 

' • fU olda: b' b 
1 

ld'i' • il I ar · yer e, er tiri& kon ora havi Taliplerin içindeki •• 
yu çartaflı, temiz bir yatak p k' h d di Si ır a e ıe 1 ını ive eye· Ziyafet sonunda M Kaıa· 8 oclala 180 aamaralı biı ev n ti - a ııe anım, e . • . • • muracaa arı 
ta, kııkanan. ga~lerin ibtima- zia lzmlrde biç akrabaaıı yok m11tır. naviç ve Kreıtiniakinla nlitak kirabktır. Arza edenle! !W•t· 2 - Hl meı~ı 
manda tedavı ec;dlyoram. De•· mu... Eter yazılacak mekta· larına bllyllk Elçi V aııf Bey baamıza mllracaat etmelıdarler. Z Y 
·~t eliyle karalaa ba haıtaae, baaaz, g6aderilecek haberi· Adanada •e Nurullah Esat Bey muka· GÔ~TEP~DE - Tr~1Dvay aranıyor 1 
bar alay ıefil ~laaaaı kacaj'ıa· •İz olaraa, ben maalmemau• Sebze fiatları a "t b .. bele etmiılerdir. cadde11ne ikı dakika bır me· E • 1 ri 1 . . . tt• 
da teda•iye çaht1yor. niye hizmete hazırım. g yrı .a 11 • • • aafede ıayet lıa•adar, blylk Y •t e 

8 ıyı aure 1 
"k ld" J R k b b ı· b t• ı• k f edecek ve bOanOhal f 

Hastanede hemen biç kimse Oaa ce•ap veriyorum: yu se 1 auon e a· • çe 1 ve er. uru OD oru . " bff 
ile temaı etmiyor •e glrtlı- - Teıekkllr ederim lımet Adana 20 ( A.A) - Sebze • balı bir e• , karabktar. Boraa ıbraz. edecek n~~uıl 
miyorum. içime çlken ı•rfp hanım, diyorum. Bana karıı fiatlarınıa aon glnlerde gayri betıne karıı sarayında Sımaarojla Fehmi metçı kadına. ıbtıyaç 
ıeme, bana ilk defa dllf&n· 16sterdijiaiz kardeı allkaıını t•bii bir ıurette y&kaelmeıi Manceıler 20 (A A) - Bu- b~y,9 ~eya •'J039 tnumara ile ı AOrzu edtelnler!nl.. mi •!ot· 
mek fıraabnı veriyor. unutmam mllmk&n deiildir. ıtze . . b- d ki t 1 1 rada mevcut ka~aata gire e e on a muracaa • m racaa arı ı an o a 

A k be • h tt h' u rıae ura • gaze e ere Ki al•ktı ti DllılnOyoram ki iDlan, laayabn ki nca Dkm Aya • 1 ıç yapılan neıriyat ve bazı tifabi mensucat piyaaalannda Japon r r 3 - ı, aran,, 
mlaaıını llyakile kavramak v:::i~em ';oktan 61'.J8Zı::. anm tiklyetler dola ıaile m&dde.. reka~etine . k.arıı mllcadele Mezarlık batında iakilip kaf, 
içia ditmek me•kiindeclir. _ • . Y 1 edebilmek ıçıo yeılne uıul sokatında 22 numarmh ev MUH.AS~P ulUle !• 
DDımiyen ıefaleti• aczin k De•am edecek. umumıbk vlliyet makamına bir troat tesis ederek it tar- kiralıktır. latiyenlerin Safa rilbeh bar muhaaıp 
ra çehre~lyle k ' 

1 
a H bir tezkere yolbyarak bu itin ııaın gençleıtirilmeıini, meıai · oteline mllracaıtları hanelerde iı iatelll b' 

iann daima olga:r .. ~tm~~·· ozyaka tetkikini ve Ortada hakikaten l!in tevbidiai ve malzeme• Satılık ev Arzu edenler ın•t 
kt 

0 ma •• bir ibtiklr ol p olmadı~nıa nia tahdidini temia eylemek- mlracaat etmelidirler. 
aza ır. •• • T 'f l Ak 1 Bankaların ıllsl& odala d G 1 . ! meydana çıkanlmaaını dilemit· tar. !" e ... ıilıileıinin yar~- ara 1 BEKÇi Odacı ve ~ 
ıoayete araıında ta:ınbia, ece erı tir.Villyet makamı ite ilzam- madııı ve ancak kı .... bar DOLAPLIKUYU CADDE- bk gibi bir hizmet i•t' 

' 1 ı • b · t" • . mllddet kullanılabilecei' allve SiNDE 10 05 A b' ı ahi' 
erkeg· e aık videden ı••'" kız a e emmıye ı vermııtır. d'l kt d' - 3 •• 1 numa· z ar maaı aç 

7 • Çok yalcın samanlarda, e ı me e ır. al "ki d kk 1 Mal61dur 
biye yerlerde,mezbeleliiedlf. ' • • ' ' r 1 1 

tl in • llattladeki 3 · 1 
Bosyaka ıemıind~ cereyan G c. d 1 fi M d fi 

tikten sonra ruban ve biAeD eden hcuin bir maceranın rev Jstı•areye O a. ı ey UCUZ 'atle ıabfakbr. 4 • e da 
it 1 b

"ll 'J' Tahp olanlar Çukur banda 
reı 0 a 1 yor. romanıdır. Romanımuın Y ki v Tabir bey kltibi Sabri efen- tenlyOr 

Buraya dltlltllm o kadar lcahramanlarından biri, bir ap&C8 ar Ça21rd1 diye m&racaati. · · · d•" 
kolay olmaaı. Mei•r ablak P>lclanmmn ıanıdıgı bir Nevyork 20 ( A.A ) - Ha· Haydpark, 20 (A.A) - M. Satılık Denızlıden bar. ~ed • zabıtası ve bilmem ae komia- 'ld'j" • ... • • maktadır. Bu ışı y•P 

b • 
1 

d b i lalebedü-. Ve tehrimuin verı ı ıne gure aaa ı ıpek Ruzvelt meıaııl lımuıiai Per· DOkkA ı ı D · l'de 
yoau enıa.·~ ar ·b~ fir arı- /cıs melııeplerinden birinda iıliyea y&z kadar fabrika ya- kin• ile tavaaaat komite• reiıl an o wan arı~ enı! ltec:İ'i 
yormuı... aım ır reaım ıa1u·ı· k •-- M v· . H k aga gazınoıu muı , he d t blik li bl n ! • mi yapmalcıadır. nn grev yapma ...... e mlete· . ınaadı barla içia iıtıta· aıtane ar asında Damla efendiye mliracaatl,ı 

m e • e r reaıı rekea harekete ıeçeceklerdir. reye çaiırm1fbr. ak caddeıi . No. ( 1 ) olunw. 
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ali ve ı·c herler 
26 ~;. ~ ~ y 1 f l o 3 ·4 c b .. .. 1 

dil b' " ı ., :1: ;ar~am a gnnu y ~pı an 
e~ •• •• 

td:~f. UZ UM 
y•Pr aı Fi. Satıcı 

~tu.htıelif 14,7 5 Kuşakçızade 
» 13,62,5-14 .ı.\1 ika lef 
» 1a,50-14,75 H. Hiisııii 

t . » 14., 12,5 ~fikalef 

üzi.im ve incir sat:ışlarının ahcı vo satıcıların1 gösteren liste 

Alıcı 

Şamlızade 
)) 

Solari 
)) 

incir 
14 PaCial 5,25 1\1. Alalof K. Kazitn 

6 » 6 BiJ::ı1za de )) 

50 Muhtelif 5,50-12 S. Kooperatifi » 

) ,,, » l '.3 6'> .., Portakalzade » ~- • ' ~, tJ 
ç· » 1~.25-12,7 5 Şerbetçizade E.Egli 126 Sarayköy 

Bu2'day 
4, 15 l\1lolhıza<le ~1 iiınin 

~L Hilrui 

l 98 Muhtelif 4, 7 5 
Kum darı 
H üseyiıı Hiisuii 
l\ıI. .A lal of 
Bohor SnJıami 

7 Yerli 4,75 
14 « 4,75 
19 

3 
22 
39 
91 
10 

(( 

(( 

(( 

« 
(( 

(( 

4, 7 5 Jil'o 
4, 7 5 Celep zade 
4, 7 5 İ ·ak Barki 

'fopçuoğ·lu 

(( 

(( 

Kaldiron 
(( 

(( 

" 
Topcuoğlu 

(( .~11.'; ~l » 13, 7 t> I~oçalı Cemil Süleyman o. 110 Eldirek 
isti~' n~elıir 14 İstiklal » 21 İnay 

4,20 t st.ikl:11 
4,40 .Ak~ml\i n. .ı.\dilzade noo :Ci (( 

4, 7 5 Beşikçi zade 
4:. 7 5 Hasan N azıni 
4, 7 5 Tıi.Hıfi Sabri 
4. 7 5 Iu ki~af 

' 
Kaldiron 

nb•1 >> ı 4 A bdullabN aci » 
o•:. ~tıhteli f 15 ,50 ~f iiftii zade M. Kibar 

0110 ~ l> 14,7 ;-; Bsuaf bankası » 4o Biga re 
oıittif• 1\ 8 

·Pasa 1.5,75·16 N. Fazıl Çolakoğlu 3 » 
~llhteı it 14 ~1 iift il z. Sipahi birad. 14 7 .A.fyon 

<< l 3, 7 :3 Portakal z. ş. Ueınzi 5 Bigare 
(( 15,50 Zinceli Saitı Alyoti 28 Yerli 
<c 15 Sebze koop. « 344 » 
(( 

(( 

(( 

(( 

15-15,25 I~sat Remzi 
ı 4, 7 5 Portakal 7.. 

] 5, lö 
15.25 

Fesci zade 
Palan1bo 

(( 

(( 

(( 

(( 

128 
33 

)) 

)) 

A oa 
3,31 ,25 ~los ' .Alalof 
3,;{ 1, 2i> Fcs<;izade 
3,43; ( 1

• Ta·ranto 
3,öl ,25 ~Io ::e .Alalof 
3,37 ,5 Tatarlza<le 
3 ,31,25 ])a,yi A rdiıi 

3,37 ,5 ~Iose A 1alof 
3,37,ö .Aksdd B. 

Mısırdarı 
<< 15,50 Nişli Z. Muh. Kibar 2 3,37,5 Be~ikçi zade 

Susam ~ « 12,50-14,50 Leblebi Han. « 

Topçuoğhı 

» 
)) 

)) 

Karabiber 
Paji 

D. Arditi 
Topçnoğlu 

Rasiın 

~1 ·lla~a 13-14,75 Hacı Hüseyin « 
\ıhtelif 14,50-15,25 H .Süley .Mah. AkOsınan 6 9,21) ~likalcf Yağcı paşa 

« 14,75 1iis. Mehmet « 
tO cc 13,50-14 25 l~esçi z. Siileymano. 
Lo"ı!I' cc 14,~5 ' G. Abdullah « 4278 kilo 9,87,5 
t• ii « 15,50-16 J{ uşakçı zade « 50 Denizli 1 O 
·ral « 14,15 Mir Ali Seferi. Meh. 1 • 

e~~ ~. « 14 HorasaniZ. Cevahirci Z 110 {j çüncü 33 
e 1 ~ ittsa ı 4: ~ Htiklal Hakkı Şeşbeş 

ır· ~;lilıH 14,62,5 Üınit fahri. > 

ıstJ 
11htelif 11,50-13 Bınin Nusret » 

~ » l 2,ö0-13, 7 5 Ç. Taranto » 

Kabuklu ha em 
A lnnet )1 uhtar 
Niyazi ~nbesi 

Pamuk 
Balcı zade 

Bakla 
4 4,50 .Akseki bauka~n 

Nohut -

Kadıoğ-In 

Kadıoğ·lu 

Patirson 

A.Muhtar 

}> 13 Konyalı .zade » 
12·1!l Ayyazoğlu ş. Remzi 3 5,62,5 Nazillili A.Ha:vdar .Alazraki 

)) 

l) 

)) 

1 Fi,50 Horasanioğlu >) 

12,7 5-19 M(•nemeuli Hıfzı » 
13,ö0-13, 7 5 ·ij mit fahri. » 
17, 7 5-19,.30 H. Cevdet » 

Melez 
29 3,50 Ha1iın ve Cevdet M. Hilmi 

)) 

)) 

1) 

l - 1" .., » N b. d u, .• , o e ı za e 3 Karaböce 9,50 Kadıoğ·Iu Beşikçi zade 
10, 7ö·1ı,7 5 PortakaJZ. Horasa1Z. 61 Mnhtelif 14,50 Çam belli ~L .A 1i Nişli Z. 
14-14,50 Müstahsil Ömer » 1 O c, 12, 7 5-13, 7 5 A. Naci TrifonidiH 
14-14, 7 5 EsatHeınzi ~Ienemenli H. 54 « 16 Arpacı z. Ahali Bank. 

tı » 15,50 Oaınbclli M.A.li Akosman 31 Manisa 13-14,.50 BaU-cılat· B. H. Cevdet 
~aı · s .... , 
ı~t 1hli 16 Ü ınit fabdkası » 11 Muhtelif 12,50 Emin .. ' us ret, Kooperatif 
i;.ll:t i \\ 101 » 13,50 ·l 5 Port akalzade _ı:\.lyoti 

'i ~lhtıı·un 15,50-15,75 » » 4 » 14,75 lfüninNnsrct Şıulakzade 
llhtehf 13·13,25 Ayvazoğlu Cevahirci z. 13 » 15,50,17,50 Akhisar B. » 

<c 12,eO Zinceli Sait « 5 >) 14 I.Jora 'auizado » 
(( 15 Portakal z. Solari 42 » 14,75-15 ~likalcf ~fuhtarzHde 

4 (( 4, 7 5 Molla zade (( 

8 
92 

68 

« 
(( 

4,75 Muharrem Hilıui 
4.75-5,25 Dinar lınbubat 

4,62,5 Tokatlı zade 

(( 

Topçnoğ. 

Kaldıron 
."-"'J"""'~""'"l'"V"V'~"'-"".r'-"J""""'"""'-""'-"' ~, .... "'-~~""""""'~""""~ 

20 Eylftl Per~enıba gün kil iiziiın ve incir 
satı~larının hulasası 

•• 
Uzüm 20 N. va Fadıl 14 75 14 75 

18 Me. Hıfza 14 25 14 25 
Çuval K. S . K. S 17 Ço. o. Nuri 15 15 
820 Süleymano. 10 50 15 50 17 M. Ahmet il 75 11 75 
412 Alyoti Br. 13 25 14 25 12 Z. H . ibra. 14 25 14 25 
376 Debas 13 50 14 25 12 Ali OsmBn 15 25 15 25 
346,5 Ş. Riza hlf. 12 50 20 10 H. Cemal 13 14 50 
278 M. Taranto 11 13 50 15 A. Şefik 11 14 2.S 
222 K Kazım 12 25 14 9 Ş. Remzi !3 75 13 75 
209 E. Bankası IS 12 16 3 K. l. lsmail 15 25 15 25 
192 Muhsin K. 14 16 25 • • 
125 N. Kamil 14 15 14 75 ıncır 
123 Cevahirci il 18 25 Çuval K. S. K. S. 
103 Paci 12 75 13 75 121 J. Kohen 6 25 6 25 
107 Ş. Saffet 14 15 111 N. A. Haydar 5 50 6 25 
93 Len Recyo 10 25 16 50 78 Ş. Remzi 5 25 6 25 
80 Alazraki 11 13 50 A. Lefan 5 50 :> 50 
97 M. Halim 15 50 15 50 46 F. lzzl 11 12 25 
65 Ş. S Galip 14 75 15 50 40 O . Klark 6 50 7 
56 Celirdin 15 87 ı 7 50 25 A. Paci IO 10 
40 H. Alyoti 8 75 15 50 20 B. Franko 9 il 
J8 S. Şerafet. 15 25 15 25 20 F. Palıers 8 12 
30 Sipahi Br. 13 25 15 20 Trifooidiı 7 50 7 50 
27 J. Kohen 13 25 13 25 19 M. Taranto l 1 13 
23 Horasan 12 13 25 550 Dünkü sabşın yekiiou 

Bu satı~lat·ın alıcı ve satıcılarını gösteren 
liste Pazar ııiishanıızdadır 

Kambiyo 

lngiliz lirası 

F. Frangı 

.Mark 
Florin 

Dolar 

620~ - 620 
8r il - 8, 12 

50 - 50,! 
85,08- 85,18 

123 - 124 
Liret 10,31 - 10,33 
hviçre frangı 41,00- 41,05 
Belçika fra.ngt 5,36- 5,37 
Koron çekos. 5,05 - 5, 15 

• 

Nevvorkta 
pamuk 

19 - 9 - 934 
Teşrinievvel teslimi mallar 
12 seus 58 pengtil'. 

Liverpolda 
Pamuk 

19 - 9 - 934 Telgraf 
Teşrinievvel teslimi malların 
beher libretıi 6 pena 79 san

timdir. 

10-14,50 Nisli zade G. Abdullah 65 » 14,25 ~Ien cmenJiHıfzı K.l\azım ........................ , ------~----------------l&YllllMUl~:-.1--lam--......................... ~~~~--------.. 

AKICI EFE IK IIYOR 

ı' 

'tarın bu mühim eseri ticaret matbaasından kitap 
halinde tedarik edebilirsiniz 

6 50 SAHİFEDiR 
Fiatı 100 uruştur 

~ 
~,nıa toulayıp ta ciltletmek isti yenler bize formaları 
~ afif bir cilt yaparız, Kitaplar ciltlidir. Kitap 

tedarik ediniz. 

gönderirlerse 15 kuruşa bez
mevcudu oek azdır. Vak

Telefon : 3952 



81 

i 

SAYFA 12 

!1M 1111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ru11Hıınnıuu111111111111JW 

§ Doktor 1 
1 il . ı~.,ahrettin ; 
= = = = ea lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütehasaıaı 553 

~ Her nevi Rontken muayeneleri -1 ultra - Viole ve Elektrik tedavileri yürüycmiyen ve 

lbilhassa Raşitik çocuklara tatbiki ve rontken ile 

~Kel tedavileri yapılır. 
= = ikinci Beyler sokak fırın karıısı No. 25 Tel don 2542 

iinıımıınıımııumuuııııııııııuııııııııııııııııuıınnııınnınınınnımtt111ınnnnınıınıınıııınıınııı1111nııımnıımıınn 
1111111111ııınıııııııııımııııııı1111111111111111111111uıııııııınıın11111111111uıııııııııııuııııııınuuıınıı111111ınmnnonuını 

~ Dok ı or Ali Riza ~ - -- -- -- -
~ Doğn ın Ve Cerrahi Kadın Hastalıkları ~ 
~ Mütehassısı Telefon 2987 ~ - -

IZMIR POST ASI 

Haraçcı ::~Zadelerin 
Muhteşem Mobilyelerlnl Mutlaka 

Ziyaret Ediniz 
1.'i•arethaııe İkinci bey Jcr Sokak N o. 102 Telefon No. 

ölçüler kan~ 
Mucibince ıağlaDlı ~~ 

her çeşitten teraziler 1 
sipariş kabul olunur. t 

Arzu buyuran zevat 
ren veya şifahen : ı• 

lzmirde Tepecikte 
terazi imalathanesi , 
Ahmet Şevki maJlıoğlu• 
acat edebilirler P ..-

Güzelli1' 

1 

istiyene 
HANIMEFENDi ; bir il' 

diniz ı<eçe 
Başınızı yaptırın siz deb 

kıflr 
Saçınızı parlatmız J~' 

Size başka güzellik \1: 
bll 

s Kestelli caddesinde 62 numarada hergün § P. 633 3778 
; 11 üliıiıı~ıı:ıııtıôH111i1UUilıü111t1nııô~Ôıı~~lninilnİıııı~ıliıı~İU:ıınıfıüıiiips2J ~1111111111111111111111111111111 ııı ııııııııı ıı ııııııı~ı!ınnııııııııııııııuııııınnınınınnınııoın!nıuıoıııııınnnınıunnnn11RnOB11111nnıınııııııııııııı ıı!ııııı 
~llllllUlllllllllDHDllllnıuınununııııınınoınımnınwuuuumıunımınnıuınııımmıımııme ~ D r. opera tor Ta h Sin b. has tan esı ~ 
~ Akşelurbankası ı ~ 

Kaşınızı çektirip oıaoikO~ 
' Çilleri, lekeleri, kıll•'' 

cilt 
Sıtkı beyin t' linde b 

1 ~ -~ lzmirin en lüks sıhhi ve emsalsiz hususi hastanesi olup= Sermayesi: 1,0000,00 Türk Lirası 
:: IZMİR ŞUBESi ~bilhassa kibar ailelerin Doğum ve ameliyat için ye-

renge b~ 
Yüzü ı. üz şimdikindeo 6 

güzel I ,. 
Buruşukluk yok olur, bd! 

oıı 

§ -_=gane tercih eyledikleri hastanedir 
§ 1 kinci kordonda Borsa Civarında Kendi Binasında = == 

Herkes sizi cennette11 .çı 
bir bı1'' 

Güzellik kadın içi~ bİIOP 
I= Telefon: 2363 ~ Adres: lzmir Çivici hamamı civarında Müftü sokağında Yemiıçi beylerin mu== 
- Her türlü Banka Muamela.tı §§aı~am binasında . P. 690 e tır '·fi' 

Koşun hazinemizden bib' i Kum i is y 0 ncu1 u ğu.. lllUlllllllmDIRfflllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllll lll 1111 il il l l l il il l l il il l l l il llll il l lll il l l lll llllllllllllllllllllllllllllllllllllnnıIDllllllJlllllllltllllOllllllUlllllllllllllllllllliiıiıİ - ~~ Uç katlı yerıi bina be ~' §Müsait şeraitle mevduat kabul edili 
_ Hububat, Üzüm, lncir,~Pamuk, Yapak, Zeytinyagı 
- Afyon ve sair emtia kumüsyonculutu yapılır. Malların 
=: vürudunda ıahiplerine en müsait ıeraitle avans 
§ verilir P. 586 . 
_ ....................... !imi ........ . 

9 Eylül panayırını ziyaretden sonra l ol beduteninde No.S 

Etem Ruhi'nin 
KART POSTAL~Depo ve meıherini g6rl1nllz 

ARTIS 1 : Ko:ekıiyonları. 
YAGLI _BOYA: Çiçek, meyve, manzara, hayvanat 
IZMIR : Manzaraları 150 çeıit. 
ASARIA TIKA : Yoran, Sart, Efea, Bergama 
9 EYLÜL : Merasime ait. 
SULU BOYA : Tabii manzara. 
TEBRiK : Bayram, Niıan, Düğlln 
MEŞHUR TABLOLAR : Reaim modelleri. 1 
HAYVANAT: Vabıiye· ve ehliye. P.635

1 

_ _!,optan ve perakende İZMİR 

k Hatuniye camii karşısında 
Tilkilik biÇki yurdu Zehra 

Hasan Müessesesi 
Talebe kaydına devam etmektedir: 

Hiç dikit bilmiyen hanımlara bir aenede biçki ve dikiı 
mükemmelen öğretiliyor biraz dikit bilen ve maka• öğren· 
m~k istt.yen haoıoılera pek az meaarifle ve ehven şeraitle 
6 ayda makas ve dikit dersleleri öğretiliyor. K•ydolmak iı
t,v ... nlerin bir ın evvel mllracaat etmeleri. 
.,. üeçen sene yurdumuzdan 30 hanım muvaffakiyetle diplo· 
ma ve ıehadetname almıştır. Muhtacimuavenet olanlardan 
ücret alınmaz. 

Yurdun atefyeainde cehaz takımları iılenir ve aıparıı ka
bul ediliyor. ipekli dikit ve kabartma karyola talumlan H· 

tılıyor her rnn 9 dan 14 e kadar mllracaat kabul ediliyor. 
P. 683 

Frengi 
VE 

Belsoğukluğu 

Gibi hnla~nk ha5-, 
tahklardan ko-
rtnımak için mut
laka yan1n1zda ( 

gOO 

8,, kın işte hanımlar · · 

Ayni usul alt katta er~ 
. gell',ı~ 

Salonumuz her yüze ef ~ 
ıelli~ 

PROFiL AN ~ ,. ~ rç~P. 
Ü !.-: .. Llii..JI' 

Keçec'Jer 3 katlı ı2~p~ 
ralı yeni binada ~~~ 

Minik Kadın Be' 
Şemsettin Sıtlı1~ 

Adresine dikkat ' 
~,

Kadın kokusunu,Ulı' 

'füplerinden bnlnndnrunnz, Heı eczanede bulunur. mini ve kadın tırnalı .,_ 
lmağazamızdan arayı11• y. 

Türk 
Pazarı 

Hacı Süleyma~ 

Mahdumu 
lBRAHlM 

Hanımların 
N azarıdikkatine 

Mevsim dolayısiyle J stan · 
bul Beyoğlnnun yüksek 
tıermlerine diktirmiş en son 
moda üzerine manto par-

desu ve roplarımız gelmiştir 

Meraklı ve menfaatini is
tiyen hanımların kumaş 

almadan ve terziye uğra

adan evvel bir defa ma
tazamıza uğramaları kafidir 

Adres: Odun pazarında 
kAıatçı Nafiz Mustafa ya
nında No. 3 
Hacı Süleyman mahdumu İbı·ahim 

Telefon: 3726 P. 602 

Amatörı. 
FotPiraf 

işleri 
Çabuk Temiz · Ucu7. 

Refik L&tfü maiazası hilkiimet!civarında P. 658 

P. 671 

Olivierve şüre Bristol battı ~ 

PENTUSKER vapur" - --_.. --- _____. 

kisı Limitet lôlde Briıtol ve A "•0 

Tahliye içia beklenilell ;6 
VAPUR ACENTESi EGYPSlAN vapuru2 .1. 

Cendelibaa Birinci Kordon Liverpool ve Svvaaıe• 6 
Tel. 2443 GRODNO vapuru Z~ . 

Tahmil için bekleaer. vapurlar. Anvers Hull ve Loodr;tl' 
Loodra hattı THURSO vıpuru fe ~~ 

YUVONNE vapuru 25 Ey- lanğıcında Anverı, 
. Londradan. t1 

illide Londra ve Leıth· e ..ıbl' 
Not: \ ürut ta•· 

GRODNO vapuru 6 T. ev-
1 

· · ı ri 
ld L H vapur a o ısım e 1 

ve e ondra ve ull e d v. ·•·t'kl d ıJJ'' 
ADJUT T T 

egışıııs. ı er en ııl 
AN vapuru 16 . k b 1 d 'I p .,5-' .... a u e ı meı. · ~ 

evvelde Londre·ya 

Liverpool hattı OperatO~t 
GITY Of Laacaater vapuru Mtl' 

27 Eyl6Je kadar Liverpool ve Dr · Cevdet 1 ,t 
badehu 29 EylOle kadar dotru Askeri merkeı 11' 
Dublin ve Glaırov için Operatör&. 
EGYPT1AN vapuru 11 T. her giln öğled•ll ~o: 

ikinci Beyler So• 
evvelcl~ Liverpol veGlaıgovv-a ~ 

o 
D 
A 
L 
A 
R 
D 
A 

l Z M 1 R 

Ankara Palas 
8 
~ S _A B_l.K 

ASKER 1 _O TlE L 1 

I :mire Gideceklere ( 

Si•e en temiz en kibar en lüks:~ve ber : 
türlü Konforu havi 4ı 

S BU ;t OTELt f 
I Tavıiye ederiz Tam merkezi vaziyettedit· 
C Orada umdutunuz rahatı bulabilirsiniz. ~ 
A Fiatlar emıaline niıbetle çok ucuzdur. ~J 

Izmir Kemeralb hlk6met konajı karıısıad• 
K Telefon No. 3438 P. et8 


