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a an etiriyorl rdı ........ 
llyUk Gazi, Kahraman Ordu!. Size Minnettarız 

9 Eylül ~ 9 Eylllldllr. Herıeyden evel; Aziz Tllrk 
l la11 muazzam ve emıalaiz gOnll tebrik 
f 
'tt!~tldea ne anlıyoruz; bu bahıllzeriade bir 
ltt c:a durmak iıtiyoruı: 
._~den bir k11mımızın anladığı ıey; vatanın 
9 t dGtmandan bilkuvve tatbiridir. Filha· 
9 t Yl616n bu ıekilde tarifinde de bati yok· 
'i~GI bık111 bir iıtilinın hesabını temiz· 
~ • bir milletin ftç ıene, üç ay, üç gth 
d .. ı.ı emeli tahakkuk ettirdi. Milli ilik& 
t' •Bent buldu. 

~lf·9 Eylliltın bu tekilde anlaıılaşı ve anla· 
r, 1 ~eğildir. Bahuıuı aradan uzun bir me· 
~~"•ı, devir değiımif, milli telikkiler 'd ıığramıı, battı binnetice 9 Eyl61e 
~~ eıa kanlı ıahneaia iki tarafta rolörleri 
-~·~ iken bugün ciddi ve ıamimi doıt '•iti Bınaenaleyb g EylOlll teı'it ederken 
• beylik ifadelerle kıliıe edebiyat yapa-

~'İd 1•paıamabyız. 
,~ e 9 Eylilliln ıathi değil; hakiki tarifine 
~f •e bu tarifi heraene yıld6ailmtlnde 
•ı tepbelerinden mtltalea ederek derialeı· 

t, 'llı geldi demektir. Iıte biz burün bu 
t>llJlliıe) iıe baılamak niyetindeyiz .. 

t•ribi bilylik Tfirk ihtUilini büyilk T6rk 
~~la ~Jıraa bir durak noktaııdır. Gerçi 

.. 11killp araıında ittisal ve infiıal farkı 
"'' 'd q._~ dia edenler de bulunuyor, fakat bu 
,, kıymet yoktur. Varlıkta ittiaalile 

l "-''•lada mesafe olmayan yerine ıey; 
-Ju~tua ıeyridiı. Hayat; banıi bakımdan 
•ı lrıe edilıin; mlitemadi bir deveran 

" "'r~ıterir. 
ı,1.dııelere ıelince: onlar da behemehal 
~•al araııncla bir durak noktaıı g&rll· 

' b" ia ve ıaraya karıı bir iıyaa halinde K 1 İ 'd K Eb..,.,J" "b•d · ~tl~&lc Tlirk ihtilili de itte bu noktada UrtU an zmir e Urtaranın etti a l esı 
~~lıad tır!hinde bilfiil hitam balmaf, 9 
t; ' t, e bır durak yap• ıini g6rdüitı bihakkia iddia nelmilel mevlıdin T&tk milleti ıvak'aıı gibi. 
~;"' t 11~1 kendi varlığını olunabilir. için hayale dahi ııfmaı halde 9 Eylül tarihini& ıiyaıt ba· 

-.~ 1:~•111 ederken bil· llpah ıudur ki: 9 Eyllll ta· kalmaıı pek tabii idi. kımdan tetkiki bize bir impa· 
\14, b ıl&bı baılamııbr hakkuk etmeseydi Osmanlı İtte 9 Eyllll tarihinin bu ratorluğan inhidamı ve yep· 'a,. .. hakikate iıti· imparatorlujıı yıkılmıyacak, noktadan bakımıdır ki kayme- yeni bir devletin karulaı man• 

• '1 tarihinin buglla yerine yeni ve baıtan baıa tine kıymet katıyor. zaraıını g&ıterir. içtimai ba· ' 
'ti' k11dretli Tllrkiye hayat olan yeni Tırkiye ku· Eıaıen ihtilllin kıymeti: kımdan tetkiki iae Arap harfb 

"' temel vazife· nalamıyacakta. Bu ameliye vu• inkıllba eıaı olmaıındadır. peçeli, çarıafb' feıll, miıtik, 
ku bulamadıtına ı&re iıe on Yokıa lllkllıllz ve hedefıiz uyuıuk, lllktlallz bir camiama 

~~~ bir ıenede~llç eıırlık ileri veya maziye r&cu ıadedinde tamamile diaamik, lledeai ve 
:ı:f ~ • 16 hamlenin kavvelerde bile yeri vukubulan ihtillller kanlı bi· muuır bir camiaya tabavtillll e • olmayacakta. Meydanda milli rer cinayet olmak mahiyetiD· mucizesini irae eder. 

bir Ttırk devleti bulaamadı· ı den aıla ileri geçemezler.. lkbladi bakımdan tetldldae 
tı•• aaıuaa burlakl bey· Mıtr11ti1•t tarihindeki 31 mut r•llace: Ba cilaetia taf.W.• 

blcet yoktur sanını. D&nlla zihniyeti baaka, 
fabrika, ıimendifer, ihracat gibi kelimelerle freak 
kelimeıini yekdiierlerine ·iafiklk kabal etmez 
ıekilde· birleıik g6rmekle kalmaı, bulan Tlrk 
milleti için tahakkuk edemez bir hayal laaliacle 
dahi varit bulmazdı. 

Baılln Tllrk ıermayeıi, Tlrk zekin, Tlrk 
bilri•i •e T&rk lrav•eti her ıeyi bizzat yapıyor •• 

Bunları mllrtitıiz. rehbeniz hep biz mi yapbk? 
Bunu hangi nankör iddia edebilir? En kara rtl•· 
lerde Anadoluaan ortaıından nurani bir kartal111 
ılltanu halinde yllkaelen Gazi olmaıaydı Ttlrk 
milletinin fıtrataada meknuz kabiliyetleri banrf· 
miz;garecek, o kabiliyetleri banrimiz itletecelr, 
hangimiz Tllrk milletine ruhunda hayat oldnpaa 
izah edbilecektik?. 

Btlttln bir memleketin ye'ıtlftltur içimde llmit· 
ıiz hoyan bllktOğll bir gtlnde 

- Silkin •. Hayata koı!.. 
Kamaadaıını onun gllr ıeıi haykırdı. Oaan 

eıi olmayan varlığı Tlrk milletinin kabiliyet pi· 
Hne baıarak hepimizin rulaunda llmit ve iman 
ıııkları yakb. Biz 9 Eyllll t•rihiai ve 9 Eyltll ta· 
rihine yaslanan ıa muazzam millet maazaruıaı 
onan emrinde, ona inanmakla yaratlDlflzdır. 

Vatandaıl 
9 Eylllllln azametini c!lltüa.. Gazinla, b&Jllk 

Tllrk orduıanun &nllnde hllrmetle etil.. Bar&aler 
için can veren necip Mehmetciif daima babıla •• 
Ona olan ılikran borcunu 6demek iatlyoraaa 
hayatında bir yetimin gazyaıını alL. O yetim 
mutlaka Şehit zade olacaktır. Çlakı:bı,ak,Tlrk 
milletini teıkil eden 61 Tllrk aileler uaıında ha 
topraia biç olmaua bar tek ıabadet karbaaı 
vermemiı aile yoktur. 
Yııa Gazi, yqa kahraman orda, y ... blylk 

millet, yaıa aziz Cllmhurlyetl 

--~---- ·---·~----

\ta fan İçin Taşa Baş Koyan 
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Hakkında Falih Rıfkı 
Beyin makalesi ı 

Miranı, 8 ( A.A) - FaDb badetname almak iklnciıi şa- l 
vlet amuriyJe İftİ•&J el• Rıflu be7 ik'IYI batlıiı albnda hadetnameden aonra kitabı ~ 

-··- a t bagD•"I Hakimiyeti Milliye kapamaktır Okadar ki dam· 

.. im ................................ .. 
-ı-

bette Padiıaha trerekmezcll pıetellne fU mıkaleyi yaı galı t•hadetnamenin • aramız· 
.• ....... _.. lmııtar: da neye delalet ettiği pek 

Oımanb devletinla horca 10 - Sayei hamamebayei haı· I Liıe ve Orta mektep baka haklı olarak ıorulabilr. Bu iU 
teD• urfıada 37S milyoa reti .. lai•plu lu•ide pH mi lofJe imtihanlarından bu ıene dert kolaylıkla ortadan kal· 
franktan 4 milyar franga çık- kemmeldir efeadlmiz.. 1 pek lr6Ul netiyceler alınmıı kabilir. OK uyan ve binlerce 
mlfll. Saltan A~z hiçbirıeye Eh.. Daha •• iatlyord,a? oldajıına biliyoruz. O zamaD tahadetname vermekle bir li· 
..... ml,•t •...UJor, mattuıl ~te •tmlye ~le rkclif la kıt•· I ne talebeler ne de hocalar yakatı mütemadiyen imtihan 
pua arfedlyonla. FUhald•a :ın h ;•: ·..: i~··~ i l11uara kendi herlerine altında bulundurmakla iki bir 
ba mUyarlana bir kıımı orda· A:k.:m.:U:taxam ~--t!~tU almak iıtemedUer. imtihan genç iltimas ile mllhenıiıl ık 
1• n dou.-,. tahaia ol•- olmuaydı ba ..,.... llubtd·f•derillla halwz ve yan- tahadetaameıi alabilir. 
.... Fakat ylsde aebea m•••• imkla ... ..,., ~ ......... ileri alrerek ra- Fakat ııhadetnamulLID 
ltlJ,arlyle fadamaı blmt Pa- Şa halde pacll..... .........._ .. ,amet kopardılar. yol yapbit prllmemiftlr 
dlfah 11raf ediyorda. Oaaa b6yle deYlet amtlrlil tlnı•li ~t m.al ...._alanaa Buadaa baıb ller pkl fa 

...... Oa• da aetiycele .. teralddlerlDI tUip etml,.. 
Car8ba pi ~eteler· mlhendiala elbacleld tahadet .. 

.. o'acliii. 11118 ...... et· nıme de bir mlddet ıoara 
mı.tir. . blitlin kıymetim kaybetmiı o· 
Meıell 81 talebell bır ıınıf· labilir. Bir yol mühendisi 

tu aacak dokuza muvaffak kendisine vazife verildiği va
ol•bllmlttir. kit en son usullerle yola ya· 

Hemen ıCSyliyelim ki herse· pan miUehassıs demektir. 
ne imtihanlannın bu kadar Sovyetler beş senelik plana 
ıılu ve ciddi yapılmaıını iıte· batladıktan bir müddet ıonra 
mektea bııka bir diyeceiimiz istatistik cetvellerinde rekor 
yoktar. Biz lltatiatfk blrola- kazanmak hevesinde olanların 
rıaa rakkım deiil memlekete bizzat davayı ne kadar akıat• 
Hpkatla adam yetiftirmek ffk mıt oldujıaau g&rmltlerdir. 
rindeyiı. Cetvellerinde 81 ıa· Bugün Ruıyada iıitilen tek 
hadetnameli göıtererek ~u: ses ıudar : 
rurlaamaktan fazla 9 hakıkı Fakat Kalite bilmiyen mek· 
mezanamaz olduğundan emin tep mezunu işlemiyen trakt&r 
olmaiı tercih ederiz. gibi değildir. O ölllcceye ka

llı memleketin iki b&y& dar ıahadetnamesini taıtik 
derdi oldaianu biliriz. Hu etmiş olan devlett .. n hak is
dertl•rdea biri okumadan ... - Devamı 4 llncll ıahifede-

nueatnleri birbirleriain kulak- hakıızhk etmezdi. Y ar1n yeni -
lanaa fı11ldadalar: lince Aliçonan: 

- Efeadimiz on beı gtlD - Ne yapalım? O Paditalı 
hareme ıelmiyecekmif. .. tar. lıteditlni yiyor. Ben ~ir 

EJYalalar olama• ba &avala. p..Una parça11yım, ne verır 
5 inci Sullan Muroı feaa ldL Erkek ,İzine ha.Ji lerıe ona ~e.rim. Böylece el· 

"bclaalanna, koroalaruaa, peb· ıbir ıekildı iftiıali•• hacet kalaa ba JOlmacıklana miai, b~!• y~Dillbır~m· 11 d B lk 

( 9 Eylül manaıe 
Ufuklarında bugün, tatlı bir emel yanıın, 
G6zlerine bir gelin. saffeti sİ!.lsin lzmir! 
Al sancağın gölgesi, denizde dalgalanıın, 
Gll•ila ytizlla ıevinçJe, kederin clinıia bmirl. 

• • • 
Varsın sana uzaktan, hırsla bakanlar olsun, 
Varaın senin net'eni kııkananlar baluaıun, 
için yalnız isterim, benim ıevgimle dolsun, 
Arhk çebren mazinin derdini ıilıin lzmirl . 

* •• 
Dalgalt1nsın denizin; "Müjde!,, desin dört yaDlt 
MOjde etsin neş'eni yeşil gözlü vatana, 
Zaferinin &nünde, tarihler yana, yana, 
Kartında boyun eğip, secdeye gelsin lzmir! . 

Aydın: Enver O. 

Bu tiir Bursa Ortamektebi talebesinden 14 yatında lamir'~ 
Faruk efendinindir. Bu müsteit genç Şek.ip Beyin yegeoi-\ 

9 Eylül 
29 Aiaıtoa ıabahı gün doğmuıtu; 
Tlrk toplan etrafı dumanlara botmuıtu . 

Mermiler aavanırkea kızıl, ilim ate1t 
Kalape d&ımanıa yere ıeriliyordl lep •• 

Birdenbire, &ksiiren bu yüce toplar ıuıtu, 
Sonra T&rk mavzerleri dnımana fiıek kuıtllo 

Sungülerin 6nünde zalim ordu d6kllldil, 
Altı saat içinde tel öttüler ıökllldil. 

Ok hızı ile asker ileriye atıldı, 
Atdmakle, dlımanlar laeman 3ne kr.tddı. 

Gazi bir aılan gibi, atında kükrilyordu, 
Şanlı Mehmetçiklere ulaı ıöyle dlyoı da. 

cEy Tllrk milleti, aıker, durma ilerleyiniıl· 
Size emrediyorum .. Hedefiniz Akdeniz!!." 

Tam on üç glln içinde bu kadar yer aııldı; 
Ve 14 iiacü günde denize ulaııldı. 

9 Eylül sabahı, şafak, erken ı&keaken, 
Glineı şualarını yere, ıaya d6kerken .. 

lsmir topraklarını Türk orduıu çiiendi. 
Hey yarabbi ne idi? o ıanh gllnler neydi?· 

Deımanlar dök&l&rken denize baiırerak .. 
Kaclifekaleyede çekiliyordu bayrak. 

Yaıanın Türk aıkeril yaıa11n Tlirk 
Şimdi millet alıyor, bu zaferin tadını .• 

Uvaalarma, koçlanaa para da· aeydi?. mlal ylnlderl hea ( ""• 4.. .... "':.~::' lutima tvar ı. 1 ede 
~ L 1• L- - .,.......,. )'IDe veren er e / 

Jaamıyorua. Salta• Aziz aararaaı verm., pmak nlleti ..... .,.... la•lmrda. O halde Pıdiıah l Ve ı&zilnln &nilnde canlamyorda mazi 
Pacliıah bir taraftan ukerl ti: keadiliDI kaclı~ cli1etlae aa Ue ) farpM, d~a. neden mlltıkbel mazafferiye· Ben haykırıp diyorum: Varolsua ulu Gasil:-

ıllabat emrederek Oımaala çekecek ve Allço ıle bo1 il· Şimdidemekki •bet ıln içın· tiai az Çok ıakat bıraksındı? ~ lzmir: Surut' 
orduaada te•aikler yapbru çlfec:akti. AHço; Alp» kliyH •e hadım etlilmiı araplardaa Sarayı' hamayunda kaı ılltli 
'kea dijer taraftan ela zevkiD- o da Salta• Am pelaliftlHlı. bqb erkek, .... ~lremlye- bile vardı. Allço iatediğini Tevrı·k nu·· ştu•· 
de 'erdevam idL Hele Oı· celderdi. ı .ıi yea nu .. 
maah ordasancla aiıamiye, re- Oalar laaremurayı lllmaJ11D Oğlaaaa Aliço il• ıllreıeceii , 
elif gibi 11nıflar OzerİDe tabi- .. boyaactlldan blklk ..... ... c-'-- d At• "' d c 
mat yapıldıktaa ıonra meı'ele yet mat... tatarJarkea ıul· baberial .;.~· ~=.da _uy ınaya u2ra 1 ve ene 
blı.il demektL Padiıab; dev taa Aziz ....... ltl•fla ak· •llllL .... ~• agu y h • • • iJI 
letia aatvet ve kanetladea ... birer ~ Jiyerek k kalald.,... ""'°'' etrafını unan arıcıyesı 
emla idi. O derecedeki bu· vet toplıJOI' "#• · loplacbta ka•· 1araalara: b b • tt • 
nan hlllfmdı tek kelime elin· ntl kadmlan nrmi1orda. - Hele ••111• ... peh· era er 2'1 1 
lrmeie tahammalO yokta. Oı- Zatea ..ıtmhta '°°iti• lvam oı.cak. 1 Atiaa 7 ( A.A ) - Adria Bu mlinHebetl• 
manh kuvveti dilerse karadaa, deki hikmet •• ba cletilmlJ• M ~J• ~= ~an::1: d ıte vapuru ile Venedik tarikile nan nutuklar iki 
denizden b&tlln dünyayı zap· eli?. Haremde otana belki a mat i 1 k'U? 0• İa - Cenevreye gitmekte olan Tllr· araıındaki mlia 

bil clayaaamas, Wr ( naletl .. ı.a- zi almrilne llbel reckeul 1.:11 ev efıt kiye hariciye nazın T.evfik kılaımaıından te 
tede • irdi. T- ı e e e tte , • • ... ı RGıtn bey bugün Atıaaya 

Ba kanaatla huzura kava •• ) amalle el çırpıp 01- raıacak onun arilam da .. M M k . 1 faydal•r kaydol 
S-'t A i k k eli H 1 tL , agramış •e . a sımoı a M k . Ad . ~ ıu w an z z arb ea • - a ·~ •• • kııpet giyip botutacaktı. Ankarada fmzalanmıı antant a 11moı na 

abal bllb&tiln kapap koyaver· Diye lracle buyarabillrdı. Oa d6rt gln olmutta. E•llt kordiyal miaakının tasdikname nerek Tevfik ROi 
iDiıtl. Ônlbae ıelea pehlivam k B . A . Pı Halclald aaltu aziz hene ba· baıreti Valide SultaDlt erekek lerhai teati eylemiıtir. raber Cenevreye 
111uJor• t~"flurdaiu koçların Serm. er ıı.eyın ""' .,. .... a olaraa olaa Allçonaa ba1reti de aaray kadınlarını •• 
boyauna •it•m ıifuı Oımaai Padııah; Hlae,tn Av.S ,.. lırbaı yere ••tirm•k karan•• 61dilrtıyorda. Artık ba hasret Turk Yunan 
talayor, ı•sıw knvetli bo· ıayı aavclaktaa ıoara n•• ••'tff. O Aliço ılntlndO yeter olıu:aclu. • • • 

-'arı riltL-ı·blll ile taltif bayarda: babhm· ..... pa•lph oaa Hoıl .. Saltan AzizıD de bur• Çok Kuvvetlıdır 
rou uc - Ben on bet - mlcl· ' d • ' k k Mi •d• •- neler ederdi? keadiainde ye· nan a o mınnacı yavrucu - . 

J • . detle burada kllacağam, harem d" li k ti k d . lar tltmiyor değildi amma ne Atana, 8 [ A.A ] - Gaze· nazın Cenevred• 
Aacakl neAlç~re kı birta !'11'

1
• dalreıine geçmlyecetlm. Ka· alı tev yAa..ı uvbve !0dmuyi•:~ yapsındı artık? Bir defa til· teler hariciye nazın M. Mak· miyetle llyleyebll 

yere ıe mu ıçoyu 1.ur u eh lardan kimae beni 11hataıı 1 an uz u uaur • "' ki · .. b .. ı · 
1 :1 n • k ti d kallanıcak Ali. ya yllzmege aı amıı ve ıtte ıimoıun Tllrkiyenia milletler T&k 1 kt 

yeaem yor a. · etme1111... 0 une e • ' kuyru~na kadar da getirmit· ı· · d '-1 d meı e 
AHı-o da Allı-o•• uı ... ?zilı• ... bl. çoyu bal kabala gibı yere va- . B~... 1 h d h . • cemiyeti mec ııın ea yarı •· maı o kadar ... "' -. ... ti. ınaeaa ey a a yırmı . • .. • _., 

clueli bir heytla idi. Salto lirdi?. Am celidla Pa· racak'1. • . dört saatçık ıabır gerekti. Bir ımi azahga namıetftııade~ edilmiıtir ki k ..... 
Asizia hu matbap ........ lala1 lı• Cam 111nbYerlr· Beri tar~• iradeııeuıyye mu- defa Aliçoyu tepeledikten ıon mtııaheret edeceğini ebemmı- lerimiz aamı•• .-
aarak ea11 15"' • clblnceAlaço da hazırlanıyordu. ra azgan bir boğa ıaldınııyle yetle kaydetmektedir. k d"" i 
-.andaa otuz d - .. beh•J klflrei faclnl ıatea ıabah kahvaltııında 42 haremıarlyı hlmayaaan inek M • 0 t . b •• ıt ııer 8 

AHço birtarafa ~ ite. Yar, -•..- ol 1araydu. koyan plrıolaıı yiyen, öğleu ı6r0ıilne ıalclıracaktı. Ahti eıaı~ aten gau eıı •ı nquyoruz. 
b6yle kıymetli .. ~ .... Dl,. ufırmakta teredd&t ye alrpm yemeklerinde iıe olıundu· ıu OD bet ıllnlük makaleıınde Tllrk Yunan 

Salta• Aı.tı 12'1 , ....... Wle .W--ezdi. Arılamma Misiz okkalık kazaya bir ilam· hasreti 
1

faiziyle ödemek için doıtluiunuu ıamimiyeıbli kıy-
••ıluaa 9"•1 ti1 = k!Ü~rlyo=a\:U.Te leH •aman atbraa Afiço içi• tam otuz glln, otuz gece ha· dettiktea ıonra diyor ki : 
mam al••- lllııatıte WI •• Saltan Aziz ba lretl• ;reel Mr irade daha ıeref remden çıkmıyaca~. ve saraya Banlar basit birer ıözdea 
80ara ..,,.., H .... ,.. Ani Jeıbe •nan balaaaJorda. aldır. olmafta: AHç~aua caaı g~l~n Sadrlzam gıbı, Seraıker ibaret dejildir. 
p ... ,. Wr ..... ıorda: • irade derhal aarayda yıyddı ... iatene eler~ 80Jl!yecelr; gıbı kullarını kabul bayurmı• ikinci miaalon akbadaa da• 

- Hllleyin Anll Şimdı or· Çetrefil dilli, lace beW. kalem keadialae o piıirilecekti. yacakb ... 
damaz mtlkemmel mi? kaıb, ba111• bakıth Çerkeı N. l&amda bul; Padiph ( D•••m edacek ) hı çok enel Yaaan bariciee 

htifal 
Proğra 
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Resimli dünya şuunu sahitesi 

bu kili· 
Almanya'dadır J! .,_ l!iY 

, 

Denizli'de lncirlibunar havu:ıu 

otomobili h'J.yretle seyrediyorlar 

1 
1' 
! 
t 

kraliçesi 
budur 

Yunan Reisicumhuru M. 
Zaımis budur 

Lehistan başııekili (Avrupa tıı • 
ru) müsabakıcılarını seMmlıyor 

.. 
' 

Kauveri nehri azerinde 9 
ile yapılan su bentleri 

... ,JI "t 

- Varşova'yı ziyaret eden Alman tayyarecileri Lehistan 
811şvekilini seMmlıyorlar 

.::,,:;:~"""~~ 

L=~~-~ ~ __.:.. 
lArşidük Joz"f ve .Arşidük Stejens Macar 

kıya/ etiyle dinf mer<Uimde 

Denizli'nin ~ me,hur pamuk kalesi 

Ruslar bir dıılgıç filmi yapıyorlrır. Resmi· 
miz /ilimdeki dalgıçlardan birisini gösteriyor 

Fransa hariciye nazırı M. Bartu; ille 
mükalemeyi yapmak sUJetiyle 
Paris-Moskova telefonunu açtı 

Malek.Framızca ilk filminde 
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SAYFA 4 IZMIR POST ASI 9 EYLUL ................... 
Buldan - Denizli 'ı Sehir ~"la b eri eri 

Bisiklet Yarışı Yapıldı .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~A~~!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~ 

Belediye intihabı Japon takası 
Merkez intihau encümeni ltha1it için, j~~~nya'ya TÜ,. 

dün seçildi malı ihracı şarttır · 
934 senesi Belediye intihap Ağuı oğluHüıeyin Hüsnü bey Japonya iJe hükumetimiz ası takas esasına iatiaıt 

eııcümeni teıkil edilmek üze· 2 - Cemil oğlu Muzaffer arasında yapılan ticari anlaşma ğinden, her hangi bir •J 
re mevzuata tevfikAn mahalle bey hakkında bir tamim hazırlan· memlekete sokulacak 1 

ler~en intihap edilerek .gön- 3 - Yoğurtçu Fehmi bey mış ve dün Gümıük . başmü- emteası mukabilinde. eff 
derılen zatlar dna b~le~ı!ıtde 4 - Tepecik mahallesin- dilrlüğüne gelmiıtirr. Japonyaya Türk mılı 
t~pland.ılar. Liıtedekı ısımler den Ali bey Tamimde; Japonya menşe edilmiş bulunması ıattır · 
bırer bırer okunara·k· yoklam.a 5 - Peıtemalcılardın Nu- ve mevritli malların Türldyeye j aponyaya memleketi 
yapıldıktan ıonra ııımler bır ri bey biç bir ıure le kon tan jana ta- ihracat yapılmadan evfe.I 
puılaya yazılarak hazır bulu- 6 - Peıtemalcılardan Ne· bi tutulmadan serbestçe gire- lın fo kı metinin nıd• 

Denizli Mıntakaıı Reili aanlar 3nllade torbaya kon- • b ğ' ı d" A k b . • ~ y . ~ t 
b 1 d. • . B h t cıp ey ce ı yazı ı ır. nca u su nısbetsnde bır temın• 

Ahmeı Rifaı B. mut ve e e ıye reııı e çe 7 - Liya Romano bey retle girecek olan mallar, bu k t' 1 400 000 
S l'h b t fı d k' 1 . . me şar ıy e , Denizli, 8 (Huıuıi) - De· Denidi Spor Kulüb Reisi t akıl'f ney .ara hn an vba 1

1 0 ·~ 8 _. Mehmet oğlu Esat bey tamime bağlı (A) hatesınde lirasına kadar Japoll 
• 1· . M d ı M d K ·ı B e ı zerıne azır u unaa G" h il . d 'h d'l . . J d nız ının en ere ve en e• dmı . 1 t i d ... b" t 9 - uneş ma a esın en tasrı. e ı mı.ıtır. aponya an ithalat yapılabilir. Ve bO 

reı idman kulDpleri araıındı cllllljli de ŞIHu& bey kazan· arın enı P e e~egı !r za. Bohor Nesim be Türkıyeye gırecek mallar um· .. • . 1 
Denizli Buldan bisiklet m&u mııtır. tarafından kura çekılmesı IO H Ey t b umi konbnjan re jiminden de latın yapılması ıçıa, 
bakası diin yapılmııtar. Müıa- Denizli biaikletçileri geçen· kabul edilmit ve bu iıe iki M k o~arı..18 ey n . istifade ettirilecektir. Vekaletinden istenecek 
bakayı 40 kilometrelik mesa · lerde J 7 glla devam eden çeımelikten Kadri efendi ıe· b 

1 
~~ ez . '~ '88 t ene ;~~~ Türk Japon ticari anlaşm · ad eye iyi cevap verilir· 

feyi 80 dakikada kat'e mu- 1064 kilometrelik komıu vill· çilerek çeldlmeğe ba,lanmış be~ ıye. rl~~s.ı ite dçet·ık .•t1• 
ff k 1 M d 1. H ı· ff •-· ve merkez ı"nt'ıhap encümeni- eyın reıı ıgı a ı a ı ıç. ı- Y •• •• •• ı • • Mahmut E va a o an en ereı 1 a ıt yetler turana da muva a.ı- . • . • uzucu erımız 

bey kazanmıı, ikinciliği yine yetle baıarmıı kıymetli ıpor· ne fU zatlar seçılmıılerd!r. maını yapmı! ve ıca~ . e~en . . . . • ~ 
•yni kulDpt~n Ali bey, ilçiln· cularımızdır. 1- Mektep muallimlerınden muameleler ıkmal edılmııtır. Ist~nbulda yap_ıl~c~~ o!an Beyııı 1 kın<.n dersı J 

- Türkıye Yüzme Bmncıhklerıne Kıymetli meb'usumus 

B. . ki t y 1 Kartuluı Manisa yolusoygunu iştirak etmek üzere mıntaka· mut Esat beyefendinill ,, ı Si e . arış arı Geçenlerde Manisa yolunda mızın yüzme birin~ileri bugün ibtililiode: vatan müd•' 
Bayramımıza bir hidise olmuş; bir kamyo kil Sakarya vapurı l e Istanbula konferansının iklncisiol 

Cuma Günü Urla Şosasmda nun yolcuları ıoyulmuıtu . Ya~ gideceklerdir. G eçen sene ytı - Halkevi salonunda saat 1 
Gelenler pılan tahkikatta bu itin, Ka- :dimOzü güldilten_ Alp ; Rusya d ki d' 

Yapıldı K t 1 B .. yadibi k&yü muhtar vekili seyabatindea henüz döndüğü a verece er ır. 
ur u Uf ayramımız muna l .. f · J 

• . • • • ıebetile evelki iln ve düo Hamza oglu koca Musta a ta- için birinciliklere gıdememek 8 SatJC 
Balkan turneıı IÇID lstan· dan Hanri, lkıncdiji AJtaydan lh k 1 ~ b. k raf andan yapıldığı anlıttlmış- tedir orsa '$ 

bul'da yapılacak 1eçmelere ha Pol, llçtlncllliitl de Altaydank m.o •1 attan l .zmıre t il ırdço tar Mustafa Ağırceza mabke· K~file. ayagwındaki arıza u•• •• 
C M t f k d 1 d 1 ımıe er re mıı ; o e er en . . k ' zum zırlak olmak Ozere ama gllnü uı • a azan 1 ar ve ma a d h d 1 bU d 1 mesınde mevkufen muha eme dolayısile futbol oyoıya mıyan J 

b. . ki 1 ld 1 i . maa • aa o a an e o • . • S ~ 
Urla ıosaıında ısı et yarı~- ya arını a ı ar .• ızm. r .. mpı· muıtur. Din gece trenle ge· edılecektır. K. S. K. h E~at beyin t iyase- Çuval Cinai · K. · 
lan yapılmııtır. Narlıderenın yonu K.S.K. lı Nıyazı kolunda11 1 1 il d b 1 Suç arkadaşı zanoiyle bak- tindedir Gidecek yüzücüleri- 1162 F Solari ~ 
b" ·ı · · d 15 · t • ld • • i en er ote er e yer u ama· . · · 5 1'. 

k~rlaz ı erı~ınd e ıboıalnın cı ~t~s akrıpto. ugul kıç~. yanlı• mıılardır. kınd~ tabkık,~t yahpılkan M~b- miz şunlardır : . Ek 988 Jiro ve Ş. 10 1-' 1 
ı omet~eıın en aı ıyan y~n.ı, ıı_ır~ e mıı oma ıçın g ~- Iıtanbuldan 25 Üniversite medın °!en.1 . mu a emesıoe Rasim, Muhıttını Cevat, · 755 Alyoti 8. 10 211 ıt 

30 cu kılom!treye_k!ldat gı~ıp mııtır. Altaylı Maatafanın !•: talebeıl, Ankaradan 40 genç karar verılmışhr. rem, idris, Hüsamettin bu 394 M. Taranto 9 50 
1 gelme ıuretıyle yanı 30 kilo- nale 3 kilometre kala llatiiı 1 1 1 1 ti K 

1 
• " 

1 
. h · d K S K ,)

70 
D b ı .,. 25 ~l 

1 zm re gem f r. onser yarın k I d d• genç erın epsı e . . &. e as '"' r. m~t~e bir meaafede yapılmııtır. pat amııtır. . • • . • akıam, temsil Salı gllnil ak· m& er 1 lıdırlar. 202 Riza Hlf. 10 t 
lkısı K.S.K. dan üçü Altaydan Bu ay~n yırmı ıelnzın.cı cuma tamı Halkevi ıalonlarında ve· -Ba~ıarafı 2 inci sahifede - Kendilerine muvaffakiyetler 166 Kooperatif 10 5C) 
&çil de lz~irsp~rd~n .ol~ak gflnil Çeımeden lzmıre bir rilecektir. ti en, ha kırı ba ·ıran bir dileriz. 135 Ardit 13 25 
llzere sekız kıılaın ııtırak mukavemet koıuıu yapılacak- Turgutlu bandosu da diln Y y p g 
ettiği bu yarııın birinciliiiui tır. Ba koıuyu bilbu .. biıik- akıam ıehrimize gelmittir. malzlumdur. t kt" b. o••zu••r dı•ıerı•z 128 KL. RK~cyo 1 ~ So 
61 dakika 39 saniyede K.S.K. letçilerimiz iıtemiılerdir. .. • ... ıe yaramı~~n .ra or ır 127 . azım """ l ------------------=--=-· __ R A d • 1 köıeye atılabılır. Bır ıahadet- 95 Ihsan 9 ~ 

B. K 1 1 h. 1 esmı. aıre ~r namenin işe yaramadığı ne 9 Eylal büyllk ~urtuluı .~·- 86 Vitel 13 1 Jf aza n ısar ar yarından _ıtibaren r.esmı de kendisine batta ne de baıka- yraını m&na.se.~etıy!e dıger 98 Naci 10 I 
vaırde meıaı • ı~atlerı ıabah )arına kabul ettirilmez. -dare- arkadaşları gıbı lzmır Postası,, 

77 
Recep ı ı 25 t 

Zavallı adam İncir mubayaa ediyor dokuzdan on ılnye kadardır. de iltimas ve inhisar vardır. da yarın çıkmıyacaktır. . 77 Celirdin l2 2~ 
inhisarlar idareıi Ôdemi te Öğleden ıonra 13,30-17,30 Kimsesizler ıokağa ablmak- Bu büy&k gllnü~ • şerefıne 

76 1 Talit 11 z5 
1 i • lib t b .ı 1 araııada çalııacaktır. tadır . imtihanlardan alınan okuyucularımız ·bızı mazur 

68 
Beocuya 10 Yara aml .. acır m ayaa ına a,.amıı· • • ... f . 1 d görsünler 

' tır. ınhisarlar Baımldlr ma~- Fevzi bey ehrimizde ena netıce er en en az m~s- . • 68 M. Hulusi 11 1 
Evelki akıam hilll köprnın viai Hiiınil bey bu it içıa A d V li . Ş F · B ul olanların talebeler oldugu- Su Şı•rketı• 47 Kriıpin ıo '1

1 
ıl 

. d f • b' t k udemiıe gitmiıtir. f d~ ın ha. 11
• evıı 1 .eyt~· nu da ıcylemek lizım gelir. 55 Arditi 12 3 ~ 

cıvarın a ecı ar ren azaaı • • • ea ı, ıe rımıze ge mıı ır. H b'I . J' · 1 C b' . ı ı 
• hilll • Fevzi Be burada ikigtın ka· esap ımıyen genç ısenın Halktan 200,000 li?a 47 eva ncı "" olmuıtur. Afyon trenı, Bır memur aranıyor 1 ktı Y son sınıfına kadar nasıl gele· .c l l l 44 Süleymano. 10 ~ 

köprOsilnden geçerken, trenin lhtilisen ziaımethae para aca .:· bilird~? . . . . ıa~ ~lı a c. 1 • 36 Kohen 12 ~ 
ıabanhğında bulunan Çanak- geçirmekten ıuçlu ve hali fi- Mumtaz Paşa ~og ~afy~ bılmıyen dehkınh ~~. şırketının daıma z~y~n 30 Alazraki ıo 
kaleli Salih isminde biri düıe· ra~da. bulun~a Buna Maliye MOatabkem Mevki Kuman- ünıversıtenın son .• ıı.nıflarına ettıgın~en . ~ahseder~~. ~uku 30 Klark 13 

k k.. lld .. daıresı tabsıldarlarnıdan AJI danı Miltaz Pata Hazretleri kadar nasıl çıkabıhrdı? met hıssesını vermedıgını ve 10 A Haydar 15 
re opr en •tagıya yuvar· Ferruh efendinin lzmlrde ba· d&n berayı tedavi Avrupay~ Eğer bu genç mahvolup gi- tetkikata başlandığını yazmış 19 Ahmet 8 
lanmış!ır. . . landuiu zaanedildiii•den ıa· hareket etıniı ve teıyi olun· den· e~ güzel çağının hesabı~ı tık. Tetkikat neticelenmiş; bu 24 Bı. Mustafa J I ~ 
Hidııe mahıbne yetııen za- bıtaca aranmaktadır. muıtur. ıormı~a. kalkışırı~ ma.zur ~o: hususta hazırlanan rapor Ve- 7 H. Alyoti J2 

bıta , mecruha ifadeye gayri Tu••rkofİs Zelzele rülmehdır.Ne .ter~ıye .sı~t manı kilete göndrilmiıtir. Vaziy~t- 5 A. M~htar 13 
muktedir bir halde bularak okumuştur ne ımtıhan ıılahallnı ten anlaşıldığına göre su şır · 5326 5 YEKUN 
d b l 1 k t h t h f Dıt ticaret ofiıleri lzmlr Evvelki gece ıaat 1 ve 1,37 o yapııuttır ne df. hocasını keti 928 ıenesindenberi şim· ' ( • 

er a me°! e. e aı a aaes - ıubeılnin açılıt meraaimi çar- raddelerinde ıehrimizde iik tayin etmiıtir. Şahadetname- diy: kadar halktan 200,000 ncır ~ 
ne nakletmııtır. ıamba g&nü yapllacaktır. lk- df'fa oldukça kuvvetli zelzele den eve) ve şahadetnameden lira fazla para almıştır. Çuval Cinsi 1(. f,O 

S3yleadiğine g6re mecruh, tisat Vekili Celil beyin ıah olmuıtur. ikinci zelzele gürül · ıoora liyakat mektepte ve Şirket zarar etmemekte idi 
9

9
4 

Jiro 4 
e1asen rahat11zmıı. Tedavi için giln~ a~t•!D• ıe~rimize .gel- t~ ile karııık olduia için baz• ~e~tcpten ıonr~ mütemadi Bu vaziyet, yapılan tahkikat· 287 P. Tari 5 ~ 
lzmire geliyormuı. meaıne ınhzar edılmektedır. kımaeler uyanmıtlardır. ıoıtıban serbest ıı bunu yapı- tan sonra bütün çıplakhğile 246 Riza HH. 5 ~ I 

yor. Devlette bu11~ yapacakt.ır: me dana çıkmıştır, 72 K. Kiıım 5 Mucizelerinden Cumhuriyetin 
A•rupa ~;.J!!!~!~~tiy§t';?!!~ıır. Bir varlık --

Fenni ve asri levazım ve veaait ile vllcade getirilmiı olan lstanbulun 

Lüks BiskUil 
· Fabrikası mamulltı, çok nefiı, htsr keıeye elveriıli ~e Avrapadakl mamallttan hltta 

daha yüksek ve ııhbidir. Ttırk iıçllerinia bir ıabeıeri olan Lakı Biıkllitleriai Avrupadan 
mal ith•line zerrece lllzum bırakmamııtır. 

Paketleri, amballjı lllkı mataıalar vitrinlerinde ea gllzel bir ıill teıkil eden 

Lüks Biskuitleri 
Liyon çikulatası İzmir mümessili ve çikulata fabrikaları panayır 

mi\nıessiJi Osman Zeki beyin Şekerciler içindeki latubul Pazanndadır. 
Her mağazada da toptaa ve perakende buluaiır P. 611 

Devlet aerbest ışe kendını y Ed• B 33 Kriıpin 
kabul ettirmiyecek olanların ID • 21 J. Taradto 
imaret ocağı olmayacaktır. Da- Burnova nahiyesi müdürü 11 A. Lafant 
tanın tahadetn~meye .. ka.d~r Edip bey Bergama kayma· 8 Trifonidiı 
olan kısmı Maarıf Vek~letının k ı · vekiletin ta in edil 1672 YEKÜN 1. 
şabadetnameden sonrakı kısmı am ıgı e Y .,,,, 
her ferdin kendi mes'vliyeti mit ve yeni vazifesine gitmit- . B~ satıılardan b•f 
altındadır. tir. kınoglu Muzaffer 
~~"'-"-"'V'V"""~~~--,..,~~V"V"o~,,....,....,..._,...,"" ~- hanesi tarafındaO ı' 

1 L A N ticarethanelere 5 j' ı'i/ 
arasında 685 çuv• 

T. C. Devlet demiryolları 7 ıı1mıı1ır.Zabite5-~ 
inci işletme müfettişliğinden Cinsi 1'; ~ 

k 1 "kü · k d b 169 Ç. Buğd•Y 3 1!. Afyo~dan lzmire gelece can ı ~ z. ıne . man a ve o-
400 

T. ~ 
ğa naklıyahna ait 1030 No. lu tarıfe ahkimı 31 May11 1935 13 ç. Bakİa ~j1 
tarihine kadar temdit edilmiıtir. Fazla malnmat için iıtaa- 40 Ç. Burçak 3' 
yonlara milracııat edilmesi ilin olunur 3776 P. 672 3 B. Pamuk 
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Be~ediye intihabatı 1-:· SPOR HARE . ETLER. 
'-ballelerde~ Seçilen Murah· 

. ~ . .- .. . .. ..~ ... . .. 

haslar, Dün Belediyede Allınordu; AnkaragUc n 5-0yendl 
a. içtima Ettiler • •" • • 

't~ ~tı t1:diye inti~ab~t. hazırlık- Oruç reis - Alalof ve Şa- Altınordu; Şimdiye Kadar Böyle Düzgün Oynamamı•tı 
~tlık~bıınıen bıtmışbr. Muh· Ion beyler.. 'I 
le;e de:•~ifelerinin belediye· lstiklal mahallesi _ Ga· • • • 1 • • • • 1 • 

ı I ~~ •• ;~~d·:.ı:~~;· ~.0:!::: lami~i ve lliya efendiler. • iz mir Ikın cısı Ista bul Gayret eşlerıne 
~cı ln•ddg • d k" h t Guzelyurt - N eıim ve Muız ' 
:-"tik esın e ı sara a a f d·ı F • ı G •• 1 B • c v d • 
~bÔ:ek t~ı:t:~~ ::~·==~ e ::.ı:t:f. "'.ahalleoi - Meh· ) en· IUZe Jf ev p er J 
~ •. t bıllınesailleri usulü da met ve Hayrı heyler. k d 
~ıllde he h il d 'k' Nazırzade - Kadri ve Naz• Cuma glinii Alsanca ıta • bey. Saat 17,10 kaleyi Anka- rinden kaçırıyor, Ziya yetişip gişiklik var. ilk önce yanlıı 
\j l•hıta r ta fa d e en 1r ~ mi beyler yumunda büylik maçlara mah- ragtlcü kazandığı için oyuna kurtarıyor. Ziya gelmeseydi, olarak muhacim öynatılan 
a llir. ra ID ali seç ı Akçalı~eıçit - Mehmet ve ıus bir hu.ıusiyet vardı. An· bizim .. kiler ~~şl~dı. Takımlar· m.uhakkak g"oldil. Müt.eakip BiJal. orta h~fa . abnmıfb. 
~1~1ırın intihabat mazbata• Halit beyler. ~ karagücli ı}e Altınordu kartı· da şoyle dızıldıler. bır 11kında Guçteu Fcthı ka- Mısafirlerın bır akını avutJa 
'-ile isimlerini havi Jiıteler Ali reiı _ E1at ve Ali Riza laıacaklarcu. Ankara: leci il~ karşı karşıya kaldığı neticeleniyor. ikinci bir akın· 
~"b1h Emniyet müdürlü· beyler. Öyle ya.. Biri Ankaranın Halil, Bekir, Ali Riza,Orhan, halde topu avta atıyor. da aleyhiınize korner oluyor, 
S, e~ belediyeye verilmiıtir. Fettah mahallesi _ Ali tilt şampiyonu, lzmire gelme- Cevdet, f Salih, Adil, Bili), Dakika 25 . Top Fuatta, neticesiz kalıyor. Miıafider 
~ ~l~n. zevat ~iln. ı~at on- Rıza ve Oıman beyler. den. evel lıtanbulun • ~n. kuv· Fethi, Aliettin, Mustafa. Ankara kalesi önündeyiz. Tri~ tekrar akında gene neticesiz. 

•r k dıyede bır ıçtıma ak· GazilM mahallesi _ Feyzi vetlı takımlarından bırını 4 - AltınordH· bünlerden " Penaltı ,, seslerı Akındayız, Sait Salih Mu-
\,fı:d çalııma vaziyetleri ve Ali beyler 1 gibi büyük bir farkla yen· 

8 
b h tf 'C .

1 
z· Hakem çalmadı Kısa bir te rada verdi SalihMurat hepiıini 

'-•l'rda nıüzakeratta bulun Aziziye mahalleıi _ lıma·ı miş, diğeri Izmir ikinciıi ve A 
1
• 

8 
Aa d~nl' N e.mı5. l'h Mıya, reddütten sonra top uzaklaş· atlattı ilerliyor kornerle kurta-

ır·· ır ı " • 1 f e meşhur 11 an, 1 ' acı, a 1 u ld B d b" · k'l b'ld'I "'•ııy · k d .. ve Hasan beyler. enerJısıy e maru v t T fk F t M h tırı ı. u sıra a ızım ı er ra ı ı er. 
~4 •eçi~i 8d .. 8 b'İ!1alJ~~tan Balhkuyu _ lamail ve Adem iki takıuıın karıılaşması, de- ~ ' d" ev 

1 
' ua ' az ar, bir fırsat kaçırdı, gol olabilir Misafirler - Merkezden a-

r" 'llit; ıe .
1 

un sa 8 hb11e1 ıc~- beyler ğil bizim için, lzmir sporunu a
5
m .. ıd. k d t di. Akınlar mütekabil, soğdan kında, avt. Dakika 14 kalemiz 

llıl çı en mura as arın • .. b f kn. n.k dn. .. k ag an a ın ayız avu . • . k . . T tri h 
1 

d' •
1 

. . Alaancık - Haıan ve Adi er ıraatta uçu uıurme ld t k . . ' ' ınLyoruz, tehlıke var. Ankara sı ışh gol tehhkesı var. op 
~ e e ıyeye verı mışhr. . t' b 1 t b 11 t so an e rar ınıyoruz gene k . . k k d k .. . 
1 

en 
2
.. t J d beyler. ıı ıyen azı ı an u u gayre t T 

1 
d ' alec1Sı çı ış yapt• urlar ı. ayo tau ayaga dolaştı, netıce 

kı .. va şun ar ır: G.. 1 S b • T k 1 . . b"I üh' b" avu . op orta ar a nereye G h" d T F k k"k T h ilci Sül . M h uze yalı - a rı ve ev· eş er ıçın ı e m ım ır 'd .... b'I . 'G. 
1
.
1 

ene ucum ayız. 9p u· yo . Da ı a 15. op asım 
t ~ eymanıye - e • f'k b 1 d' gı e:cegını ı mıyor. üç ü er 't " .. d b .. d f' I . .. .. d S •t .. . 

dnan, Mustafa Şeref ı O ~y eilr. it • M ıeyT ~·bil 1 d k. . 'l d akında, ofsayit. Bizimkilerin at a,Şotnun ket. aOsımd muF a t' ka esı onun .e .•ı sagk zavd~· 
b.•r. çunc su anıye - u· rı n er e ı seyırcı er e • d . k" f d k var. u çe ı. ra a ua yeden topu ıçerı so uver ı. 
Qttiııci 

5 
.. 
1 

. Ö zaffer ve Ahmet beyler. sabırsızlıktan başka bin bir skagl ~n ıkn ışa e kend ad ındını paı verebilirdi vermedi. Sol• Vaziyet 3 - O • 
t t- u eymanıye - D" d.. ü it . E . • h . 1 "Al d a ecı çı ış yapara ur ur u. d 1 b" k A k c:.tııin O N . bey· or unc ıu anıye - mın çeşıt ta mın er. tınor unun S k M' f' 1 . ld an açı an ır o. ınımlz n a Sıkıştmyoruz, çektiğimiz bir 
• ı ıman ur1 lb h' b 1 . b. k ı ışıyoruz. ısa ır enn so an k 1 . .. .. d . ld' .., ve ra ım ey er. Antremanı yok, Saıt ır aç f •t 

1 
b" k .. .. ra a esı onun en gerı ge ı. şüt direkleri yalayarak avla 

1 "'t't B · · it • H lü · o sayı o an ır a ınını goru· r, IQ bıahallesi - Ali Mus e?ın~ı su anıye - u Si ıaat evel geldi yorgun, An· h k .. d' ş t Sağdan iniyoruz, hasım bafbcki gitti. Misafirler akında. Kale· 
~· ~ıliJ beyler. ve lkZ.'h~ı be~l~r. R . karagücünde Alletlin var, yor~z, M a kem d go~~e ı. d u ' Fuada pas verdi. Top Salih mizia önünde çekilen ıüt avt 
tŞ•diye mahallesi Meh H ınc~ az~zıy; - asım ve Belli var. Yenilir miyiz dersi- ~vu · ler e~ en d ucu~ ~yız. Murat'ta. Kalecileri çıkış yaptı. oluyor. 

~ Stı·erif, Hasan Nuri beyler. alsan. absın h elylle!. M h niz? opl sok açtıgıml ıbz'lda! şuÇ '-'ol r· tutamadı. Salih Murat boş kale ikinci akında gene kale· 
· 1, 'IXıi • marıye ma a eıı - e • . ner e ur arı a ı ı. eı:ıı en . k k k ld b'l' d' 

l'i~ bye ınahallesı - Eniı, t R . b 1 Misafırler ıtady mun kapı· k d M b b' k f ıle aşı arşı ya a ı ata ı ır ı, cimizle karşı karşıya ka · 1, L; eyle me ve emzı ey er. d "b I orner e az ar ır a a vu F , b ki' d' 5 
4 

"-ilci O r. . Orhaniye mahallesi _ la- 11ndan görün iller, trı ün er· . b t k t M' • uat te e ıyor ona ver ı. lan Ankara muhacimi topu 
5 1

1
, t beyJ •manıye - Ahmet, mail ve Hilmi beyler. den alkışlar yiikseldi. Izmir ;~ror, ~a; yço ~v? · •. ıs; Hafif bir plase gol, 2 - O vaz· avuta ath, top gene bizim 

O ı1 ~ilci ~~ h d' Peştemalcılar mahallesi - balkının her vakitki misafir· Cır e~la ın a. b.ızgı ıçerısın te iyetteyiz. Bizimkiler canlandı. kalemizin önlerinde. Aliettinia 
" ' b uJa mu ıye - Mus· N • N • b 1 .... d "'l A k 1 k emt ayarsız ır vuruş yap ı M' f' 1 k d B'J"l S k .• ., 1ı lı' "tın . b ecıp ve urı ey er. perverhgı, egı n ara ı ar· 1 h" . k ld f k t Ha ır er a ın a. ı a a· üçüncü defa olarak çe tıji 

'l'•t zı eyler. T . • . . • • y a ey ımıze orner o u a a b h . 1 k k Ş . ı1 ti •nıeıc't H H 
1 

epecık maballeıı - Alı ve deşlerımıze; lzmıre gelen u- t' • k ld 8 . ki 1 a attın e arşı arşıy. ut. şut avuta gidıyor. o 'i•h· ı - asan u • M b t b 1 • . ne ıcesız a ı. ız açı ar a b h . k d T b" ı' ~ ııı beyi a mu ey er. • nan takımlarına bıle aynı k . 1. . f' 1 ~a a attın urtar ı. op ır Dakika 19 hücumdayıı. Top 
5 tat 1 er.. K M b il · S l'b • · · · f' ço ış ıyoruz ' mısa ır er ''dd t k l · · ·· ü d d ıf 'leli _ S · S l'b O • uruçay a a esı - a ı sportmenhğı gösterır. Mıaa il· k f 'd d" ü 1 mu e a emızın on n e o- Fuadıa ayağına geçti, 4 üncll 

1 lı it'( amı a ı , s M h b 1 ço o ıyı e uş yor ar. 1 D . b' . 

0 
ı 1 'l'cı ,~ beyler. veK he met 

1 
ey er. h il . (erimizin geldiğini gören bü- Dakika 15. Kalemize şüt aşt~.k evrenın Tıtmf'c1a,ıne Sil golümüzü de kaydettik. 

ı ~-~i b"•hınut - Abdullah, a raman ar r ma • eaı -:- fenin etrafındakiler tribünler· atılıyor. Sabahattin kurtarı · ~akı a var, top ~v 1 
'- te, a · Sah il da seyirciler arasında 

ı' t~l' eyler. Mustafa Yahya ve Şerıf de yer tutmağa koşuyorlar. yor 1 h f k ı hh Murat yerınde yok· bulunan Cemal pehlivan: 
ı' ~'t 1 P•tı - Ali ve Enver beyler. Saat 17 ye geldi. Bir alkıı ' sob 

8 ım~z. çod ça ım:~- Tevfiğin pası Loşa gitti; haf· - Beşinciye Allah kerim. 
5 l~ ~İ~c· S Selitinoğlu - lımail ve tüf anı daha . Misafirler sahaya :1

1!0
bir ;:r~i;~;duk e ;l~et:i~ tayim~n 1 bit~esine i~i dak~ka Nasıl olsa sokac•ğız. Diyor. 

25 ı, ıı~'a~ .. uFltan!ye - Ali Ha- Halil beyler. çıkıyorlar. beriki taraftan da pas alıyor. Jva~ ... 1° .açdgımızdı~~. kasımt a· Mütamadiyen sıkışbrıyoruı 
1 ~ .. evzı beyler p . LOtfO T 'f . f' k h Ik l" esı on erın ever ıgı on rpuı h ·ı· h k b ~ ' tıbti S · .. azaryerı - ve aı Mısa ır ta ım a ı se am· Akındayı~. Mazharın ileri S l'h M S oyun a a eyecanını ay • 
1
1
, ı."'~" b u

1
1taniye - Omer beyler. ladı. Az ıonra bizimkiler de pasını yakalıyan Fuat şüt çe· dakı.k durakt 1 av~ta hal~tkı. on etmcmiı. Misafirler bir ıeref 

"iti\. ey er. G·· h il • F 'k . . k" . a ı a a n emız te ı e ge· J" t k · · k 1 0 _ 

1
1 ..... dtın· oztepe ma • eıı - aı çıktılar. Fotoğrafüu çekıldı, ıyor, Avt. Dakıka 19. Fua - . . . . go u a ma ıçtn ço ça 111Y r 

f 
r. t •ye - Hüıeyin ve H.. .. b ı . . Id T d .. w d'W · çırdı. Seyırcılcrde heyecan tar Fakat Sabahett"ın kaleıı· • 

1 ~I! QtyJ ve uınu ey er. bayrak merasımı yapı ı. am a ın sagaçıga ver ıgı top ge· . . · 1 

1 ' 11bt er.. B' . . K t' N . . . . .. . . belh. Sabahattın çıkıp çıkma- 1 tJ .. et· 1 d11ı t mahal) · _ N · ırıncı aran nıa - acı bu sırada Valimız Kazım paşa ne kendııındc. şut kalecıoın k .. dd" N'h ne go Y1 P rmamaga azm 
j r- l(l eıı esım . b l ma ta mutere ıt. ı ayet · k'l b"t" ti t 

50 
1 :-td· or lsrıı.il beyler. ve Fehmı ey er. kapıdan göründüler, stadyumu ellerine deyerek top geri gc· . Ad"I t d f tf mış çe 1 en u un şu arı u· 

z~ ı, L' ~ lnahallesi - Necip ve ikinci Karantina - Veli ve dolduran bütün halkın Paıaya liyor, Tevfik yetişiyor topu ~bşen 
2 0 

1

1 
h' o~u b't~·e ı. tuyor. Adil, ti kale yakınla· 

1 l'ı~ttyfer. Rakım beyler. karıı olan sevgisi alkııların Ankıragllcii kalesine sokuyor e!re. -: e ımıze 1 ı. rından top çıkarıyor. Oyunun 
ı: 'bt l>•ıa - Ömer ve Mus- Birinci Karataı - Hüseyin sürekli olmasından besbelli ilk golümtız. 1 kıncı devre: bitmesine 10 dakika var. Mi· 
1
1 

\ te~ltr. ve Ahit beyler. oluyor. Paşa localarını iıgal Sıkıştırıyoruz, ıütler seme t kinci devre başladığı za· safirler hücumda. Aleyhimize 
t, 

11 
- Leon ve eskinozi ikinci Karataı - Şahıp ye ettiler. resiz. Dakika 22 . Top Al~ man Saidi takımda görüyo korner oluyor. Neticeıiz. Top 

~ ıf Hamdi beyler. Hakem Göztep'eden İsmail ettinde şüt, Sabahattin elle· ruz. Misafir takımda da de- - Devamı 6 inci sahifede -

~~ 

l<ara Korsanıııııııııııı~ şına gelmişti. Reisi guya bir Meçhul adam sükunetle: - r.hşhur Huralinin kor· - Maamafih. Seni hemea 
kral aelimbyormıı gibi mun· Bundan basit bir şey yok sanlarmdanım. Dedi. buracıkta gebertmek daha iyi· 
tazam bir reveranıla ıelim· ta ondan biliyorum.. Ben de, Reis kaba kahkahası ile dir; çünki esrarımı öğrendin .• 

-_.. ladı. yini benim mensup olduğum gülerek: Dedi. 
~ ~ .. a Ali'nin Harikulade Reis Karakoncolos, ilrinci patron ile ayni avın peıinde - Tem .. Ben de bunu söy- Reis, tabancasını bir daha 

,.fı ', ''t~fieeralarından eı·r Safha reis Elhalidot · ve yaver sarı dolaşıyordum. Siz daha talihli liyecektim, dedi. Bu Hurali de kaldırdı ve meçhul gence ni· 
~ oğlan [ çok ], hayret içinde çıktınız .. Bizim patron, bir avı kendisini iusandan mı sayar şan aldı. Fakat genç: 
z5 ; • kalmıılar, bir kelime bile söy· elde etmek için bir sene et· acaba? Bunu biz biliriz. O. - Biraz sabır be yahut. De-

l ~ _ 5 _ miyorlardı . rafında dolaşır ve düşünür .. . Anadolu kıyılarından gelmiş· di. Ben de sizin geminize kor-
'} t t-, t .. y AZAN : F. Şerrueıti.n Meçhul adam, bunların hay· Böylece fırsatlar da başkala- tir· çelebidit' naziktir fakat ıan yazılmak istiyorum. 

Q "im t• h · d. ı· ' ' ' ~. 'd en bu adam yok· vakıf olmasını hiç istemezdi; re ıne e .emmıyet v~rme ı ~e: rlnın e ıne geçer.. bizim gibi kahraman ve ceısur Sarı oğlan, vaziyeti ehem• 
'di? flda gizlenmiş bir hele böyle canı demekolan ha - Dogrusu, dedı, Ben sızı Bu izahat üzerine kaptan değildir. Boş vaktim olsn onu miyetle tetkik etmekte idi. 

~~~di.' Bu pek ihtimal ve· zinesinin yerini ve ne suretle bu~~d~ bukadar çabuk göre· Karakoncolos kaba bir kah· bir güa içinde yakalıynca~" ım, Esasen böyle manasız cioa· 
,.,. · T k ld " b"I 1 b" cegımı sanmıyordum Ben k h 1 d'· Qlıtı gırı ıp çı ı ıgını ı en ere ıç . . .. · w 

8 a sa ıver 1• terbiyesini vereceğim. yle yetlere taraftar olanyacık ka· 
),ar..ı y, genç,d in~ç .ve tak- taham~ül edemezdi. Tam at~ı sızı du~ gece ıoydugunuı - Ha .. Ha .. dedi. Sen mut· nazik elleri le, güzel yüzü ile dar insanlığını unutmamıfb. 

13 • ~~lld şiarında ıdı. Ysl· edecegı sırada, fütursuz bır ve yaktıgınıı, adamlarını kat- laka koraan... k 1 k y k d k- 8 · • · · k 1 k 1 ~,t' t bü . . 1.• tt' - · · .. d' kl'd E h orsan ı y6 pma n eme unun ıçıo, reısın o unu çe -
il' t •ta • yük ıstırapla- tavurla ılerlemıı olan meçhul ıam e ıgınıı uç 1re ı en 1 ablador Karakoncolosun . .. .. . z il t' 

Q~ •tle · f . . .. .. . . tır ona gosterecegım. ava ı ı ve: 
\t... ~~i t rı ark edılıyor- adam: aldıgınız altınları saymakla agzına ehnı tuttu ve onu sus· d b d k R • 8 . b t b k 

ı. t~~1t b· •bii halden daha - Acele etme arkadaş .. meıgul biliyordum. Kerakon· turarak: çocuk, sen e u a amın ~r: 
1 

-:- eı~ ıraz ıa re a a• 
r. ~"-, lt hald .d. B' b t h 1 1 D d" 1 b .. 1 " . ö E.. b d b' k sanlar1ndan mısın? Sana ıkı ım. Gemıde esasen adamla-S· ı ıaı, e ı ı. ıraz sa re e e .. e ı. co osun u ıoz er uzerıne g z· - ger u a am ır or· . . . . . 

10 ı ~1 'l.at~n reisi, bu ya- Ve, bukadar bir söz ile re- leri dört açıldı: · san reisinin adamı iıe.. Bıra· tokat alayını da rcıs •ne hedı· r!mız çok eks~ldı. Bana. a~am 
10 t~~t~Uaıce, bir domuz isin artık ateş etmiyeceği icap - Ne dedin? Sen bunları kalım da ağasının ismini ken yem olsun.. lazım. Bu dehkanh belkı iııme 
~ ~ '~t'r •aıdı ve tabanca- ediyormuı gibi, ıakınmağa nereden biliyorsun ? dedi. di söylesin .. dedi. Fakat reis. söylediği gibi yarar!.. 
91 ,~~ , kaldırarak meç· bile lüzum görmeden korsan· Sar1 oğlan da dayanamadı: Yabancı genç, bu sözü söy· birden tokat atmağa teşebbüs Dedı ve meçhul delikanlıya 

1 t.:•••n aldı. lara yaklaımağa devam etti. - Evet, sen bunları nere· liyeni tepeden tır~ağa kadar etmedi. Biraz düşündükten dönerek; 
''•na yabancıların Biraz sonra reiıin tam kar- den biliyo .. ıun? diye ıordu. tetkik ettikten sonra ağır, ğır: ıonra : ( Devam •~ecek) 
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ovyet Rusya 
E .• Bartunun mesaisi ile Cemi-

yeti akvama alınıyor ff · · V k·ı· · 
Cenevre 7 (A. ı; ) - Frnn- Puıyanın milletler cemiyetine arıc ye e ) ifil z 

sa hariciye nazırı M. Baıtu girmesi huını!undc değil ayni •- • -• 

muhtelif heyeti murahhasa re zamanda Şarkı Avrupa misak- Pirede Maksimosla görüctü Edirne peynirlerinin imalatı 
islerile müteaddit müJikatJar- ve merkezi Avrupa meseleleri . . . . . ~ .. .. 
da buluomuştur B 'T'k t hakkında da tamamen muta- lstanbul 8 ( Telgraf ) - Haracıye veluhmız Tevfık Ruştu •ı t• •ı k 
lnr bilhaHa So~yetu ;:s;a:ın bık kalmışlardır. bey Ceııevreye giderken Pireye uğrıyarak Yunan Hariciye enDI eş 1 1 ece I rı· 

·ıı ti · t• • · M Bartu sonra Lehistan nazırı M. Maksimosla g5rütmüt ve Türk - Yunan itilafının btanbul, 8 [Telgraf]-Edir- Edirne peynirlerinin ıatıf •,, 
mı e er ceaııyc ıne gırmesı · . . idJ 

J • f d hariciye nazırı M. Bek ile de musaddak nllıbaları tf'ati edılmittir. nede bulunmakta oll!n lktısat nın kolaylattnılmaıı ve . 4, 
mtes~ tesı Metra ~01 ah cer,~ylan görüşmüştür. Umumi kanaata Tevfik Riişlü bey, kilise çanları ve vapur düdükleri a - Vekil iCelil,B. bugün(dtın)şeh· litın fennileştirilmesi içıob t , 
e mış ır. umaı ey evve a n· d p· d v 1 t • • d t t . t• V k·ı d' kt.fl C ıaı eı . . göre Sovyet Rusyn milletler rasın a ıre en ugur anmıt ır. rımııe av e e mış ır. e ı ıre ı er veren e • tl•' 
gılıı murahhası M. Eden ve cemiyetine girmesi baıı dev- bey yolda Alpullu ıeker fab· vekalet JıimyagerlerindeP t 
sonra da Çeko~lova~~a mu- letlerin ve bilhassa Isviçrenio Açı takİ Armutlu rikasını ziyaret etmiıtir. Alı- lit beyi bu işle meşgul 0!ısJ' 
rabbası ve meclıs reısı M. Be- mubalifetine rağmr n büyük nan bazı tedbirler arasında için Edirneye göndermiıtır· 
?es ile görüşmrıtür. M. Bartu D?üşkiJata te!adüf etmiyecek- Muallimler Kaolıcaları , 
ıle M. Benes yalnız Sovyet tır. M h • k N • A •Jeti Istanbul 8 (Telgraf)- Büt- lstanbul 8 (Telgraf) - Ar- µ a~ır a ını azı Si 

çe darlığından dolayı açıkta mutlu kaplıcalarını maliye va- lıtanbul,8 ( A.A) Balkanlar- Yugoslav Hududundl, Zelzele 
Korkusundan 

Ineiliz 
Zırhlıları 

kalmış olan 241 muallim ma- kileti satın alacaktır. dan mu~acir akını devam Baskın mı Yapacakl9 
hallata yerleştirilecekfir. etmektedır. Bugün (dün) Ro _ N'~ 

HÜSDÜ Bey manya vapurile 110 muhacir AA l~lta?~ul, Ey(Telglraf) b"d' 
Amel'ika. hazinesi baş~a Avlonya ' Jinıanına Rus _ Japon daha gelmiştir. sı erının, ugos av 1 ,ır 

bir yere nakledildi vardılar ~\ vrnpa'ya Gitti duada baskına hazırland1~,tdf 
1 t b 1 8 (H 

~) ı . Notaları lstan~ul, 8 (Telgraf) - lo- Maarif müdürleri İtalyan askerlerinin kAtflJ ~ 
lstaobu1 8 (Hususi) - b~n s an u usu~ı - ngı- . .. .. .. ya hududunda hare e e Jt~j 

Franıiskodao bildirildiğine liz donanmasına mensup Lon lstaobul 8 (Telgraf) - Ja· hısarlar um~m m.udürü H .. uınu ~s ta~b~ 8 ~Telgraf) - Ma- tiklerini Deylimilor gıı' 
göre, 2,250,000,000 dolarlık don, Duenşir ve Şorhşir zırh· ponlarla Sovyet Ruslar araıın- bey, tedavı. ~dı~JJek uzere :rı~. ~u~urlerı arasında bazı yazmaktadır. 
Altan Koloradoda kain Dem- laları Arnavutluğun Avlonya da teati edilen notaların birer Avrup.ıya gıtmışbr. egışıkhkler yapılacaktır. N •• )et ,. • ·- umune vere naklolunmuştur. limanına vasıl olmuşlardır. bloftan ibaret olduğu ıöylen- 1 ~ 

Bu nakilden m"ksat bu bü lngiliz zırhlıları 9 Eylüle mektedir. slanbul Mıııtakası Selanik Pauayll'ıı10 I 

yük hazineyi hareketiarı teh- kadar Avlonyada kalacak· Ziraat vekili Istanbul 8 ( Telgr•! '·" 
likesinden en masun bir yer· tardır. . . . . y•• b• • •ı•k • Jd Türkofis, topladığı .. 1b;,ı1 
de bulundurmaktır. Bu ııyarete ııyasi bır mak- htanbul. 8 [Telgraf] - Zt· UZtne lrlDCI 1 eri yapı 1, eşyamızın nümuneleruıı . , 
Haıioe binlerce polis ve as- sat alfedenler vardır. raat Vekili Muhlis beyin Pa- 8 k b• • • ld nik panayırına gönderdlİftır 
ker muhafazuıcda ve zırhlı •• - ıartesi (y•no> şehrimize geı- ey oz ırıcı o u B Ik 1 'd' 
trenlerle nakledilmiş ve trene Manısa Suyu m~~~~-vv-..~---- lıtanb~I 1 .. (A A) ~~ l~t~nbu~ı . B~ykozdan izzet 3,3~ . bi: a an ar ııC~ 
pek çok mitralyöz yerleştiıil Küsat Resmi Parlak Alt d An b~!n!akkabs~ y~zmt. e bınncılıkl!ekrı rıncı, Beykozdan Ömer ıkıncı Bisiklet turu yapı~~,~ ; ~ IDOr U - uyu ır ın ızam ve a a a Fenerbabçeden Orhan üçüncü. b 1 (T ı f) • 11~J 
miştir. S . tte ,ı ..., 1)ıld .. d b v.. M d b Jıtan u , 8 e gra r. 

il • 

ıncır ------
Piyasası 
Bodrumda 
Açılmadı 

Bodrum 8 ( Hususi ) -
incir piyasası burada he 
oüz açılmamıştır. Tüccar, 
bedelini ileride açılacak 
piyuaya göre vermek üzre 
mal almaktadar. Bu vaıi 
yet milstahıili ve memle
keti çok ~üyük bir zarara 
sokmaktadır. 

uı e ' .ı. ,. ı . •• •• •• ıçıa e ugun o a an yosun· 100 metre kurbağlama er- ye bisiklet federaıyoP"' t 
. Manisa. ~ (Hususi) - M~- karagUCUDU d~ki. yüzme havuzu?da icraedil kekler: kanlarda bir bisiklet f. 

nısanıo yenı yapılan ıu teşkı- S O d• mışhr. Kalabalık bır halk tara Beykozdan AgAh 23 6 ile yapılmasını kararlaıtırıstl 
litının kü•at resmi bugün • yen 1 f odan tak'ıbed'l ı d · b. T" ._. k , · pıl• 

.. • y ı . ı en ya~ış ar ~ yenı ır ur-.ıye re oru tesıs Turun ne zaman y•. 'f• 
(dun) valı Murat bey tarafın- -Başlarafı 5 inci sahifede- ahna!1 teknık netayıç yenı etmişıir. Galatasaraydan Or- henüz tespit edilmeaııttı, 
dan kurtuluş bayramı mera- k 1 . . ö I . d lk· . Türkıye rekorları kazandırma- h .k. . 8 k d 'k • ..,,1 . . a emızın n erın e. ıncı . . . an ı ıncı, ey oz an Nı o R El J 
ilmi arasında yapılmıştır. k ı· . B.Jil •• ıtıbarıle çok şayanı dikkat .. .. .. oma ç 

- , orner, gene ne ıcesız. ı I ıt N r I l d uçuncu. tj 
= hafa geçeli AnkaragücU dü-

0 
mluOO ur. t e ıceb ert ıunkakrl ır: 200 metre serbest erkekler: Ankara·ya Git (J Li veruold ıd· me re ser es er e er: ı> r 

ze 1• • • • Galatasaraydan Oıb&n birin· Galataaaraydan Halil 2,39 Istanbul, 8 (Telır~ e~ 

Pamuk Oyunun bıtmuıne 7 dakıka ci 1 07 4 G 1 t d H . birinci, Bey kozdan Safvan Büylikelçiliğine tayıll 1, J 
• d . S l'h M , , , a a asPray an a k. M k 8 .. o..,e ~ 

. ( T f ) vbar. sa~ anl .. ın~n .. da ık durtat~ lil ikinci Fenerbahçeden Fuat ikinei, Fenerbahçed . n Fuat eHs .. t • oRı ova b uyAp1''.J 
Lıverpol, 7 elgra - eııncı go umuzu e ay e ı fi _ n· üçüncü. useyın agıp ey ra 0,-

T . . 1 ı· . it t' d v. d Alt çunc . . . y k d ~ etrınıeve tes ımı ma arın ve ne ıce egışm.e en . un- 100 mctıe serbest hanımlar: 400 nıetre sebt st hanımlar: gıtmıştır. a ın a 
beher !ibresi 7 penad11 ordu 5 - O galıp vazıyette F b b d 1 Fenerbahçeden matmazel gidecektir · h d k ener a çe en matmaze · ....r--Nev ork'ta •• ;ok:raçıGt~~ü cidden kuv- L~lu. birinci 1,36. yeni. bir Lola 7,48 ile ~eni bi~ :ürki- ~~yo"!o 

Y vetli bir takım. Fakat muha· Turkıye rekoru lesıs etmıştir. ye rekoru tesıs etmı!tır. h teıbit eden umumi pu:-Pamuk cimler fursatlardın istifade htanbuluo su sporları kulü· tanbul su sporları kulubUnden ziyetine uazaren Bey1' 1 

Nevyork, 7 [ Telgraf ] 
Teşrinievel tulimi mallar 
ses 11 penstir. 

edemiyorlar. Kalecilerini biraz ?ü.od~n Leyla At1rn Turgut Leyla Asım Turkut hanım puvanla lstanbul ı•"'/ı 
- zaif gördük. ıkıncı olmuştur. musabakayı tcrketmi~tir. olmuştur. Galatasar•Y pd 
13 Maçtan sonra fikirl~rini 4oo metre serbest erkekler: 1500 metre serbest erkek vanla ikinci, Fener 60 

sorduğumuz eıki futbolcular- GalatasarayJan Halıl 5,45 ler: la üçüncü olmuştur- 111 

Karşıyaka Lüks i_ı 
nema ve Tiyatrosu 

dan Altaylı Haaan bey, Al· ~ .bir.inci Beykozdan Sdvan Baykozdan Sıtfvan 29,55 ile Beykoz; kulübü Jstaı>~iıı' 
tınordunun çok iyi oynadığını ıkı,~cı. yeni bir Tü.ıkiye rekoru tesis me şampiyonluğu şet~~-~ 
ve bu neticiyi hakkettiğini - 0

1 
O ~etro kurbağlama ka- etmiştir. Beykozdan Mekin dukçe uzun süren ı:oU 

. . V . . nım ar: 'k. . . B k d T .. b' . d ·nde" söylemıştır. ehap dıyorkı: 
1 

b 
1 

ı ıncı, ey oz an oma ucün· 1r mesaı evreıı ıı'' 
_ Altınordu daha iyi oy- stan u su sporları kulü· cü. vasıl olmuştur . Bu o> oıD' 

nadı galibiyet hakkı idi. b~~de.n Leyla Asım Turğut 4 X 100 bayrak yarışı: yetlerden Beykoz ~sıl'~ 
Altınordulu hoca Mehmet bırıncı Suat. Cihat, Orhan, Halil kadar kıymetli kapt 

5 Eylül Çarıambadan itibaren 
Hoş mevzu, güzel manzara, tatlı mfizik, iyi rağbet 

kazanan eıerlerden 

Sarışın kızlar ticareti 
Sözlü ve tarkıh filmini muhterem halkımıza 

takdim ediyor 
Miime$silleri: 

URSULA GRABLEY - HERTA KIRCHNER 
Ayrıca: 

Diinya havadisleri 

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

Duhuliye 25 Kuruştur 

Mevki 30 " 

efendi, biz daha fazla atabi- 200 metre kurbağlama er- den Galatasaray ekibi 11,41, san ve Fahri beyleri0 

lirdik derken söze Mustafa kekler: 8 ile birinci, Beykoz ikinci verdır. 
Bey karıştı. · 

•Daha ne yapacaktin ho-
cam bu vaziyet oormaldır"de
di. 

Altınordu Cuma gilnü c~d-
den çok iyi oynadı. Teknik
ten başka enerjinin ta kendisi 
ol .n bu tahımımızla ne kadar 
iftihar etsek azdır. "lzroir
de futbol yoktur,, diyen bazı 

.stanbullu şakıakçılara bu ve· 
sile ile de deriz ki: 

işte efendiler: 
Sizin boı iddialarınız gibi biz 
boş degiliz. Her türlü imtiha· 
ôa hazırız, siz gene bağıra 
durun. 

ELHAMRA ı. ~!İLLİ 
lZMIR'imizin KURTULUŞ 

Tamamen 

KÜTÜPHANE 
günlerine rastlayan proğramında 

Türkçe Sözlü 
Vatani bir filim takdim ediyor 

Aşk F na a ı . ,ı 
İPEK~'İLM stüdyolarında J)A.RÜJ--'REO.A Yİ artistleri tarfltıı 

lisanımıza çevrilmiştir. Toınsil edenler: 

GARY CUOPER ve HELEN HA t:9, 
llive olarak: Eftalya hanımın iştirakiyle ko~;; 

"/pek Ji 

•• yu 
Eski Bit pazarı N o. 15 - 11 

F~ bri 
.... , 

'felefou N o 20':1"' 
~ 

Her çeşit ısmarlama ve gnrnp i~leri alınır. Diki~ mükeınmel fiatlar her keseye uygundur. A tclyeınizde eheınuıiyetli ıslahat yapılnnşt,ır· 
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KOM0SYONCU 

uhlis Rıza 
• 
ı 
pd~ 

ıtıl 

b~~ Muhterem izmir halkının kurtuluş bayramını saygı ve 
1 ti 
ol ,( 

,!ıı seygi ile kutlular 
t 
ııd~, 
f ) cf 

ib~,ıı 

Birinci kordon N. 84 

ittil· P. 663 

d' 
~}!\C· 1....__~ ________ ...._ __________ .._. ________ • 
'f6: 

"' t 

.!"'" ~------------------------·----.ıl! ıl• 
p ti'' 
ş if 

lzmir 

• 1 1 

Ve 

ı\ 
fıll \ -------------1-------------

l\llosteciri Türkmen oğlu Murat; aziz yurdun 

~ı kurtlaluş bayramını necip izmirlilere 

Candan klitlular 
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. . . 

~ ı ızmirin Panoramasıll!tJ 

Saat kulesi lzmir limanı Halkevi ve Bahribaba prırkı Gazi heykeli 

Gazi bolvarı .. - Stadyom Kar~ıyaka iıkele caddeıi 

.... 

Bahribaba parkının methali 

• Hillcıimet ve:kışla mB)'dani 
CumhUTiyeı meydanında ıe:ahurat 

Burnavada Cumhuriyet parkı 
Dünün yadikdrı: Kordon aılı tramvay, Gazi heykelilmeydanı 

• 
Karııyaka ıahUi BahribalHJ parkının ıçı Burnavanın görünü~ü 



Panuyrrm büJük lıavıı::.u 

l'anoyırm dahildcın görüRüşü 

Gazi bolvarımn mct1ıali 

Kemeraltı cadddesi 

Limanın görünüşü 

lamel p~a bolvan methali 

Panayırın m(·thali 

Panayınn büyük havuzıındaki fıskıye (Gece alınmıııır ) 

Gümrüğün karıı ciheti 

Mezarlıkbaıı ciheti 

.......... ,... ~ ... .. 

lsmirin kiJrfe:ı vapurlan 

9 EYL'Ô'L t lH 

11arıayırın Sümer bank prwyonu ciheti 

Panayırda otlı lmrıncalar 

Karataş caddesi 

Fev:ıi paıa bolvarı 

, 
' 

ikinci. kordon caddesi 

~--.,;~ 

Limanın dı,ıan siJrilnilıü 



JlWIUllllUllUUllWIU 

IZMIR POSTASI 9 EYLUL I~ '" • . eA tO r::J r,. - • " -- . ,.,, -. ·.'. ,. . .. 
,, •• 1 ·, .. 4" • • • ,:.. • • ' 

ürk 
Pazarı 

~ 1 1111 111111111111 111111111111111111111 11111111~! 1 nıınııınıııııııuıınınlllllliilllill~IIIlDOllllllllllfilllUllfillllllllllllllllUlllllllllllllll lllllllllUI lll llll~Ullı 1 GÔZ T ABtBI 

:Dr. Operat?r Tahsın B. hastanesı= ~::a!:::~~;~ 
Hacı Süleyman _ f zmirin en lüks sıhhi ve emsalsiz hususi hastanesi olup! külteai gaza~ri":tl 

=b"lh k"b ·ı 1 . O ğ il 1 = mezun aıkerı b ·:~-'-' 
rVIahdumu 

1BRAH1M 
Hanımların 

Nazarıdi katine 

1 assa 1 ar aı e erın 0 Um Ve ame ya İÇfll ye- gCSz haıtalıklanaıDIV 
, -gane tercih eyledikleri hastanedir ···~ ~uayeneh••~ -
;;; lkıneı be ler •· ''°' -

Adre~ : lzmir Çi--:ici hamamı civarında Müfit sokağında Yemiıçi l:teylerin mali!!!l Ölçüler kall 
oınıllillıflıllıliıiııı~iıffinıttnnııfııiıllııııııınıııııııı111 ııııı ıııı ııı ıııııııııı ııı ı ııııııııı ııı ı ııııı ıııııııııııııııııııııııııııuıııııııuıııınrıôıııfı;f §lllllllllllmlllllRRin . Mucibince ıağlaııı. ~ 

Mevsiın dolavısivle Tstan-" . 
bnJ Beyoğhınun yüksek 
terziJerine diktirınis en Ron • 
moda iizerine mauto par-

' 

her çeıitten teraziler P" · 
siparit kabul olunur. 

Arzu buyuran zevat 
ren veya tif ah en : 

Izmirde - Tepecikte 
terazi imalithanesi _,.. 
Ahmef Şevki:mallıoğllP"'" 
acat edebilirler P ..,, 

FOÇA 
.s 

Kireç Ye ıair aıoi' 

desu ve roplarıın1z gelmiştir 

Meraklı ve menfaatini is
tiyeıı hanım larıu kumaş 

almadan ve terziye uğra

madan evvel bir defa ma
ğazaınıza nğranıaları kafidir 

Adres: Odun pazarında 
kaatçı Nafiz Mustafa ya· 

' Haraçcı Zadelerin 1~ 
Muhteşem Mobllyelerlnl Panayırda 

attan aridir. 
Karaciğer ve bl 

için çek nafi bir 111 
mtıteaddit b 

loğların raporlarile nında No. 3 
Hacı Siileyruan malıdumn İbrahim Ziyaret Ediniz 

Ticarethane İkinci bey lor Sokak· N o. 102 TeJefon: 3726 P. 602 p 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiii - ----------:...:: a vyou N °· Telefon No. 

Miiesseıemiz tar 
muhterem mnıteril 
daima suhulet 119 mektedir. p.5 . ... ·,' . :· ( 

Bono almıvan mübadillerin 
nazarıdikkatine: 

P. 633 3778 
....... ml!!!!!!!!!l!~ ................... lllliıııi .................... ıılİilİİİııııİİİ .... _ 

123 Kemeraltı camii k 31 No. 1 Telefon 

Denizli muhterem halkına rınmıııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııuıulilllllnııııııınııııııııııııı ıı 11101111111111 

~ Doktor Ali RizB istihkak sahibi olupta muamelesini tekemmül ettiren ve Fenni bir surette Sünnet yaptırmak isteyenler Nau· 
.,ekilettcn henüz bonoları gelmiyenler için Ankaradaki şube- manm bayiliğine . müracaat etmelidir. Sünnetliler iyi olun-
aıiz. bu .itler üzerind~ tak~b~tta bu.lunacağından b~ gibi mü- caya kadar tedavisi üçretsizdir. Fakirler belediyenin verece
badıUeran evrakları ıle bırhkte bır an evvel muracantlara ği şehadetname üzerine istedikleri zaman bili ücret Sünnet 
kendi menfeatları iktizasındandır. Bu meyanda mübadil ve edilirler. 
gayri miibadiJ bonosu almak ve satmak istiyen müşterile· . . • . . . . 
rimin de bir defa yazıbanemize teşrif etmelerini tavsiya Bayıhmızde ozun vade ıle dıkış makınaları yazı makinaıı, 
e ~riz. . gıra?Jofon ve bis~klet ehyen şerait tahtı.oda ıatılır 

\d · K . Bıl umum makına tamırata kabul edilar. 
rea lzmude emerallı haTcı Hfasan otelınde Bayilimizdc lTıMADI ;tilLL t Türk sigorta şirketi acenteli-

60 numarad Oavit ele on 3903 ği de vardır. 

~JllllllllllllllllffilllilllHffi!IIJ1lllJIIllllll11Ill!IIlJillllIII1Illınnınıillffil1IllllilllilJ1IllllllllJllil'llllllllllillfiillil!llllllllll11rıını Her hususta m~raca~t halkımızm mcn.f~ah ikti~asındandır: 
E§ k hı b k . ı 1 s DENıZL. beledıye cıvarı Naumam Dıkış makınaları bayı se f an a S . Sünnetçi Mehmet Nuri P. 596 

., === 
Serma;esi: 1 ,0000,00 Türk.Lirası 1 Panayıra iştirak eden 

IZMIR ŞUBESi ~ MÜESSESE SAHİPLERiNE 
İkinci kordonda Borsa Civarında Kendi Binasınd ~ 

Telefon: 2363 : 
ili Hor türlü Banka Muamelatı ve Eıntea :_: 
1iJ Kumusyonculuğn.. ~ 

~Müsait şeraitle mevduat kabul edilir~~ 
::: Hububat, Ü~üm, incir, Pamuk, Yapak, Zeytinyagı = 
~ Afyon ve sair emtia komüsyonculuğu yapılır. Malların __ 
a:;; vürudunda sahiplerine en müsait şeraitle avans -: 
1§ verilir P. 586 

lıııııııııııııınıııııııııınıınııııııınıııııııııııııınııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııınııııııınııııııııııııiffi 
SARDA Elbise Boyahanesi 

lzmlrln en iyi boyahanesidir 
42 senelik tecrübe ve ameliyat ile nihayet Avrupanın en 

büyük boyahanelerinde sekiz sene tahsil görüp şahadetna 
meler almış olan boyahanemiz mutahassısı muhterem müı · 
terileri için teminattır. 

PAVYONUNUZUN UESI.i\IJ,BRJNI 

Foto Can 
A TELYESlNE ÇEKTlRlRSENlZ 

MEMNUN KALIRSINIZ 
Ucuz -Temiz - Çabuk 

elefon : 3033 Adres: Hükumet Civan P.641 1 
.A 

9 EYLUL 
Kurtuluş Bayramı Şerefine 

Şifa Eczahanesinin 
Bilfımum tesisatıın1z asrı ve mihanikidir Her sene yaptığı gibi ı Byliilden ıo Eylül 

Temizlenmiş. boyanmış ve ütülenmiş elbiseler, derin bir J k <l · 1 · r l · · 1 J d .., 
ihtisasla ve ıon.Jısistem makineler ile fenni şekilJerde yapıl a {şanıına a ar"· azız 1zn~n· 

1t er ~çın<l ıazır a ıgı 
maktadır. umnmı ucuz ngu epşır e er 

' En mütkülpesent zevatı bile memnun ~etmek işten bile değildir. Muhitinde daima ucuıluğuyle meşhur olan bu müessese 
Muhterem müşterilerimizi istifade ettirmek maksada ile bu büyük günün şerefine kendi müstahzarat, kolonya ve 

yaz için ayrıca tenzilat yapacağımızı da bildiririz. esanslarında ve sıhhi ihtiyaçların cümlesinde 
Kuruş 

50 
ADRES: Sarda boyahanesi Sanıaıı iskelesı ., 

Telefon şirketi kar~ısnıda N o. 21 P. 568 

ınıııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııınııııuııınııııuıııııııııııııııııııuııııııııııınııııııııııııııınııııııııııınıııınınıııııııııııııııı 
Plyasadan40para fazlasına: 
Mübadil Bono'su alıyorum; 
Mubadillerl Aldanmayınız!. Bazı simsarlarla birtakım= 

~sarrafların anlaşbğnı haber ahyoruz. Size bonolannız2 
İiiçin en son ne fiat verirlerse 40 para fazlasına bana§ 

·§getiriniz, satın alırım. Benim fiatım peşinen piyasadan~ 
!!40 para fazla olacaktır. = 

Bilumum mubadil ve ğayıimübadil bonoları, hisse 
aenetleri t.ahvilat emlak alım satım iıleri, tapuda, banka·_ 
larda, devairde iştakip ve intacile itigal eden. ~ 

Mehmet Ali ve Rifat kardaşlar == 
Mllracaat eden zevata her türlü tcsbilit göstermek·_ 

edirler. Telefon:3177 P. 600 
ı ıınııııııııuııııııııııııııınımıııııııomımınıııuıuııuıııııınıllllnııınııııııınıııınıınıllllıınmııınıııııınıımuıııııı;: 

Ferit. kuvvet ıurubu 
,, Sulfato komprimeleri 
,, Kolonyaları büyük ıişe 
,, ,, orta şişe 

,, Cep kolonyaları zarif 
,, Esansları tüp 
,, ,, Altan kapakla 
,, Yağsız kremi 

Aspirin Bayer 
Diş 1Dacunu büyük tüp 
Kokulu Talk lnks ıişe 
Selamet nezle ıli~ı 
Çocuk don muşambaları Radyom 

Çiçek suyu büyük fişe 
Açık kolonyalarda yüzde on tenzilat 

9 
90 
50 
20 
15 
50 
35 
30 
15 
40 
25 
40 
40 

Etibba reçetelerinde bir kat daha ucuzluk yapmak 
tile büyük bir fedakirhk yapbğıoa şüphe yoktur. 

Bu biiyiik flrsattan istifade ediniz 
S. Ferit Şifa eczanesi Ilı7hı1met sıran - lzmir 

sure-

1 Doğnm Ve Oerraht Kadın Hastal~f 
5 Mütehassısı Telefon 298 

~ Kestelli caddesinde 62 numarada bet 
= saat 3 den sonra hastalarını kabul edet• 

~::::::::::m::m:m::::::m::::::::::::mı~ı:ı:ı:~ı:ı:w,~~=:ı~:=,, 

i H. Fc;!'b;~ttin 
1 lzmir Memleket Hastaneıi Rontken Mllteh.,, 

= Her nevi Rontken muayeneleri 1' 
= lJltra - Viole ve Elektrik tedavileri yilrtıyeıoi 
;bilba1Sa Raşitik çocuklara tatbiki ve ro•..,, 

ı:=;Kel tedavileri yapılır. 
ikinci Beyler sokak fırın karşısı No. 25 Telef0

' 

iiiiii nınnu 1111111ıııı1111111111111 ııı ıı mm ınınunıııı u ıı ıı ıı ıı ııı ııı ııııııııııınııııınııı uıuıııııı ı ınıınııııın 

(YENi) Hurufat dökümbS 
eın!t*l 0099 / 

Döktüğü hurufatın gerek sağlamlık ve gerek ı•' 
barile Avrupadan gelen hurufata faikiyeti Izmir ::., 

katı ve taşra matbaalarımızın müteaddit tecriibele ti 
olmuş yegane Türk müessesesidir. Taıra siparıt1' .4' 
dikkatle yapılır ve sür'atle gönderilir. I' or 

Adres : Murabıt çarşısı numara 25 lzmir • • 

Sıt111S~~ 
KL~l~ 

-
Kiııi~ . ..,,ı 

KpmP'
1 

-Ah.,1 11 

'(" Mar1'~-

Di k~~ 
f: 

Zeytin . Yağ Fabrikacıl• si 
Veraci .E'abrikası nıamnlfıtından soJl 

çelikten Zeytinyağ preseleri ve yüksek 
Hidrolik pompalar yalnız Penııetti ve l' t~ 
ticaırothanesinde bulunur. J~ia.tılar rekt'b ~ 
bul otınıez. ~,ırsattan istifade ediniz. 6· 

p. / 



t "AVFA 13 IZMIR POSTASI 9 EYLUL 1934 

:;~ g Eylül 1934 ~~d~nJ!.fiir;::ı~a!:rtuluş Gününün On ikinci 

•:ı.1 ~ ~6lkı, Askeri, Erk An. Ome Birinci kol: Eırefpııı Kıtlı 8 - Saaı 14 te Beyi~.~:~,~! edildiğini mnjdelemek bikine bilumum polis jıadar- Bakkallar, 21 Balıkçılar, 22 
: S ~~!kil fı:abitan ile Cumhuriyet ikinci , : Tepecik - Kışla kağında Cumhuriyet Halk Fır- üzere Karşıyaka sahillerinden ma ve inzibat memurları aeza .. Berberler, 23 Binek arabacı-
0' t~ p ••kası reisi beyefendi Üçüncll > : Halkapınar , kası, 14,30 da Belediye 14,45 atılmış olan batarya ateşi ret edecektir. lar, 24 Deniz amele cemiyeti, 
- ~.t~k~a idare heyetleri ve Bu üç kol ıaat 10 da Hü- te Hilkiimet ve saat 15 te tekrar ihya edilecektir. 21 - Ciheti askeriye, poliı 25 Eczacılar, 26 Ekmekçiler 

J ~ltdi uUer, ~elediye reisi ve kfimet ve Kışla önllnde ku- kum.andanbk ziyaret edilerek 14 - Zafer alayının toplan- ve jandarma ve zabıtai bele- 27 Fırıncılar, 28 imtiyazlı şir: 
g0"' ~. l!l:e erkanı, Mat.buat,Ba~- mandanlarının tenıip edecek- tebrıklt yapılacaktır. . . ma yeri Haımahane kartı diye memurlarından tefrik ketler( Telefoa, ıu, hava gazı, 

.JJ l\t· easesatı resmıye ve tı· . 9 - Her yurttaşın sah1bı . d 1 k f d'I k ı f ı ı k 'k • • y•r ~ 1 1te te' H d leri mahallerde mevkı almıt b 
1 

d .. d kk .. sındakı mey anı hr. Za er e ı ece mOreze er za er a a· e e trı şırketlerı ], 29 kah-
~ trj ve 

1~. 1 mu ür ve ::nies- olacaklardır. bu un _ugu üfi in v_e evı~ı alayı Bulvar meydanında fili- yının cenahlarını muhafaza veciler ve gazinocular birliği, 
t t 4 ~ •ıağıd 1 umu~d ~ur aş :~r 4 - Saat 10,15 te Kadife· b~günkid ıebe ytkJ jutd:asıf malarla g~Ssterilen proğram edecektir. 30 Kantariye malı, 31 Kasıııp 

~~İtirı ku at lyazıb ıgı veç 
1 

e kalesinden atılacak topla Kıt· ır şe 1 te ~yrta ara "~ numara ıırasile derinliğ'e dog- 22 - Halk caddelerde aa- ve celep, 32 Kolonyacılar, 33 
t~ ıı12ı· r u u, ayramı Q:ae· ması ve envara yapması rıca l k b't b' . I M b • . . M d 

e ı lııe davetlidirler. la ve Hükiimet konağına Hal· olunur. ru mevki a aca tır. ı ır vazıyette a ayı seyre· at aa ışçılerı, 34 ilzaye e 
~r' S"1bahleyin saat 6 da kapınardan gelen askerlerimi 10 _ Öğleden evvel ve 15 - Zafer ıliyı 16,30 .da decek izdihama ve kanşıklığa ve bedeıtan birliği, 35 Salon 

oo• ~ ~i~~ Gazinin lzmiri ilk gör- zin önllnde yürliyerek bu ma- öğleden sonra yapılacak me- Kadife kalesinden atılacak mahal kamamak için alay •- ıaadalcıları, 36 Şoförler birliği 
-" 11 

8elkahveye gidecelder halle gelmiı olan ıllvari mOf- raaim programının büınü tat 3 ncü topla yftriiyüıe baıh· ra•ından kimse geçmiyecektir. ( Manisa ve mlllhakah şoför-
~k':• civar köylerden a:_e reze kumandanı bey tarafın- bikine Halkevi namına Nec- yacak Baamabane, Tilkilik, 23 - Muht.elif meynanlara ler birliği ), 37 Terziler, 38 

il 'Yetler de bızır oldugu dan sancağımız çekilecektir mettin, avukat Nuri SıtkıtDe- Hatuniye, Mezarhkbaşı, Baı- halk kllrsOlerı konacak ve Yapıcılar [seyyar yapıcılar, 
fialker~sim 7de ba,layacak Sancak çekme merasiminden mir Şevki. Ahmet Hamdi, oturak, Kemeraltı, Hüklimet Cümhuriyet meydanına koaa- marangozlar, demirciler, taşçı· 

tltıı tvı namına bır ııutuk evel Kııla balkonundan Halk· Merkez kumandanı beyefendi, ve Kışla ve Birinci kordonu lacık kürsüde saat 16,30 da lar, camcı ve tenekeciler ] 
e~r,~et~ir. . . . evi namına Muallim mektebi Emniyet müdürlüğü idari kı- takiben Gazi heykeli önüne Orhan Rahmi bey taraf11ıdao 39 - Yük arabacıları, 40 
t'et 0t b• .. merasımı mllteakıp müdürii Refet bey bir nutuk sım reisi Yaşar, Maarif mü- gelecek, çel~nk ve ~uket ta- 9 Eylül mamzumesi okuna- Muzika, 41 H. E. Spor komi
tt~tt 0 uılerle Belkahvedea ıöyliyecek ve Sancak çekme dür muavini Hakkı, Fırkanın şıyaolar Gazı heykeh etrafın- caktır. tası avcı komitası avcı kolu, 

liatkdecek ve ıaa~ ~,3o meraıimi esnasında bando esnaf ve işçi teşekkülleri şefi da halk~ .olacaklar ~e ~urada 24 - Gece 20 30 da Birin· 42 - H E. Spor komitası 
~r b .. pınarda ıehıthkte ıaucak martını çalacaktır. Osman, Belediye zabıta amiri Fıkka .. re~ıı bj!dendı tır nu- ci kordonda ve Deniıôe fener güreş kolu, 43 idman cemi-
~ ...... ~ unacakhr. • 5 - Sancak çekme mera- beyler nazaret edecekler ve tu k~o~ye.c~ .ve ~u~ ~ ;n alayları ve muhtalif meydan- yelleri ittifakı lzmir merkezi 
ttiırı· ~at 8,30 da aıız ıe- ıiminden ıonra kahramıtn or- bu zevat yakalarıoda yeşil te~. ıp İzı kİzre~ erınınkt ey- larda umumi eğle:ıtiler yapıla· 44 - Hurufu hcca tertibiyle 
~ııı, •zın huzurunda Halkevi dumuz birinci kordonu taki· rozet :taııyacaklardır. e1ı6ne çeze nf er 

1 
onacaü ~r._ caktır. federe ve ga~ri federe spor 

lı lnuallim Zeki bey ta- b ü ü k G • b k l' · B k d' - • er a ayı Y ruyuı k lü ı · 5 L' ~d,n en y r yere azı ey e ını J • - u programla en ı· sırasiyle heykelin etrafında Yürüyüş sırası: u P era, 4 - ıse ve orta 
söylenecek nutka fÜ selimladıktan sonra kuman- !erine vazife verilen makamat k' 1 k h lk t ı ö mektepler izcileri 46 - Di-

~ b' d . . mev ı a aca ve a e r- ı M 'k 2 ·brf ı ' •ki ~ ' esuun karıııında danlarınıo tensibi veçhile ma- müe!lıesat, cemiyetler, mek· gülerin haricinde kalacaktır. --:- uzı a,. - 1 ı a kiı ve biçtki yurtları, 47 -
•i k •cak olan ıtlvari mllf· hallerine gideceklerdir. teplerin ayrıca tebliğat ifasıDa 17 -On yaşından ııağı ço- bayr~8:ı ve .hey et, 3 ,-: C. H. Muıevi kütür birliği. 

~İt, N Urııandanı. c~vap vere· 6 - Birinci top atılınca lüzum kalmaksızın program cukların alaya iıtirek etmesi F. Vılayet ıdare bey etı, 4 - 48 - Muıika. 49 - Çelenk-
'lilc, Uluklar bıttıkten sonra tehir içinde ve limanda bütün deki vazifelerini yapmalan memnudur. Zafer alayı proğ· Alsancak 5 - Bayrakh, 6 . ler, 50 - Gazi büıtü, 51 -
~ti lb~•tem havası çalı~~k hal~ ve vesaiti nakliye bir rica ~lunur. ramda gösterilen' sıra üzerine Buca, 7 - Bornova, 8 - Cu ihtifal çelenklerini taşıyan kız· 

~ tak ufreze havaya ıılah dakıka bulundukları yerde O(rleden Sonraki tertip edilmiştir. Her teşekkül maovaıı, 9 Dolaplı~uyu, lar, 52 - Cephane yüklü ka· 
Jtl' ~kt' rasimei ihtiramı ifa kalacaklardır. ~ M . proğramda österilen yer ve sı- 10 - Eırefpaıa, 11 - lkıçeı· ğnı ve develer, ~3 - Halkevi 
s1 l, ır. 7 - 10,30 da atılacak ikin- erasını rada mevki alacaklar. melik, 12 - Karşıyaka, 13 - temsili 54 - Kırmızı elbiseli 

Saat 9 da Bornova ci topla, tayyareler ıehir Ilı· 12 - Saat 15.30 da Karşı· 18 - izciler asalarına yimi Yalılar, 14 - Tilkilik nahiye kızlar '55 _ Zafer timsali 56 
tf -tı~bden ordumuzun lzmir tügde uçacaklar, lokomotifler, yakada Gazi Hazretlerinin beş santim kuturuoda mildev· ocacakları, 15 - lzmir milli - T~yyare cemiyeti te~~ili, 

- la a geldiğini g6ıtermek fabrikalar, vapurlar düdükle- muhterem validelerinin mezarı ver birer çelnek takacaklar· muzikası, 16 - Sanayi işçiler 57 - Hililahmer cemiyc:ti, 58 
P,c Pllrımız batarya ile atıı riyle ve otomobiller kornala· ziyaret edilerek çelenkler ko dır. birliği, 17 - Tütün işçileı - Verem miicadele cemiyeti, 
-~~lır. Bu batarya ateıini riyle ordunun lzmire girdiğini nacak ve hitabeler yapıla- 19 - Alaya hariçten hiç birliği, 18 - Ayankabıcılar 59 - Himayeietfal cemiyeti-
~ 'P kahraman askerleri - ilin ve tepıir makamında umu cakt1r. bir araba. otomobil ve münfe· (kunduracılar.dikiciler, Tabak- Öksüzlere yardım cemiyeti, 
tt~· koldan Izmire gire mi ıevince iıtirak eyliyecek• 13 - Saat 16 da lzmirin rit halk giremez. lar, kavaflar) 60 - Muzika, 61 - İlk mek-

ır, lerdir. ordumuz tarafından tamamen 20 Proğramın tamamii tat- 19 Aydın demiryolu, 20 tepler temsilleri. 
~ ................................................................................................................. . 

1 

Moder n avizeler ve masa lambaları 
halde ziyaret ediniz Me,herini her 

Ağa zade Huseyin Hüsnü 
Saman iskelesi ikinci kordon 55 3 

Qybek Rakısı: Nefaseti ve nezafeti 
rağbet kazanmışıtr. 

itibariyle her yerde 
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Cihan Kana 
Boyanırken 

BOYOK HARBiN EN FE
Ci SAHNELERi 

IZMIR POST ASI 

Manisanın kurtuluşU 
Şirin Manisa 12 sene evvel 

bugün kurtulmuştu 

9 

YAŞAMAK 

İSTİYORUZ! .. 
-Hissi, içtimai, aşk romanı--

9 - 9 - 934 - 24 - A. ADNAN 
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ECZACI BASI 

SüLEYMAN FERiT 
TUVALET SABUNU 

Kolonya, Esnas, Podra, Yağsız Kremi 
Tuvalet eşyalarının mutlak en lüks, en latif, en mükemmel olanlarıdır 

Bahar, Altım damlası, Yasemin, Muhabbet çiçeği, Un1ıtma beni, Senin için 
Ful, Dalya İsimleri de yalnız Ferit Kolonyalarına mahsustur. Hiç bir kıymeti olnuyan 

yakın isimli taklitlerini red FERiT isim ve etiktine de dikkat ediniz 

~erit kuvvet şurubu 
başlıca: 

r ' 
i 

1§tah, kudret 
kan, Romatizma 

Sinir, Kemik, 
Mide, Beyin. Ve 

~afiyetlerde, büyümesi tam 
_. ~ lınıyan çocuklarda tesiri 
~: '-flt'i tecrübeli bir deva· 
dO t. 
i~ ........ ___ _ 

Hakiki, saf, keti tesirli ASPlRiN, El) 1Mrka· 
s.ını ta$ır . AOnları çabulc ve emniyetle gider· 
rrıelc için başvuraca§ınız deva, dOnyeda 
rrıeşhur ,,, ..._. "müstahzan olm•lıdar, 

o~------------------~s~-
b ~ lJ 1~ .. Z M 1 R ~r ~~ 1 t o 

i Ankara"·:Palas ~ 
lt SABIK 
b ASKERi OTELi 

s 
u 

( lanıire Gidece'/dere C 
Size en temiz en kibar en lllkı ye her E 

~ tUrlD Konforu havi R 
l BU OTELt E 
() ~'9•iye ederiz Tam merkezi vaziyettedir. y 
~ F; 1•da umduğunuz rahab bulabilirainiz. A 
b- 1 ••tlır emıalhıe nisbetlo çok ucuzdur. N 
' 

1llıir Kemeralb hllktimet konalı karıııında 
Telefon No. 3438 P. 668 I 

ŞiF A ECZANESİ 
VE 

Eczacı bası 

s. Ferit 
Şifa 

FENNİ 
Eczanesi 

• 
Süleyman FERİT miistahzerat ve ıtriyat fabri-

kası, aziz İzmirlilerin bu büyük ve şerefli üzerine eıı ciddi i~ 
yapan maruf mües-

------------------••-lllliiı sesedir. 

bayramını saygıyla kutlular 

FERiT 
SULFATO Komprimeleri 

0,25 S.g. Saf Sulfatodan hazırlanan 
bu komprimeler SITMANIN envaına 

ve Kinine ihtiyacı olanlara verile
cek en kuvvetli ilaçtır 

Tercih Ediniz 

Frengi 
VE 

Bel soğukluğu 

Gibi hula~ı k ha~-
' talık1ardan ko-

11 ALTIN 

NİKEL 

B"AGA 

RENKLİ 

NUMARALI 

TAYYARE 

Gözlükleri her yer
den mutlaka çok 
ucuzdur. 

GÖZLÜK 

Kıymetli vücudunuzu yıka· 
mak için hangi hamama gide
ceğinizi dlltlinmeyiniz! 

Memleketin en temiz, en 
ı\ılai, en e-:lilkı bir hamamı 

•olan Keçecilerde Llle sine 
ması ittisalindeki 

Tevfik Paşa runmak için mut
laka yanınızda ' Hamamı 

1PROFILA~N • 
Tiiplerinden bulundurunuz, Her eczanede bulunur. 

na teşrif ediniz,- herıeyini 

takdirle~avdet edeceksiniz. 

P. 671IJ P. 659 Mftsteciri: AliRıH 
________ 111![111 ..... .-.................................. .... 

İzmirin fenni ve sıhhi ~. Kasaba Kiremitftr Fabrikası 
biricik siinnetçisi 
Şeınsiddin Sıtkı _ __ _ __ K_~~!Dİtlerini 

Uzun zamandanberi en ye· Milli Mildafa•, belediyeler,- hususi muhaıebeler ve huu11 
ai usulleri tatkik ve tetebbn ıntaat sahipleri tarafından~!kullanmak hem kendi ve hem de 
tmek için gittiği lstanbuldan Milli menfaatleri iktizaıındand11. 

avdet etmit ve Keçecilerde 1 -Marsilya Arı marka kiremidine ınuadildir. 
~nıa ettirdiği llç katla modern 2 - Tamamen Milli bir müessesedir. 

Operatö;" 
Dr. Cevdet Mustafa 
Askeri merkez hastanesi 
OperatCSrll. 
her g6n CSğleden sonra 
ikinci Beyler So. No. 78 

binada mtlracaatJan kabule Teslimat: Fabrikada, Turgutlu iataıyonuuda, Baımahaaede 
b 1 t Aydin Demiryol umum ml-•t amıt ır. ve hinterlantın biliimum mevakifine ıilr'atle ıevk Ye teılim 

Çocuklarını son derece te· edilir. f::• .m itlrlüğllnden: 
~iz. seri ve ağnsız ı6nnet et :l. Muaınele Peşindir 6·8·1934 tarihinden 31-12 
tirmek iıtiyenler Şemsettin ı U t d 934 "h' 
ıtkı beye mllracaat etmeli· --v::ı , • mum , lia ış . e_posu 1 ta~ ıne kadar Saraykay 
i 1 · . ~J J .ı Gazı bulvan yenı tuhafıyecıler numara 28 ien lzmıre taıınacak kumda. 
rlJe;~Gn evvelden 1aat tayini Hiisnii I"imoncuoğlu rınuı beher tonundan gOO ku 

ica olunnr. P.652 . Telefon: !1134 P.594 

Aydın demiryolu umum mil l IOHUllllUlllllllllllllUIDllımuJHmımııııııııııııııııımımmıııııuınımmıııınıııımıınoııııı•uııııııııı~ 
dill&ğllnden: !I HiLAL MOBILYE VEM. 5 

l 8·9·34- tarihinden 31- 12 ~ im = 
934 tarihine kadar S&ke, S&ke ~ SANDALYE imalAthanesi 

Şekercilerde Numara 26 

Kemeri ve Moraladan lzmire ~ 
taıınacak burçağin beher to· ~ 
nundan 375 kuruı llcret alına- S 
eaktır. ~ En eyi cinı fınnlanmıı gUrgen· 

Aydın demiryolu umum m& ES den muhtelif çeıitlerde mobilye 
dllrlllğllnden: § ve sandalyelerimiz metanet, zarafet 

P.546 

§ 5·9·934 tarihinden 31-1 s itibarile gayet mllkemmel olarak 
934 tarihine kadar Aydından ~ imal edilmektedir. 
lzmire taıınacak haıhaıın be· ~ k Tbolptadn ve perakende ıiparit = a u e er. 
her tonundan 625 kuruı nere· s fiatlar ehvendir. 
ti nakliye abnacektır. -1 111' ,, ' 'ılıl'" 1 ı « 1 ' ,' ' ' ı, 

1ıl1"1 \tW 1
1

: I• il ' ' 11 1 ıi 1 ı 1 ı r: ı J1 l il 1 11 ı ı:I' 111111111111111111111111 

roş Gcreti nakliye abnacaktır· 

§ 2 8-1934 tarihinden T eı
•inievvel 1934 sonuna kadar 
Dinardan Denizliye taıınacak 
lzllmtln beher tonundan 500 
'uruı Ocret alınır. 
Aydın demiryolu umum mil 

Ublllğtinden: 
5·9 934 tarihinden 31-12 

934 tarihine kadar mer'i ve 
muteber olmak llzere Nazilli 
ve Kuyucaktan lzmire taıına-

cak soğanın beher tonundan 
1170 kuruı Bereli nakliye ah· 
nacakbr. 
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ismini taııdıiı 

IZMIR" POST ASI 

Baharat De Posu 

ba büyük günü 
halkını en 

- .... 
yürekten saygılarla kutlulayarak 
derin sevgilerile selamlar 

iinlii lzmir 

_ .............. _ ..................................... . 
PARASIZ ELBiSE VE ŞAPKA Güzellik 

Muhterem hallnmızıa azaa ıeaelerdeaberi mtleueıeme karıı glaterdifi ratbet •• te· İstİyene 
wecclh ıayeıiade ıoa ılıtem maldaeler ile tamamea url bir bile girmiı balanaa fabri· HANIMEFENDi ; bir gla g1 
kamın kıymetli m&tterileriae kU'fl IU'f bir mlaaettarbk borcuna &demek •• ba hizme· diaiz Keçecilere 
tiai de tam zamaaıada yapmak d&ıtlaceıile berkeli aevinclirecek pek mllhim bir karanaı Baııaın yapbnn ıiz de MiDi 
ilb etmekle bahtlyanm. Y aklnda yauld•ja ribi beı keıe paraıız el bile ve ıap!Ea temi• berber 

Eyllll puaJUl•ı zlyaretdea ıoma 1 ol '*'4_,,~ 

Etem Rahi'nin 
edilecektir. Ş&yleki: Sa,.ıa 1 t k t 

O T ııı par a ınıı . ıvır ıaı K .- 111- .. 0 .,. -1.. Depo •e meıLerlal allm&ıdeki 9 Eyllll bllylk kartalaı b.,ramıada herkuia temiz bir kıyafetle ba - • - a 
bayrama iftirak edebdmeıi için yalmz [bir ay] devam etmek ıartiyle eaki,reakaiz ve bu S ille itli ARTIS 1 : Ko2eblyonlan. 

•- ldld i i d d b •- ize baıka gllzeUikbaveoraedcllek• YA"'LI BOYA·. çı,.e•-, mey·e, man••ra, L•' ır'lfak ppkalarıaızı arza ettitlaiz ren& •e ı• • yea ı D ea a ı cazip ve mllaemmel biı u ,.. & " - ~ 
bale koymak Ye ayal z•maada ba hizmetine Jıarıı ıizlerden beı para emek almamak Katınızı çektirip maailitlr yap· IZMIR: Mauaıalan 150 çeıit. 
ka1diyle ba ay emirlerlalıe terkeclilea fabrikamız yeai bir teıkil•tla ortaya atılmakta · bnaı AsARIATllCA: Yoru, Sut, Efe1, Berp ... 
~r. Ba ıaretle kadıa, erkek, çocak elbiae Ye ppkala11aı taaınamıyacak bir halde ÇiJlerl, lekeleri, kılları atb· 9 EYLOL : M.....U.e alt. 
renllqtirea ml11e1e111 her ıeae baflade yapbra cemileyi )'İne tekrarlamıı ve baıaretle rıaı.. SULU BOYA: Talah mauarL 
•lnnet borcuaa ademefe çalıım•ıtir. Biaaeaaleyh ba fırıab kaçarmak İltemiyea atkı beyia eliade cilt h TEBRiK: BaJram, Nlpa, Dlfla 
mabterem ballnmuıdaa yalmı bir rlcamaz varaa o da ba -'yecekleriai vaktiyle ae.tirip renge birin ll~HUR TABLOL ... R R • ..a il ı •• • Ylzlhlz ıimdikindea bia ka a. : • 11m mo .. e er · 
birer makbuz makabiliade fabrikamıza teılim etmeleridir. ..Aze) a&rla HA VANAT: Vahfiye •• ebll1e. 

lzmir-Kemeralb, Biriaci Mıhçılar ıokatı 8 numarada a• • T ta k d İZMİB 
BOYOK IST AN BUL BOYA VE iSTiM F ABRIKASI Baraıaklak yok olar, Açları op n ve pera en e 

aız boyamr i. ~~iiiiiiiiii!~~=====·-P. 648 S A H 1 B 1 1 H S A N Herkeı ıizi cennetten çıkma o~-;). 1 " 
==============::ı-~A~~~":.~)~k·• bir hori ıanu. iV erve ,are 

Amatör na ve ı ızellik k•d•• ıçı~rb~;h:~ kisı Limitet 

1 
. 

F otet"'raf y usuf Ziya mekte- Koıaa hazinemizden biaae ... VAPUR ACINT ASI 
5 b" k" hepia Ceadelibaa Blriacl Korcloa 

1-Jerİ 1 es 1 Oç katlı yeai b•aa bekler b TeL 2443 
A9 Daru·· ı'ı•rfan ıtl• de ıiz Limaaamııda• hamal• ala· 

Çabuk Temiz Ucuz 8 .tkıa itte hanımlar ,ı~yo ek ola• ••parlar. ··---.. -lll'j 
Refik Lltfl mataıa11 btlk6met clYanada P. 658 Eyl618n birinden itibarea dızı dizi L d a batb • 1 

Balıkyaiı Yerine 
YAZ GONLERINDE 

lçecefiaiı •• iyi kav•et, qtiba Ye t••~lk UAçı 

Kiııa Lütfi' dir 
Her Eczanede Bulunur P. 610 

1 
kayda baılıyor. Mllracaat ••· Ayni uul alt katta erkekler TRE~;l~O Yapan, 15 E1· PE~TUSKER ___ , 

atlan her g&a dokuzdan on aloaamaz her yll!e::.rz•; 61de Loadra Ye H.U • (tide iri.tol •• /. 
ıeldze kadard1r. Y anjin fell ıellik katar. YUVONNE •apara 25 E1· Tabli1e lçia laeld-8 
lretine ajrayaa mektebimizi 61 Loaclra Ye Uth e TRENTINO •• 
t d • hi bi k ı Keçeciler 3 katb 122 aama e rııahna ç r ıe te ıe 1 GRODNO Yapan 68. T. eY· •-yerı Hali a ı yeni binada diplomal n11 _.,...-r, 
memek tlzere iham telea ter Minik Kacba Berberi elde Loadra Ye Hail • GRODNO 1/ 
tlbat ahamııbr. Deralu oabe Şemıettia Sıtkı LlYerpool laatb ~ 
Eyllll debaıhyacakbr. Kayi Adreıine clilrkat ediaiı. BULGARIAN •apara 13 mbayetlade Aa 
1·1erl mektebin Salep,.iojl yltllde .l.J..w U•erpol ye Loadradaa. ,. "' Kadıa kokaıanu, kaclıa kre u.._.. " N Irat 
camii arka11ndaki ııtank6 mini •• kadın braak cillıı lugon ·• ot: 

9 ~ 
bamamı civarı Eınaf ıeyh ıo a;azaauzdaa araJlmz. GITY Of Laaceater yapara Yaparlar1

• 

kajaada Ana loımındaki dal p. 660 27 Eyltll LlYerpool (Ye Glu· detiflklllderd .. 0 
rede ı&rlltlr. P. 082 kalaal edllmes. ..-• 


