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Çok .k.ıyn:ıe-ı:ti -&a:rihi. iki h.a:tı::ra. ; Bınıaşt Şeıu/dtıu o. y l,,,. orltadaşlurı 9 eyıaı 19:!2 kurtuluş qünü hü.ktlmet konatJma TQrk ba11rağım çekerlerken 

9 Eylôl 
lurtulusun Yİldönüınü istik· 

lznıır 12 sıne t Vl ' L' i burtüfl kuı :••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·~ 
b · - • lıyhn bu mUıtn l iJerin pefine Böylece (lzınir) in ıokakla

lakıldı; (hmır) e doğru ilerle- ranı ıniiıtevlilerin ıon artıkla
meg6 b·a~ladı.. 1. inci ıüvarı rından rerni;deye temızleye, 2 nei 
fı rknı da, ban un ardından ayni ıiiYarı fırkasının Uncüsii lıilk~

ım rntle ilerlı dı.. met konagıııa, 1 incı sünri f•r· 

tı.lmııştu. Gazi mryttaıı nwlıa1ebe- : : 
sıle lzmır yolunu acan ordıımuz : : 
başkuma11aanın •Ol(tu!01 iık hede- : E 
ıınız Akdenizdir. emrini buıtiin : ı : 

halin ' iman Kaynağıdır 
. ı • 

yeıirıe getumışti. B11 emsalsız tari- : E 
iti hôdisenirı nasıl ceteyan eitigini : · ~ Siivarilerıınız,(Bornova) oi'fa· kaııoııı finciiııil d" kışlı\ya vat• 

nna geldikleri zaman g•me hafİJ dılu r. 
.. 

bir kene ae harekata ıştıTlik etmış ' ! 
l:alırnman b;, zabitimizin /ıatıra 

~ Aziz vatandaş; Bayramın kut 
~ olsun. Bu~rün duyduğun temiz 
~=Yecam ben değil, dünyanın en 
-~Yük muharrirleri, hatta bugü-

1 ı li Yaratanlar bile ifade edemez 
~t 

dettemıderı .. mliyelim~ 
Türk Başkumandanı 

( Jzmlr) Öllünde: 
Gazi 

Tam on iki yıl evvelki lın~ii ıı, 

30 A 1% ustoR Başkanıa ndırn mey. 
dan muharelıeıi il", ( Domlupı 
nar) da yok eclılı•ıı nıilstevli or 
dolarının, ıırtakalan larının da 

'•• ....................................... 
• . 
• • • • -• • • • • • 

' 
(Akdeniz) e di>külcliigü giindiir . 

'l'iirk orduları, bugün, kttn • 
dılerıne 9 giin evvel Baıkaman 

larrnrn ilk hedef olarak göster· 

<lif.ti ( A k<l enız ) e vermiş bulu 
nuyorlardı. 

Bngiinkii hRreket Te hadiıe 

ler şöyle olınu~tu: 
A - Buna i11tikametinue: 
III üçiincii Kolorduı.ouz, bu

ıo giin akşama kadar, Bananın ,ar· 
• 5 kındaki (Ka;1,aııcı lıayın) ıırtla· 

~r~~lli 5 nndaki ordnlara aalışlarına de 
S vam odiyor. l\1 üıte~Ji ler de Bur-
• 5 eayı boşaltmak 'f'e geri gidişini 
5 koranıak için zaman kazanmak 
• 

111 : üzere inatla, eebatla k11ır~t koyu-
'•• . : ................... "' .... ,.............. yordu. Akşam karanlığı baıtığı 

~On ıki sene evvel, 26 Ağus ıırahuda müıte~liler de, çekil
~ ••babı Afyon sırtlarında ça- m~k iıtec1igini göıteı·ecek kımıl
' il şimşek, esir edilmek iste-
~·~ bir milletin kurtuluş müjde· dayıtlar ,.,ııilmeğ• batlam1,tı .. 
~ı oldu 30 Ağustös Tumlupı- H - İzmir 11tikametiode: 
~~ meydan muharebesinde mil- a - 2. inci ordomoz, (Ak· 
~till makus tatii yenildi müstev biıar) - (Soma) yolile, (Mar. 
h':~tdular harimi iımetimiztle o mara) ya . 
,..._ boiuldu ve nihayet Türk ........................... ~ ............ .. 
lı)~~rileri 9 EyJulde Akdeniz kı lerioin kanlara sızan sultanlar da 
~I b d- .. ·· h k · J d 'rına indiler. u uşunuşe a verm1ş er ı. 

\ ~u iniş bir milletin yok edil "Sevr,, muahedesini böyle sefil 
~lt istenilen varlığım cihana bir kanaatle imzaladılar. 

tı eylemiştir. Fakat Türk milleti, teslim ol· 
~ lırnir, milli istiklal ve kurtu madı. İzmir felaketinin üzerinden 
~ tnUcadeJesinin sembolfidür.15 henüz dört gün geçmemi!lti ki 
\ Yıs 1919 da lzmi.re çıkan ~ 
~,GatevJi orduJa.-, Türkün neyi Türkün en büyük evJadı Mustafa 
~raa hepsinin imha edildiği Kemal milletinin başında yer 
•i lıaıtini taşıyorlardı lstiklil,hür aldı; MiJletJe beraber cihana 
-.t1it . mefhumları artık Türk hKykırdı : 
'-hİh için bir mazi bir tarih Ya istikll,l Ya 

l' ~ııtı. 
'htıaldarından muhteri!- emel- 6l"D.m .. 

ate~o ugradılar .•. Şiddetli l'oru~ - Tam iiç lınçuk .nl, zehirli bir 
tular Attılar; bundan eoııra Hal- kama gı~i, hiildimet konngınm 1'9 

kapınar cıvarındaki un fabrikası askeı· kıtluının lıög riintı saplı c1u· 
_yanındaki köprüye Tarscakları ran hayra(tı Şt1fafettın bey indi

sırada, ta hri ka Ye ci Yarındaki r.,rek, ha 1 kın ıeYi n<,~ yn~la rı ve 
• binalRrın pençerelerinden ateşe : ........................................ " 
§ ııg-radılnr . : 
S E'akat (J zmir) tı i 1 k olarak t 
~ E 
~ k ı nı girecek' Yarışına girişıni~ e 
~ nlan ııiivarilerimizin önünde aıtık E 

: : hiç bir e.ng.,ı totıunaz olmuştu.. 1 
. :. Tltdına cloyıım olmıyan hu ışerefi 

·~ · '«~·-:~ >:·:: ... · ~ kazanmak içiıı ölüıne ko~n.ror-;.· .._. /.-".- 8 .A 

Ji -,.~'' : i ::~::=.:':::~.~=:~;::~:i,:::: ~ 
t.~4':{Mt ;~i<~S:'~\ ~ : '. a· *'..,Wi.i3tfit">~ , tılar, kUprüyii geçtiler; yatağın- i 

dan ta~an korkunç bir ael gibi : 
( hmır) in içine daldır. E 

( İzmir ) ıokaklı.rrnda, kaolı c .. 
• • 

~~ · . -;;~,+ ... , 1 • ;~;:rı~:aha~:~:l~r~;~ptn~~t:1~•;: ~ ~ 
.. , ·):~~~~~.) / . . ~ eıkı,an mağltip ! arın perakende ~ E 

5 leril.- boğuştulıu. Sonrilerimi E ' ! 
' . . 

.· , .>:: <:\ı:J i zin kılıç Te mızraklarile ıon müı ~ .......................................... : 

. ;:.v:'.~il~'.,~.r~ İ :::ıi!:~~ 0~~;::. 0::::~a:0 ~:'ı~;~ ~:;~" h:':;:~~l. ad~~Atıiı1ı:~. 11eTgili 

i} E tılar, çarpı,tılar. (Menemen) iizerindeıı (Kıuoıya-
. - ":'."':...J.~ : Yaralanan hahramanlar yara· ka) ya ılerliyen Kolordu karar-

• ....................................... - .................................... 111 ..... : farının farkına bil• Tarmıyorlar, gabı ile 14. ünoö aıii•·u· i fırkuı 
b - V. irıci ıüvari kolor paşa) - (lzmır) yolan" varmış 

durun~; bugün (fzmir) rı şu olan 2. inci SÖYari fırkaaı, keo- 'ehit olan arkada~larının iiıtün- da, bn ıırada lzmirin Kıırtı.r•· 
ınretle ~irmitti: tliıine kar~ı koyanlara eah~lı&r den ııçrayarak, ho;toşa bofoşa kasına girdıler. 

])iin !fl06 (Nif - Kemal. yaptı; l!f!OA yarısı çelilrnejte bat- ilerliyorlar, clllima ilerliyorlardı. - Sonu 3 üncü salıitede -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Üç sene, üç fiY ve üç hafta lüıde en eski bir medeniyete, verecektir. Gelecek neıilJer bu Çünkü sen bu sevince Jayık-
ıüren bin bir ıztırap içindeki şanh ve şerefli bir tarihe malik zaferden hız alacaktır. ıın.. Yokluktan varlık yarattın. 
mücadele, nihayet on iki sene olan Türk milleti, yepyeni v:ar- Hangi tarih hangi zafer var Bunu yaparken yalnız güvendi
evvel bugün hedefine ulaşmıştı lıklarla Dünya yüzüne çıkmıştır. vardır ki; asarlık köhnemiş dü ğin imanın, istiklal aşkındı. 
lzmirirı elemile yıllarca çar~an Eğilen başlar şerefle doğrul- şünceleri on yıl içinde tasfiyeyi Bu aşk seni ebedi kaldı Ye 
kalpler, bugün ilk defa sevınç muş, ağhyan nineler gülmüş, dün imkan dahiline alan ve yepyeni daima kılacaktır 
duygusunun tadını tatmıştı. iz- olduğu gibi yarın da Türk mil· inkdap eserlerile ıüslenmiş bir Bize bu emsalsiz: günü ya
mirle beraber yok olan varlıklar Jetinin istiklalsiz yaşıyamıyacağı millet varhğıDI ortaya koyabil· ratmakta rehberlik eden Büyük 
bugün yeniden canlanmıştı. 9Ey cihana inandırılmıştır. 9 Eylul ain? Gazimizi, Ulu Şefimizi onun bü· 
lfıl yalnız lzmirlilerin, ıenelerce yalnız yaşıyan neslin sevinç günü Türk milleti kalbine sığmıyan yük ve küçük kıymetli siJib ar• 
esir kalmıt Egelilerin kurtuluş değildir • heyecanın yüzünden okunuyor. kadaşlarım minnet ve tükranla 
bayramı değildir. 9 eylulde Türk 30 Ağustosun, 9 Eylfıl gele- Dimdik doran başın duyduğun anarken, istiklal yolunda can ,.. •• 
vatanı kurtulmuştur. 9 Eylülde cek nesiller için bir iman kay· haklı gururu anlatıyor. Sevin, ren aziz şehitlerimizi taziz ede-
Türk vatanı hürriyet ve nağıdır Muhtemel karanlık gün ne kadar ıe•inmek mümkün ise riz. Var ol Türk milleti! 
istiklaline. kavuşmuştur. 9 Ey- fere cidallere bu iki tarih ııık o kadar ıeven. isoıa:ll ~k.k.:1. 
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9 Eylôl 1934 lzmirimizin Kurtuluş Gününün 12 nci Y ıldönümü Proiraoıı 
.M hlki, aakeri, ukan, ümera, 

ve sabitan ile Oamboriyet Halk 
Fırkuı reiıi beyffendi ve Fırka 
idare lıeyetlerı ve tetekköller. 
belediye reııi n belediye Hkanı, 
Matbuat, Banka, ınüestıesah reı
miye n ticarıye reuı,mlidör n 
müme1111leri n bilumum yurt
ta,ıarımıs atagıda yazddığı veç
hile lzmirin kurtula'} bayramı 

niıbeti Y'e~bıle mRhallerıııe gi· Öğleden Sonraki l\1erasiın ki alacak T• halk tal örgülerin 
deoeklerdtr. 12 _ Saat 15,30 da Karşı haricınde kalaoaktır 

6 - Birinci top atılınca yakada Gazi hazretlerinin mob~ 17 - On yaşrndan Rf&ğı ço-
şehir içinde ,... limanda bütün terem VRli<leleranin mezarı zi·ıoııklarrn alaya 1ttirak etmeıi 
bilik T• veaaiti nakliye bir da- yaret edıleruk çeleokltır konacak m.,mnndar. Zaferı&1ayı progrtlffi• 
kika bulundukları yerde kat" Y'e hitabeler yapılaoaktır. da gö3teriJen ııra üzerinde ter-
oaklardır. 13 - Sııat ı- tip edılıni11tir. 

f' 16 da lzınirin r. Her ~Eıtek-

merasimıne daTetli<lirler. 
1 - Sabableyın saat 6 dan 

büyük Gazıııin l7.ınirt ilk gHr
iiigü Bel kah veya gidecekler v• 
orada civar köylerden gelecek 
heyetler de hazır oldogu hald• 
merasime . aaat yedide ba,ı ıına .. 
oak 'H Ha\kni namına bir 
notok ıöyleneoektır. Boradaki 
meraaimi müteakip heyet oto
büslerle Bel kah .-eden hareket 
edeoelc ve aaı\t 8,30 Halkal'ınar
da Şehithkte hazır h•lnnaoaktır. 

2 - Saat 8.30 da aziz 'ehi t
lerimizin huzurunda Halke~i na
mına muallim Zeki bey taratan· 
dan ıöylıJteoek nutka thheda lzmilt ilk f!İren kumandanlmdan 
Abideılnin .karşt11nda mevki a}a- Faluettin Paşa 
oak olen ıÖTIU'i miitreaeai ku· 7 - 10,30 da atılacak ikinoi 
mandanı ceYap verecektir. Nn• topla, tayyareler şehir iiıttünde 

tuklar 'bittikten ıoora muzika uçacaklar, lokomutifler, fabri
matem hansı çalaoak, aakert kalar, vapurlar düdiiklerile ve 
müfrttze ha·nya ıilah atank ra- etomobiller kornelerile ordunnrı 
ıimei ihtiramı ifa edeo•ktir. lımire girdigini ilan ve tep,ir 

3 - Saat 9 da BornoYa ıırt- makamında nınumi ı·v i rı o e i ~ tı 

]arından ordnmuznn İzmir oiva· rak eyHyec"klerclı r. 
rJDft geldigini göıtermek için 8 - Saat li te Beyler ııolrn· 

toplarımız batarya ile atı, yapa- ğında Oumhuriyet Halk E'ırkaıu, 
oaktır. Bo batarya atı,ını müt ... l,j,30 da Hele<lıye U,45 to H ii
aklp kahraman lllket'lerimiz il9 kftmet n Hıa.t 15 te lrnınarıtlan 
.koldan !.amire girec•k:leadir. hk ziyaret edılerok tebrildit ya-

Hiriooi kol: E,refpata - Ku~l• pıla.caktır. 
lkiooi c: : Tepecik • Kılfl& 9 - Her yurttaşın aahibi bo 
-Oçüncü c: : Halkapınar .. Kı,ıa londuğo diikkan ve eY'ini bagii· 

orJomuz ıara- kiil programda 
fındantftm:uuen göııteııhn yttr 
••gal edıldigini ve l\rada meY'ki 
ıniijdeleıuek iize alacaktır. 

re Karşıyak:l sil- ıs - Izoiler 
hillerınden atıl- aaıılarına yirmi 
w ş olan hıltar· beş santim kat· 
ya. ateşı tekrar runıh miidevver 
ıhyıl edilecektır. birer çelenk ta 

U - Zafl'r kaca.ldarJır. 

alayının toplan· 
ma yeri Basma. 

1~ - alaya 
harıçt~n hiç 

hane karşısında- .. bır >Hl\ha, olo-

ki ıneydanlıktır. mobil ve miinfo-
1 

Zafer alayı Bol- rit halk gıreınez. 
l I 

nr meydanında \. _, 20 - Prog-
fılemalarla ~Ö:§· ramın tamami 

toril•n proğram lzmift ilk ~irtn kumandan tatbıkine lıilo-
nomııra "Hıuıle Zeki Paşa nırıw Polis, .Ta· 

~'IS76G'f~.iit7& i!ü lil'~~riri'DBIJlll-•HUi 3U!Wıliltıılllllll•B•t•trıılllliG 
~ lzmlr Halkevıne ithaf 

~ 
~ 9 Eylftl Jiarşı ~ 

N 
Söz Örtn: MÜM1AZ 7EVFJK , Söz ôı~n: REFE1 1 OK 

Başımızda o kartal açık kanatlarile, 
Önümüzde atlılar köpürmüş atlarile 
indik Murat dağmdan sel gibi Akdenize, 
Kıyıhırı oyala, suyu kıvrak denize! 

Ey Akdeniz, Akdeniz 
Sana böyfe geldık biz . 
Dokuz Eylôl sabahı 

Kavuştu ellerimiz. 

N 

Oombotiyet meydanına konula
cak lciiniide saat 16,30 da Or. 
btm Rahmi bey tarafından 9 
Eylül mıtnr.uıneai olrnnaoaktlr. 

24 - Geoı 20,30 da Birinci 
Kordoııda ve denizde fener alay
ları ve molıtelıt mıı,ydanlarda 

iwıiıt ıJk f?İten kumandanlaıdan 
hzettin Paşa 

umumi eğlentiler yaptlacllktır. 

1 

2-
3-

Za/er Alaymm 
YiiriiyUf Sırası 

.Muzika 

10 .Mtttre aralık) 

1 bti(Bl bayrağl ve he.v'et 

O. H. F. Vilayet idare 

doracılar, dtkioiler, Dabakltfı 

kavaflar.) 
19- Aydın demiryohı 

20- BakkRllsr 
21- Balıkçılar 

22- Berberler 
23- Binek a.rabaoılar 
24.- Deniz am•l• oemife&l 
25- Eczacılar 

~6- Ekmekçiler 
:!.7 - .lfo runc11!ar 

28 1 ıntiyazh şirketler ['fe· 
lefon, Su, Han gazı, elektri~ 
~irketleri] 

:.W - Kalı veoller 
oooulıu birlıği 

30 - Kııntariye malı 

31 - Kaaap ,... Oelep 

32 - Kolonyaet lar 
33 - Matbaa işçileri 

34: - Miizayede Tt Bedo• 

ten hirligi 
35 - Salon tandaloıları 
36 - ~oförler birliği [l\b· 

oi1& n mülhakatı şotörl•' 
birligl] 

;~7 - Terziler 
:l8 - y aplotlar [~ayyar r•· 

pıoılar, marangozlu, neıniro1• 
ler, Taşçılar, Oamot v• teo•k•· 
oiler] 

39- Yiik arahaoıları 
40- Mazika 

41- H. E. Spor 
avcı koln 

be.r'eti 4.2- H. E. Spor komitesi ıd· 
4 A leanc~k nahiyt$i ve re~ kolu 

ocak heyetleri 43- ldına11 cemiyetlei ittifl' 

5 - Bayrnklı nabiyeıi l'e kı lzrnir merkezi 
Ooı•k heyetleri 44'- Hnrııfu heoa tertibil• 

G - Buca nahiyesi n ocak federe ve gayri hHlere spor kel 
heyetleri Hipleri 

7 - Bnrnova nalı i yos i " 4.5- Liae ve orta mektep!•' 
Ha üç kol Hlit 10 da Hükt\- nün 'er6tiyle mi\tenaaip bir şe

met Te kıtla önünde kumanda•- kilde bayraklula donatması ve 
)arının tenıi p edecekleri mahal- tenvirat yapwaaı ricl\ ol un n r. 

Üç yıl seni özJedık içimiz sızhyarak; 
Elimizde çırpınan alev gibi bir bayrak. 
Nihayet aldık ondan bir gün yürü emrini 
Milletine verdiği söz bulmuştu yerını. 

a ocıık heyetleri 

~ 
~ 

izoı leri. 
46- Dikiş ve biçki yartl•r' 
4.7- Muıuıvi kültür birliği 

lerde mevki almış olacaklardır. 10 - Öglec1en eYY'el Y'e öğ · 
4 _ Saat 10,15 te Kadife- leden ıonra yaptlacak merasim 

kaleainden atılacak topla kı~la ve 
Hükfımet konağına Halkdpınu· 

dan gelen aakerlerimizin önünde 
yürüyerek bu mahal le gel mi• 
olan siivari müfreze kumandanı 
bey tarafından ıanca~troız çtkl· 
lıcektir. Sanoak çekme merali· 
miarlen evnl Kışla balkonun 
dan HalkeY'i namına Muallim 
mektebi müdiirii Refet bey 
bir nııtok ıöylıyecek n San
eak çekme mflrasimi aınaıında 

bando aancak marşını 9alaoaktır. 
5 - Sancak çekme merasi

nıinden sonra l.ahraman ordu
moı bırırıci kordonu takiben 
yürüyer.,k Oazi heykelini ıolA.m~ 
ladıktaıı ıoJJra kumandanlarının 

Tefrika No. '7 

programının lıiiınii tatbikine 
Balkel'i n:lmma Necmettin, Aa11-
kat Nuri Sıtkı, D emir Şevki, 

Ahmet Harnclı, .Merkez kuman· 

danı lıoyefendi, Emrıiyet müuür
lüği.i idarf kmın reisi Yaşar, 
Maarıf miidi.ir muavini Hakkı 

Fırkanın e naf Te ışçi teşekk ili · 
leri şefi Otıman, boledıy~ zl\bıta 

amiri beyler nezaret edecekler ve 
bn zevat yRkaltırrnda yeşil rozet 
taşıyacaklardır. 

11 - Bu programla kendi
lerine Yazife Terı len maka mat, 
m iiesseaat, Oeıniyetlor, mek tepi e
rin ayrıca tebliğat ifasına liizuru 
kalmaksızın programdaki vazi 
r.ı .. rini yapmaları rıcıa olunur. 

Eylül 9 

BeniSevlyorlln? 
::ı'\4'U.h.a rrJ. rJ.; .H ebia .A...rı.:r 

- Ne diyecegim, htiHin bo 
ıöy le<l ık leri n Ü 1 k ii n iin annıliğı ni 
lııztj ıniljtlelıyor! 

- l!'akat hen .• 
- J~nt, aaıl ha de~il midir 

ki doktornuuzu dıt ~a,ırtmı' 
umumi zaaf diye bir büküm 
bumıştı. Şimdi bilakiı çok yti 
riimemeklit?ini ve dikkı.t etmeni 
tanıye edertm. 

Ütkti ba,ını balHının koyrıo
na gizliyerek: 

- Oh balaoıgıaa, 

4!yervk ıtülüyordu; 
halacığım 

Nevber bu baher<len Btilendin 
ne kadar aevinecegıni dütüııauk: 

- Her halıle yavrum, bir 
k"re dAha doktoru getirirsin ve 
ona ıe>ylediğim gihi anlatırsın ... 
Kat'l olarak bakikatı anladıktan 
sonra bu güzel miijdınin aaade
tini kocanla payl{\'?treın .•• 

* 
* * Ülkii içini ta~ıran bir ümidi 

bir ande kocıuına d~yormak Te 

onnıı benliğinin etine, kanına, 

karıttıgıoı anlatmak iıtiyordo. 
Halaaı ıiUikten ıon.ra diişiio 

~ Benzedik şimteklerc ~ 
Kükredik birdenbire 

Dokuz Eylôi sabahı ~ 
Girdik güzel lzmire! . ~ 

i*X/'.l':"/Z/7..ZZZ7715'7.ZX7/-7-Y.7"'~1Zr.'2!'7f77.ZZT.Z:Z-/77:Z7J.ZZ/ZL7LL.ZZJ~ 

d.,rinlige do~ru mevki alacaktır. I darına vo inzibat ınuınurları 
15 - Zl\fer alfiyı 16,30 da nezaret edecektir. 

Kadifekaletinden atılacak 3aoü 21 _ Oıheti aıkeriy~, poliı 
topla yiiriiyiişe başlıyacak Ha1- n j trndarma ve zabıtai belediye 

8 - Ouıuaouaı nabiyeai ve 
ocak heyetleri 

• 9 - Dolaplıkaya nahiyt1ı 

ve ooak heyetleri 

10 - Eşrefpıışa nahiye&i ve 

ocak heyetlerı 

l l - Jki9o~uıolık nahiyesi ve 

ocak heyetleri 

1~ - KarşıyRka nahiyee i vo 

ocnk heyetleri mırne, Tilkilik, Hatuniye, Mezar- memarlaundaa tefrik edıl ecek 
lıkhaşı, Baştaralr, Kemeralh, 13 - Yr.l ılar nah iyesi ve ocak 
Hiikfımet n Kışla ve Birincikor- miifre~eler zafer alayının cenah- heye tleri 

donu takilıen Gazi heykeli örıiino larını mnlıafaza edecektir. 14 - Tılk i lı k nahıyea i ve 

gelfıce k, çelenk ve biikot taşıyan- 22 - Halk caddelerde 111\bit ooak heyetleri 
lar Gnzi heykeli etratinda halka bir Tazıytıtto alayı seyredecek 
olacaklar ve lJu rada Fırka reiıi 
l>eycfondı lıir rıutuk söyliyecek 
l'e nutkı.ıu miiteakip Gazi Hz.nin 
heykelino çtılenkler konacaktır. 

16 - Zafer alayı yürüzüş 
sırat'iyle heykelin etrafında mev 

meye ba.lRdı. 

izdihama T• karı~ıklı~a mahal 

kalmamak ıçin alay arıumdı:&D 

kinııe geçmiyecektir. 

23 - Muhtelif mflydarı !ara 
halk kiiraüleri konalaeak u 

15 

16-
17-
18-

lzmi r milli nıazi kaaı 

C. H. F. Esnaf ve 
· lşçl 1 eşekkü lLeı i 

Sanayı işc;iler birliği 

Tiitiirı i~çiler birli~\ 

Ayak l,ab;ctlar ( Kun-

geçırıyortlu, 

( 10 .Metre mesafe ) 

<;18- Mnzika 
4.9- Oel~nkler 

50- Gazi lıiiıitii 

1 l td'r 51- htifal çelek erini .. 
yan kızlar 

52 - Oepbane yiik l ii kaıo• 
TQ del'eler 

53- Bı\lkevi temsili 

5!1- Kırnıı~ı elhiıeli kızlar 

55 - Zafer timaali 
5H- 1.'ayyare cemiyeti teınsıll 
57- Hılaliahmer cemiyeti 
08- V ereın miicadele oeıJJ1' 

yeti 
59- H.iınayeietfal cemiy~ti' 

Oksiizlere yardım ceuııyet• 
60- 1\1 uzika 
Gl- 1 lk mektepler temıill,;!! 

rek pıyırnonun himayeaiııe eıl?ıO' 
- Ent Nel'ber hamının de· 

diği gibi yapmalı. Doktorun te~. 
hisini öğrendikten eıonra Bülendt 
her şeyi aöyliyeoekti. Içine yer
leştireceği bu tatlı zel'kin akıi 
halde ue kadar göklü bir aoı 
bırakacağını diişiinerek ıiikftt 

etti.. l~te Bülent oracıkta dos
yala\', kağıtlar araıuoda 9alı

~11ordu. 

yanoya geçıyorum. Bugün çal
mak oyalanmak istiyorum. Sizi 
,a,ırtmaz mıyım Bült1ot.. 

Parma~rnı hattı, titrek 
hava odaya yayıldı .. 

bir mı~tı . 

Ü k ı. •. l. .l. . gibi 

- Hayır ıevgili yavrncaJ?ıru. 

Senin eeein çıkmaz muelelerin 
91karıoı göıterir. Dimağımı iışle

tir. Yorgnnlog-omu nnuttuııır. 

Genç kadın: 
- Öyle iae ıizi dinlendirmek 

için ben Piyanoya geçiyorum. 

- Doktora. haber Yerdiniz Ülkii iıkemleyi çevirdi. Açık 
mi Hiileot7 notalarrn yapuklarrnda ( Şope-

- Doktar bir iki hafta için nin ) Valıını görünce birden tıt
Ankaraya gitmiş... Eger ebırn- redi. 
miyetNiz deuiğio bn Hncı tttoi Demık onun için hu nlı 

pek rahatsız ediyona ha,kaaını o kadar içli idi. Onan 19111 onu 

çagırayım' o kadar heyecanla çalıyordu .. 
Hayır heni ıanı1an kendi Eli Pıyanoda •. Düşünoeli du· 

doktorumuza bekli1ebilirim.Hem royc•r n 9alamıyordu. Belkiıin 

i•te ıizi inandırmak için pi· dediti ıtibt o damı bir iıtibale 

Bülent bir miiddet onun pi· 
yano öniinde başı öne eı?ilmiş 

gözleri öııiindeki hayali görm•· 
mflk i9in dönınüştii. Titrek par
makların ancak çıkardı~ı titrek 
1'68İ camlık tan 11eyretti. 

O da yazılarına çekileceğini 

söylediği halde oradan ayrıla-

madı. 
Salona geçemiyor, onun ke· 

ıik ça.lışt tıenliğioi eziyordu. 
Biran Ülk iiniin tekrar bayılma
aından ürkerek hiç görünmıdeıı, 
Halftkan camlı ıalona biti,lk 
oda1ına. geçti. Buradan hem 
onu gör.,c .. k, hem de en kö9ük 
bir hl\reketlı ona ko,a\•ileeekti. 

Onoala konu.maktan 99.kLa•· 

ı.ı.enuıne geçınıt 

ue çaldığından lıaberaiz 9alı' 
yordu. Haya düşüncelerini k'' 
rıştırachk kadar gamlı ve d•1 

gundu. Güzel piyaniıt incı, bl' 
yaz yiizüoö bnraşturan bir il' 
tekıizlik duyuyor, hepıini b8' 

tün heyecanlar da~ıtan hal'l'f1 

J' bırakarak yioı kocaaının yaP 
1 

aa ko,mak, onua ağır v• ••
1 

batı (;nünde çirkin •öpbelırcl'' 
knatnlınak iıtiyordu g•9 k•1' 
mıştıl Arka11odan :elen •1.ı 
1eslerini kocaınnın ayak ,.,io~ 
1anarat, tatlı bir tebellÖoJ 
döndü: · 

Sis! Huluk beyt 
Rahatııs tUim'. 

- Son11 V•""' 



2 Sene Evvel Bugün 
'l'ürk Vatanı Kurtuldiı 
.... &ş taıafı bmncı sahııtdt - 1 Kırk ag, haarettle ga11ıp Tu·· rkı·ye - Yunanı·stan Dostlu«u 

le 8",ariye yardımcı olarak Te- tutuftllfumuz ( Gazel lzmlr )e ._ 

' atlı piyad•lerimi& dahi, baltıgoruz. Altfamın hafif ve B . B. so··z D v ·ıd· -... -
tr11 h~kim hiitün tt'!pe)erinl ince ıl•lle örtillmQf kQI renkli asıt ır egı ır Bir Tı•r'ndı ı··nbılı 
bta nıeyauda 1 zıuırin .Kaılıfe zarif bir taıe bllrllnmUf .Sanki 9 1 ili 

Isveç Veliabtı 
"•nı l ıunameu eld., f!ltil.,r, haıretlllerlne ganık balrım aç- M. 1 c ··················;·····d··············o·······;······;:········A····z···alık Nam- Gılı'Jtr 

la.r da buaya 'l'Urk bayragnu mif.· "Gel., dlge ça#ll'ıgorda. JI etler emiyetlD e &imi 
•tı1.,, - Limana bakıyoruz: zetliliimi ı e Yunanistan Müzaheret Edecek latanbul 8 (Huaual) - ineç 

ili.. )akat i• bunlarla beoiiz bit- Ka9anların ıon Yaporları, ~ Veliahh bir Teptllİenelde ı.-
-, •lmadı; (hmir) d•ki Rom fayrap etmı,ıer, ton domanJa. 

ltrmeni eTleri, hail kıçau ruu HTnraralı, garba dogru H Atina, 8 (A.A) - Oa.Hte er rederık diyor ldı anrn teyidi olarak gayet tAlı1i tanbula gelerek Oazi hazretlerini 
-.,, L d ı · ı R hariciye nızırı M. Makıimoıun Hnnlar buit Mrer ıözd.en bir tarzda meydana çıkmıttır. ziyaret edecektir. Veliabbn zi· peraaen e eri ı e onı T.s .,.00oyorlar. 

tal çeteleri le dolu idı.(Frenk O tarihten (Tam 3 wı1, 3 a•, Törkiyenin Milletler cemi7eU ibaret. değildir. Ho . maddeye Bu ikinci miHlıın akdinden daha yareti resmi ibir .mahiyette ola-
J " • • • • buıouyet Teren 1atbikani kolay y H · N 

iletin', de afak tılek •okak 26 go" ıı eTel) {15 Mayıı 1919 da) meolı11ndekı yarı daımt Azahl• Lrı 'i h ço~ eTTel onan ftrlcı7e a- caktır Ye ••"• yapan Te m1 o a11rao • 
~rebeleri hAIA de•am edi Türkü eıh etmei, Türkiyeyi na~zetli1tio.e müzaheret ed..cltce- andı mökell.,fi etlerin ıoguklu- ·~.rı. Oım·neJe 'unu sıuuımiyetltı Gelea ••haoil'191' 

• parçalayıp müıtemleke 7apmak, gına ebemmıyetle lıaydetmektedır. gono tizerind•n
1
a11n 'e' ba mad- ıoyhyordo: y 1 ....a lJ.a• 

il.. 1 d MHAJ·· Dden gazetui bat d . 1 b. "'k il , . Türk naealekt1a~1ın)ı& olan t•- er 8fw.&1' .. llHITarıleıimiz Te at ı pıya • meramı ile müıt•Tli ordularım enan ya nızQa 1r mu e • ayet . . . I bul 
3 

H Bal 
'•ia, bunları temizlımek için npurtarile getirerek lzmir rıh· ınakaleeiode Türk - Yunan doıt· korttıall' içtn yazılma' olmAma maa o kadar kn••eth te111 edıJ- . atan ' ( uausi) - .• 
.. b 1 d lo4aoun aamimiyetioi kıydetttk- 11dar Ho wad.1~ _:ık-i memleketi mi,tir ki kendı meıoleketlerimiz garıstandaa Romaayaya iltica .,ıyorlar, ogu,ayor ar ı. tımrna çıkaran itilAf '1eTletJerinin ._. 
b· ıen ıonra Ankara itillifnamHin· yakınla•tıran ıhtiyanlardan Te namına ıHz aldııtamız Tak ı t dire eden 110 muhacir aile Trakyaya oırin~i orJu: 9 .Eyhlt 19:!2 de lzmi r limanın- '" ...-
() I .1 d da buna miiteallik maddeyi zik· ıarnimf biılerde.n 11·elen bir vakı· ri namına d" konueu.roruı. yerleıtirilmittir. - • in-0i kploruomus a daki fı loıo 11tim iizerinde duru · • 
lyötüne duam ederek (Nif. yor. O, ftmdı aym ordonun • M 

1 
• M • • M • 

1 
M • 

•lpa,a)yıgeçmi~, {Belkah••) artakalanlarından (lzmir)e VI\ Tu··rk -Yunaıı KalbAı Zorluklar Yenı'ldı' 
rına Yarmı,tı.. rahilenlerin, gene ayni rıbtımd" 

~Ç - II. inci kolordumuz, •yni nparlara can atmak iıter 1 1 • 1 • 

Diıa) ya ·urını,tı . lerk•n, 1'ürk ıiinrilerinin akıt•' Dostluk Muah~·..lesı· H . . v k·ı· . M Maksimosla 
4 - IV üııcii kolordnnıuz;da Türk JHyaJelerinin nhtı önün ~u arJClye e 1 lfillZ • 

t'ırgotlo ) yo geçmi,ti.. de, Dl\ltl (Deniz). atıldıkların11 Biı·likte Cenevrede Beklenivor 
\ E - 3 ünQü eiiTari tırkamı• yalnız 11eyircı! Af İnada Teati Edildi - Balkan IstanbuT, 8 (Hususi) - Ha zorluklar Yenildi 

' (Denizli) ciTarından itiba- - Daha uzaklara (Batı) Y" K f T 1 • riciye vekilimiz Tevfik Rüştü İstanbul, 8 (Hususi) - Lon· 
~ ta~ip .~tmekt• oldagu 18 .. T• doarn bıkıyoruz: . 00 er&DSI Op 8Damıyor bey Pıreden Yunan Harıciye dradan bildiriliyor: Souyet Rus 
" .ıncı W1Jtte•Ji orduların muı- Batıya yaslanan güııe~ın, Hır· Jstanbul' 8 (Hususi)- Cenev lbaşka diğer heyetleden cevap nazm M. Maksimos!a birlikte yanın Milletler Cemiyetine gir-
.,_~ıl alaylar·ı·rıı < .. Torbalı ) tim•· lardanbui .. Türk meden. iyetin.in reye gitmekte bulunan Hariciye gelmcmi•t r. Balkan konferansı- C k mesi Fransa lngilrere ve ltal· 
.. k " eneneye hare et elmtştir. k d' 1 t b-ıl.. • adar ıurınut n ıiirm.,kt• baTaatı, duoyA aıyaaetinın geçıdi Vekilimiz Tevfik Rüştü bey Ati nın hu sene tehir edilmesi mec· yanın müştere an enen eıe 
~ -..11 d Cenevrede Balkan hariciye b" ı · b ki t' ı · alll '"'yor o. olan .Akdenizin enginleriııe 'iiyl.- naya çıkmıştır Tevfik Rüştü beyle buriyeti vardır us erı e enen ne ıce erı ver· 

.". bir batı~ı Tar ki ıanki miiıtev Yunan Ha. nazırı M. Maksimos Ati na, 7 (A.A) _ Adria va- nazırları arasında mühim görüş miştir. Mevcut müşkülitm orta-
&.. Türk Ha,kumaodaaı lamir illerin orduluı ile beraber, Türk arasında iki memlekt mümessil puriyle Venedik tarikile Cenev meler olacağı söyleniyor. dan kalktığı kaoaatı vardır. 
~tioa T ı k •• • •• •: milleti, ürk Tatanı aleyhinrle i feri tarafından tasdik edilmiş reye gitmekte o~an Tiiı'kiye Ha-

Ordalarımısm, bOl(ÖDkti ..... em.ıleri&in de ebediyyen Akde· olan Türk - Yanan antantının riciyc Vekili Tevfik Rüştü bey lktı·sat Vekı·ıı· zı·raat Vekı·ıı· 
~lerıni dön geceden Ten1a niain dibine ıörnlil<liip;iinii miij- kordiyab teati edilmiıtir. l bugün Atinaya .ıağramıt ve M 
~i Batk•mandan, Büytik Br- Raridye Vekili Tevfik Rüştü Maks mosla Ankarada imzalan- c 11 B s ı Ak G' d J tk.kl y 

1 Harhiye relıi " Garp Törkii Akdenizden bey bu münasebetle gıtzetelere mış olan antant kordıyal misakı e i ey 8 1 şamı ueson 1 e 1 er apıyar 
O.phe.i kumandanı PatalarJa uz"kJaşhrmak iıtemenin ancak beyanatında Türk Yunan dost nın tasdıknamelerini teati ey'e· 1 • d B ki 

1
. Gireson, 7 (AA)- Ziraat ve· 

~. maiy•tl•ril• bugün •••t 8 b zmır 8 8 en yor t. ( bir bllyal, ir rüya oldnğnho luğunun kuvvetinden bahseyle- mişti r. Bu müaasebetle teAti olu· kili Muhlis bey bu sabah Gülce• 
• Salıhli ) den hareket ettiler, düııyaya bir kert- daha ilham miıtir. nan nutuklarda iki memleket Iktı' J 
~lt 11 de (Turgutlu) ya Yar- lstanbul, 8 (Hususi) - mal vapurile buraya gelmiı er ve 
... 1 ediyor!. Balkan konferansı reisi Trab- aras1ndaki müoabetlerin sılulaş sat Vekı'lı' Celil bey Trakyadakı' h · · · lk k k • .. ar d d k ı a şe rımızın mü i ve as eri er anı l ; ora • or n Te • nr 0 HöJA11, mana11oıo geni.ligi. zon meb'usu Haaan bey Balkan masandan tevellüt eden faydalar tetkik ıeyahatmdan döndü p,,. 
•ınaodınlarihı bir kerre daha k il 1 · d tarafından karşılanmıştır. Vekil at ni anl•tma , • mu iıniin erin. konferansı hakkında beyanatta kaydolunmuşlur. M. Maksimos zartesi günü lzmire hareket et 

ta,'ti•töler T• yeni talimat Te ligin• inmek mümküıı olmayan bulunarak demiştir ki: Şimdiye Adria vapuruna binerek Tevfık mesi muhtemeldir. bey iskele meydanmd~ dura~ ib· 
•ktifler Terdiler. bu tablo önünde, bir mabet ıii· kadar Balkan konferansanın top Rüştü beyle beraber Cenevreyc Dtf Ticaret 0/lalt'rl tıram kıta~tıoı tefh~ ett,kte.n 

~ Saat 13 te ('l'orgotlu) dsn kMile, ıe111iY. duruyoruz.. lanmaıı için henüz Yunanlılardan gidecektir. Dış Ticaret Ofisleri Jzmir 10.?ra be~e~ıyeye gel'?ı'· ve bır 
._'•ket ederelr, lzmirio teslimi Derken birden bire llU çın· ... •• • •• ,... şubesinin açılış meruimi Çar muddet ıstırabat etmışhr. 
kkında ıörüşmek iıtiyen, iti- ladı: "Ah lzmtr yalıtın bizi!,, Yenı· Alman PlaA nı şamba günü yapılacaktır İktisat Muhlis bey pazar gününe ka-

,, konaol<>1larına dön vudiği Bu ismet paıanın tafltm vekili Celil beyin Salı günü ak dar burada kalarak tetkikatta 
'-•apta bogüo i9in miilAkat duggaaunan COfkun aeal idi. • 1 • • • şamı ıehrimizc gelmesine intizar bufunacaktır. 
"ıtballi olarak gösterdiği (Ntf Hu co,kon •••i, parlak göz- Al 1 lkt• Pi A o·· edilmektedir. Ed. d 

Kemalpa,a) ya Hat 15 te- !erinden akan damlalar takip man arın ısat anı ort Parlamentolar Konferansı ırne e 
~l'dılar. Fakat miilakat iıtiy•n· etti.. E D P8J'Dİr Kooperatifi 

l'den, bi9bir tllM hulamadılaa! Bu Tecit ile, biiyük Ba~ko- sasa ayanıyor H 1 ki 
Qünkü mülAkt&t iıtiyenlerin mırndanana döndii; derin aay'ı Bertin 8 (AA) - Yeni Al- maıı suretiyJe teşvik edilecektir azır 1 8rf lıtaabul, 8 (Hususi) -

)"l' (N.f) d 'k · b ı dö 4 Al · · · J • Edirnede bir peynir satiş koo-ıae, 1 e o aıı e kahraman )arını ınnarak: cTebrik ederim man ı hsat planı aı ıca rt - manya ıçın zarurı o an Istanbul 8 ( Hususi ) _ Şeb 
"••riJerimiale atlı piyadeleri- eeerinil> direkıifi ihtiva etmektedir. iptidai maddeler çikaran mem rimizde Yıldız Sarayında topla-
~1.•in (lzmir) e girdiklerine dedi.. 1 - Almanya ithalit müsaa le.ke.tl.erle takas usulüne müste lanacak olan parlamentolar kon-
• Türk ordoııınnn büyük reiıi t ıı:.fı ı k Al 

~&ır, raporlar, mlijdeler Pelmeye desi ancak elde bulunan döviz nx ıta " ar yapı aca ve man feransı hazırlıklara rok ilerle 
"' Fevzı Pa•a da ayni suretle Ba' mam ı -t·le mu"bad ı J cak .,. 

lamı,tı. v miktarının milaaadeıı niıpetinde u .a 1 _ e e 0 una • mittir. Yakında bütün tertibat 
komauclanmı kotlnladı. tır y · la 'b' bütü 

·ı kt' • enı P n mucı ınce 0 ikmal edılmi• bulunacaktır, 
( 1 • • Bo1Jo o anda orada haz" Yerı ece ır. • . . _ d Alman iktısadiyatı tiddetli bir " 

\-. zmir ) • Türk ınılletinio bulunan birioei ordu kıımanclanı 2 - Yerh ıptıdaı mad eler kontrola tabi olacaktır Dört Vapur 
retınj götüren Gazi Ba,ku- ile aiıer komandan T• zabitler esasının geniıletilmeaine çalııda Japonyada Umnml Grev 

peratifi tesis olunuyor peynir

lerin daha fenni yapılması için 
tedbirler alındı. 

ödeınişte 
Şiddetli Yağmur 

Ve Tolu 
._.ndan, hu miijdeyi alınca dnr- .,.. maiyet erkanı takip etti .. caktır. Taki Almanya bu huauata MADRIT, 8 (AA) - Umumi Alınacak 
""41ılar; ( f zruir ) i hi ran nTeJ t_t'klll' • ld t • 221.ıı 134 te ld v ib. Ödemiı, 8 (Hususi) - Buıia 
u Hepıi birden o büyük batın aa ı ını e e e •••· grev • o uıu gı ı ve 1 t b 1 8 (H oıi) .• 1 d t d. d 
••rtn k i t · k d d ' 3 Al lh t b J • • 1 • 1 e an u , uı og e en sonra saa on ye ı ra • ı_ e • tyA rna ıyanama •· etrafını bir eaygı balka1ı il• - man raca ı ono a- aynı ıeraıt e yann ılln o ana ş· k r H . lldil " dö t 

t; ( hmiri ) görehilecejti bir . ' rın hazinece geriye aatin alın caktır. ır e 1 ayrı~e. m ru r delerinde 10 dakika devam eden 
'-luaya, (HelkabTe) ıine hareket 9evırdıler.. • ............... ~ .............................. ~ .............. ~ ......................... vapur al~ak ıçın Avrupaya ha- tiddetli bir yağmur yağmııtır. 
'ttiJ 17 ,. 5 id '• G 1 ...... * • . . (AkttmttlAtör) gibi kafa taıında düJer, o güne Te ıaate kadar reket et ı. Hava elyevm bulutlu olduğundan 
"" er, tam ıaat ,• ı, ••, Dürbununun adeauıoı, o ana . c1 ı d .-~ B 
(<••ai lemet a alar mai etlırlle ·· .. · toplayan, Törkftn en er n oy- atire ıeleu, aman Termez gtiç Btl,.--. a~ram müstahsiller telit ve endite içia· 
beı~ h• ) ~ '·d · ı y k~dar bir turlu ( Akdenıs) den, g• Ye meramlarını bir (mikna. lükler ötıiinde, aman de•iyeo btanbal 8 ( Huaui) - 9 Ey- dedirler. 

a • e 
1 1 er. ( zmir) den ayırmayan Ulu Gazi, Uı - mıhladıı) gibi tnn9 gö. mtioadel• Y• müoahedeıinin 9 161 li b til t ı h y · · mahauliae 

. 1/Eyl(ll/1922 d• ordularına güneşin peykleri gibi, etr"fını ıöade blriktlna bu ef1İ• ( Ttlrk .Eylöl 192i de Yardıgı netioıyi ~ naae e e gue ~er ara ağmurun ıncır temin olu· 
'•lk bedtıfınaz A kdeeızl 1 leri > alan bu aaygılı ballraya dönclü· otla) ••••· Hi9blr (sorlak) önttn- götteren tabloya daldllar.. re~ makaleler Ye reıımler Def• mühi~ zarar Yerdigi 
"-rinı veren Türk batknmaoda ler a b' ( ti lfiL u ö k d l redıyorlar. DUJO laı ~ • • e yılmıyaa, hl9 ır g 9 a) uıı g rrne te, erin H•· ....................................................................................... . 

Gazı, 9 .11...ylôlde ordularının Hatırımda kaldığına göre: önünde irkilmiyen o denkıiz mekte biricik olan Te hi9 bir ~ E 1 ,., s· p 
~Ciilerıle ( A.k<leni:t) in kıyııına Aynen fUDları ıöylediler: inıao, bakıtlarını biran l9in tehlike öoilnd• kkrpılmayan, 41e-' C'I y ~ ınema anayırı 
'••u, hıılaooyorlardı. "B~n de ılzt tebrik ederim. geriye dogru a•aıtılar: rln gö•leriaden de o, o tablo kar- 1ÜRKÇE SÖZLÜ Plllmls~: . .. . • . 

1 
l>tirbönler elde •. Riitiiıı ıö.1· Jıtn Bu llO/htuı bitti. Aııl lf 19 -Mayıı 1919 Samınna ••rıncla, iki ( teYin9 damluı) ıı•- İ • 9 Eylül laa7ramı fıJmı, Mon.~r Norettın Ye 

•t (l.amir) •, (A.kdenhı) e dö- bundan MJnra batl111acalı •. in· 9ıkan, o böytlk yoloo, o aude, ma11na mani olamadılar. Denız kızı Bftalya hanımın Turkçe ,arklları 
"•k .• Dakıyornz: ,allah bundan «Jnraltt ,,,,,,.,, tam 3 yıl, 3 ., Te 21 gtia, zar- ı,ı., bu (iki damla) ile, (asal 2 - Vahşiler Hücun ... ediyor 
1 (famir), bötüu limanı, kör- algtullJf ve aaltulJJenu a dalul fında aldıkları meufeye, tarihte it bDndan ıonra ba,byıcak) ıözii BBgQk Megdnn muharebat filmi 
:•ı Te atrafile öaümöstle •• (Ka. 6llglJlt m11vaHalu11etler lıam· bir benzeri daha bulup göıter- o günclen baıftne tadar geçen 12 3 _ SAADET ŞARK ISJ 
~ite kal"i ) •• bakıyoraz. Yeni ,.,,.,,.,.. .. ,. dediler. mık mümkün olmıyaıı, emul· 11Jım l9ID• Ttlrk ıniJl.ıtioln ıığ-
lkil•it Türk ba1ragı, tatlı Ye • : ....... 9•tln •orl•klarla aoıa tlır•ııı li wrbk ıukılAp ham· BllglUc aflı ve MIGdel ,.,,,., 1
'' W. ••'!t'Ja ... ıcalaatyor. Tiril milleüaia tleka11aı, Wr jefa baktılar" &eara tekrar ~ Jwlaia protnam i4l;. BU.NLAalll HEP8l BUGO.li ı.l.LJI llaJlll.lılQD.4. 
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bm.lre .&kın -HABEBL:EBI ı Adliye Vekilimi ŞEDIB 
.!tR 

- . ··-
Komşu Kasabalardan 
On Beş .Bin Kişi Geldi su Şirketinin Hesapları Tetkik Edildi 

Oteıı~;~~ .. H~;i';r-H;·~~~b~;·ç· Dol-! Keatedilen Hükômet Hissesi Yüz 

Cuma Günü Şehrimize G 
Gölcük 1aylaıunda iıtir 

•tmekte bulunan Adliye v .. 
mia Saraç oğlu Şükrü bey O 
glioii şelı riroize gelmi,tir. Şı 
beyin hu defa lzmlte goli'ı 
fık.aları hanımefendinin rabfı 

hgı ile alftkadArdır. A~ız ıı 
muştur -Açıkta Geceli yenler Var Elli Bin Lir&ya yakındır ..• 

~zmiırn uo :kinci kurtuluş yıl Civardan geJen halk otel 
d'&nfimö mi.1nas.ebetile komşu vi· ierde ve hanlarda yer bulama 
llyetJerdt!n ve kuabaiardan üç mak ihtimalini nazarı dikkata 
d6rt ründenberi şehrimir.e büyük alarak açıkta gecelemeği bile 
biı :•lnu devam ı-diyor. Hele düşünmüşler ve beraberJerinde 
clOo :ıabab ye ak~am ge!en tren portatif iskemleler getirmişlerdir. 
leı hıocabıoç cloln idi. Dün Sa· .Bu yıl 9 Eylül panayırının 
llhJideo ı•len .ahllh treni yalnız uyandırdığı büyilk alaka ile tren 

• • t. • • • tarifelerinde yapılan büyük ten .. 
S.li~hdea .~50 kıtı almış ve dı- zilat, kurtutu, bayramına şint 
ter t•t.Myonlarda durmadan iz diye kadar göriiJmemiş bir ka 
mire gelmek mecburiyetinde kal- labahğı toplamıştır. Aydın ve 
•nthr. Şehrin bütiiu otelleri, Kasaba demiryollarile şimdiye 
laanluı, fai•afirhane!eri dolm!Jı· kadar gelenlerin adedi 15 bin 
bul kişiyi geçmiştir. -···-in.hisarlar llurda ine. 
cir Almağa Başladı 
ödemişte Yirmi Dakika Dolu ile 
Karışık Şidde~li Ya~mur Yağdı 

iki gi'indenberi Selçuk ve Ay · olacağına göre tanzim edilmiştir. 
d1n havalisinde hurda mübayea Mübayea merkezlerinin lzmire 

itini t~nz.im ile . meş?ul bu· uzaklığı ve yakınlığına· göre fiat 
lunan ınlusarlar ıdaresı umum Jer tehalüf eylemektedir. 
müdür muavini Münir Hüsrev bey M f'h h - b ı . aama ı enuz am ar ara 
dün şehrımize avdet eylemiştir. h d 1- ·ı · d w 'ld' H ·· 

1 h. 
1 

K- k A d R ur a ge ın mış egı ır. enuz 
n ısar ar oş , v m, e 

d . S ı kt .. b. t hurdalar sahlacak hale gelme. ta ıye ve .. e ça a mu ayea er- . 
t .b t "h ı · f'l . mıştir. Maamafıh bu hafta faali 

ı • ıoı ı zar ey emı.ş ve ı en ışe . w 

başlamıştır. yetın artacagı muhakkaktır Hur· 

Dünden itibaren inhisasJarın da mübayeatını tanzim için Öde
•mbar!arrna getirilen hurdalar mişe giden başmüdürlük muavini 
•atın ahnmaktadır Fiatlar hur- Hüsnü beyin de bugün avdeti 
daJarm lzmire dört kuruşa mal beldeniyor. 

• • 
Universiteli Gençler 

··-·-·-iştirak Etmek Üzere Hayranıa 
Şehrimize Geldiler· 

~---------------------------.... ~---------------------------
Halktan 200 Bin Liraya Yakın Fazla Para Alındığı ~::~::::0 :~~~::::~rnl\ acı1 

T es bit Edilmiştir. Rapor Vekalete Gönderildi 14 A~~;İk~lı 
~~~~--~~~~~~~~--'ıın:ıillB~~~~~~~~~~~~~ 

lzmir su şirketinin imtiyaz rağmen bükftmetin hi.ssesini ver- ki senelerde de hüküm-ete te· Haydut Aranıyc 
mukavelenamesi mucibince te mediğini tesbitey lemiştir. mettu namile hiç. bir hisse ver Amerikada i~lediklıri ı, 
mettüdeo hükümete vermesi la· Komhyooca tesbite dildiğine memiı, o vakıtlerde de daima haydatınk ve ıirkat gibi 10 

zımgelen miktarı şimdiye kadar göre şimdiye kadar ketmedilen zmrar ettiğini ileri sürmüı. huli- dan dolayi aı •om"kta <>la 
vermediği ve mütemadiyen z~rar hükômet hissesi yilz eUi bin lıra sa şirket şimdiye kadar on para hali firarda hn funıto Ame 

ettiğini iddia ettiği m•lfımdür. ya yakın bir meblağa baliğ ol kazanmamış imit ! t~biyetindeki lci ~abıın t 
Nafıa Vekaletinin verdiği bir maktadır. Dün bu haberler üzerine bir mıntakaıuoda .halırnop bohu 

emir üzerine şirketin hakikaten Şirket bundan başka 928 se· muharririmiz komisyon reisi, Na- dıkları eorolmuştnr. 
zarar edip: etmediğini tetkik et· nesinden beri haJktan da metre fıa müesseseleri komiseri İlmi • ...... -. 
mek üzere Nafıa müesseseleri mikap başına iki kuruş fazla pa- Beyi ziyaret etmiş bu meseleyi Mem ha SuJaı 
Komiser vekil IJmi, maliye mü- ra almakta imit• sormuştur. ilmi Bey muharriri-
f H 1 

Bir müddetteberi Ştihr 
ettişi u ôsi Beylerden mürek 928 Senesınde yapılan bir ta- mize cevabnn demiştir ki: . ·d . 

k · k t" "d- - ·· d 'f d 'k"b 19 K . k"k orYarın akı membıı ıolar ep ve su şır e ı mu urunun e n e e suyun metre mı a ı - omısyonumuz tet ı atını d k . . k 
· t. k tt•w• b" k · · . V k·• . ra yoa teYJ(etetkı atıyapm 
ış ıra e ıgı ır omısyon pr- kuruş olarak kabul edılmıı ve , ikmal etti ve raporunu e aıetı 1 . t t t·· 1 • 1,,.l 
k t . h b b' b k d . ı·ı .. d d' B h t o an zıraa enı ı uıerı u ıu ı e ın esa atını ır uçu ay an şırket halktan 17 kuruıtan at- ce ı eye goo er ı. u uıus a ne 

1 
. K . ') 

b . k'k J k 'd' d b d b'J k yar u şelı erım '- mer 
erıHtet •. ey eme te ı ı. w ması Jazımgelen ıuyun bedeJini eve~ v~ ned ~T ayır eye 1 ece diin .AıJameınnoıı ılıcalu 

ıısusı surette haber aldıgı· tam 6 ıene hep bu suretle. al vazı ye e egı ım . . " 
- k · b h t Raporun neticesini Vekaleti tetkıkatta bulunmu~tur . AJ 

k~ıza go~~ . ~mk ısylon u. osus a· mıştMır. 'k" b l ceH1enin emrinden sonra anlar daki iki ılJcamn llolarını ı 
ı me,aısını ı ma · etmış ve ha· etro mı ap aşına a tt se · ıınız. t k ·· · . yene e me · uz-ere mumaı 

zarladığı bır raporu Nafıa Veka· nede alman iki k.uruş faz!a pa· YENi ASIR _ Halka iade Aydına davet ~clilmiştir. 
fetine göndermiştir. ranın yekunu da ıki yüz bin kü· edilecek para ile İstanbulda ol . • - .. 

Söylendiğine göre komisyon, sur liraya baliğ olmaktadır. Ko · duğu gibi memlektin çok muh- Tütün Zerİya 
şirketin iddia ettıği gibi istir misyon bunun da halka iadesini taç bulunduğu ikinci bir memle 
dauan sonra zarar değil müte- istemiştir. ket lıastahanesi yapılması ~önuı Sa a ·ı 
madiyen kar ettiğini ve buna Şirket büyük yangından evel- çok arzu eder. 

- ,. ....... . 
Bir Kadirşinaslık aponya a lthalitımız 

••••• 
__________ .._..._ ...... .,._-4ml ________ _ 

lnbısarlar umaın mildiir 
tütün eke111nlerı tarafından 
len raporlara gilre ho sono 
moru Tiirkiyede tiitiin ze 
eabaaı 45 hin hoktardır. 

Panayır Komitesinin Hüsnü G~mrükler Ve l!!h!sar. ~r Vek~- maoH:~~:· :~:,~:~~:ı~dib;,Ü•.: 
Beye Bl·r Mektu"u letınden Gelen Mu 1 Bır TaLtınl~ tiitün malısuiiiııiin :H 32 mi 

U tutacagı tabmi ıı olnouyor. 

Dördüncü Beynelmilel Pana- ·Japonya ile hükümetimız ara Türk mahnın ihraç edilmiş bu 
Y'f komitesi 927 ve 928 sında yapılan ticari anlaşma tunması şartbr· yeni Harflard• 
1 

. d 
1 

b. . . ~k~ne: hakkında Gümrükler Ve lnlu· Japonyaya memleketimizden 
erm e yapı an ırınc• ve ı ıncı .. . . Sahadetuames 

9 Eyliıl sergilerinin komite reis sb~rJar .Vekal1e8tkındce 1 
hazırJanbl~n kıhracat_ !apı.~mdadakn ekvve~ bma~ın • 

l ·~· . bil .. k b' ff k ti ır tamım a a ar ara te ığ ıymetinıo yuz e ır ı nıs etın Olmıyanlar 
ıgıoı yu ır muva a ıye e . . 

b . d" IAl b. h Jd olunmuştur. de bır teminat verılmek şartile Vilayetten ecnebi şirke 
aşaran ve .şım ı ma u ır a e . 400 · · • 

ı t b ıd 'k t t kt b Bu tamımde Japonya, Menşe bın Türk hrasına kadar Ja · gônderllen bir tamimde kll 
s an u a 1 ame e me e u• . 1. IJ Tü k' d · h ı ı b'l' d ki hd 

1 k
. H"I' 

1
. h .. Ye mevnt ı ma arın ur ıyeye ponya an ıt ait yapı a ı ır ve ı arı memur ve müsta erı 

unan es ı ı a ıa mer reııı h" b" 1 k . b" b . h 1 l . · Ik . · T" k h f ı d h 
HÜ 

.. b b' kt k ıç ır suret e ontenJana ta ı u ıt a atın yapı ması ıçın tı· yeoı ur çe ar er en şa ; 
snu eye ır mc up yazara d b . . V ,_ l!., . d . k · ı · ı · ı · 

d 
.. d'" .. 

1 
. B 

1 
·ı l tutulma an ser eatçe gıreceğı sat eıuuetın en ıstenece mü .. namesı o mıyan arın ış erııı~ 

or uncu zmır eyne mı e pa- . . h ·ı -· b'ld' ·ı 
!t €.yl6l kurtuluş bayramına Anafertaya çıkarak misafirlerini 1 d k d' . . yazılıdır. Bu suretle girecek saadeye ıyi cevap verılir . ayet verı ecegı 1 ırı m 

nayırının açı ıım a en ısının b • A 1 hu ·ı Şirketi nr ve m ·· sb 
itlirlk t•tmek üı.ere evvelce teh· kucaalıımışlardır.Bu esnada genç· ilk 'k' "d k' ük k hı' t olan mallar u tamıme bağlı A fgon o m arı . . er ~e~ . M u -'r. 
. . . . .. ı ı sergı e ı y ıe zme . . d 'h d' . . 1 b I 8 H ~) f mını bu emır uzerıne aaru 
rımıze ~eJeceklerım yaıdıgımu~ lerimizi görmek üzere rıhtıma J • . hü ti h t J tıld .. lıstesın e tasrı e tlmıştır. Ja· ıtan u, ( usussı - A yon . k b . d j 
Milli 'fiirk Talebe Birliğine men- · b' k l b 

1 
k t 

1 
t b~rldı~ın . t• rmeH'~ .. abır ad ıgıd.~1 ponyadan Türkiyeye gelecek mıntakalarında tetkikatta bulu- 1re1ıne1 ad 10 alın e ge meye 

O 
epıyce ır a a a ı op anmış ı. ı ırmış ır. usnu ey en un amlf ar 1r. 

•uP niveraiteli gekçlerden mü· B' rk 'l h 
1 

p k 't . p I . mallar umumi kontenjan reji- nan heyet 1500 çeşit afyon tohu 
tekkep 25.30 kişilik bir k•fiJe ır 1 çı ekr ulsusi md.o~ör e pGasa~ anbayhır t omı es,ınket cevda la gy~ : 11 minden iatifadeettirilecktir. mu getirdi. Bu tohumların ıı)ah F. a A E h 1 ~ f . . . porta çı mış ar ve ogruca . .J8Zl ve u a ırnuvaz 1 an o O· T" k J . A 1 . d . . . ·ı k ır rı ~ıu te 
dun Ana arta npurtle felırımı%e 't "k d'l i tir ur - apon tıcarı an aşma· ıstaıyonu a en ıyısı seçı eçe ve 

• · t• Yük k • b ·ı ~ 1 · heykeline giderek or•da iıtiklil mı eye arzı şu r~n e. 1
• m ~ · ıı takas esasına istinat ettiğin- gelecek sene iyi cinı afyon yetiş lhtilasen zimmetine para 

'ı·ebubn~ş ıl~ · L Fıeh :• L •ı. ge.nç erl l 'narııını hep bir ağızdan ı&yle· _P~nayır komı.te~1zın w bu çok den herhangi bir suretle mem- tiriJecektir. Bu suretle içme af. çirmekle suçlu ve hali fir 
t ıye ı . . e ım ;ueyın -rıyue • . .. . yermde olan kadırşınaslıglnı tak· . . . b ı B · d 

~inde lımirli bir talebe rırrubu ta- : mıtlerdır. Muteakıben araba ve d' ..ı • lekele sokulacak Japon emtıası yanlarımız bütün şarkta rakıpıız u u~an ursa ?1a~ıye .ı 
· ""' . . . ır <m~rız. k b'l" d tah11ldarındau Ah f erruh ı 

rafandau hususi bir mo~örl~ Hman otobü.!!lerle mısafır kalacakları ,, .. • • • .. , mu a ı an e önce Japonyaya kalacakbr. 

B k•ı• -• •• .... 4• dinin lzmirde bulunduğu ı1 
haricinde kuş,'anmışludır. Va· Şan'atlar meatebi ile Marif yur- &ŞVe 1 lil dildiğinden zabitaca aranm1 

~ur !UÜşt.ere~ söylen~~ ~·rşlarlaıduna ğit?1i.ılerdi~. Gençlerimize Beledı·ye lntı·llabatı başlanmıştır 
~mana :ıırmış '.te lı:mırlı ıcaçJer ho, g.-:!dınız derız. Ceva hı r:7~flr/Z/XZ:l'L/V-lı7/.l'JLX-rL.:m 

~ 9 Eylôl 
,.~,it-,..:, • '·,·_ !·:\'\ ,, •.•, .., • ~ .... ~L•. • 

MiLLi f<U1VPHANE SiNEMASI 

!.ıJl 1 H'ımızıu kıırtnluıı, ~iinlını~~' rnstlıyan programında 

·ra.ma.men Türkçe Sözltl 
V1ltırn! fııl' filim tllkclıın rdiyor 

.A.şk Fırtınaları 

30 Ağm1tos bayramı do)ayııile 
Belediye riyaaetioden BUyükle· 
rimize çekilen telgraflara l•met 
paşa hazretlerinden şu cevap 
gelmi~tir: 

lzmir Belediye Reisi Dr. 
Behçet SaJih Beyefendiye 
Kurtuluş savaşı yıldönümünü 

tebrik ve ince duygularınıza 

Dün ltlerkez intihap ~ 9 Eytuı Kurtuluş Bayn 

B t • S • d • 1 tezahüratına işç.Hcrimi:r; eye ı eçıl ı iştirak edeceklerinden ya 

. 934 Senasi belediye intihap 1- Ağuş oğlu Hüseyin Hüı · gazetemiz her sene oldı.ı 
encümeni teıkil edilmek üzere nü bey, 1 gibi intişar dmiyecektir. 
mahallelerden intihap edilerek 2 C ·ı w ı M ff b t2.GUl!L/7YX/X/7'ZAY7/7777/, - emı og u uza er ey, 0 • 

gönderilen zevat dün sabah saat 3- Yoğurtçu Fehmi bey. lznıırlıler 
11 de belediyede toplandılar. in- 4- Tepecikten Ali bey Bu Aksam Talii 

B k'I tibap edilen zevatın isimleri birer " 
aşV"e ı b' 1 k ki 1 5- Peştemalcılardan Nuri B, zi Dene•eoeksin 

teşekki,ir ederim. 

ısmet ırer ya.zı ara yo ~ma yapı • p J 
__ .....,, 1*1""'111 .... 1 ·-- dıktan sonra hazırun muvacehe· 6- eıtemalcılardan Necip Bu büyük günün şerefio4 

Mesa"'l S&&tlerı• · d · · l , b" t b k 1 hey, lAI eczahanesi bu aksanı ı: 
t•rarıııdıtıı liunımız" çn·rHmiıttir. •:Pemeil eden)er: sdın e ıshım er dır 0b~ ayat ~nu - 7- İlya Romano bey, yırdaki küçük pavyo~unda 

D 
• • u ve azrrun an ır za ın ıcura ı· t• • · ı Gary Oooper ·ve Belen Ba.:ves eg~ 1 şıyor . . . . 8- Mehmet oğlu Esat bey, ta 1 oyunu ter ıp elmıştır. 

.i P H.K h' ! 1.M iıtiid.f'o!ıı.rınth. .ü AH.O LBEDAYl artistlui 

çekmesı heledıye reısı Behçet .. . nüJ" koJonvası etrafında o!cı 
f li\n olaralr: Ji~FTALY A... bıuumııı iştirnkile KON.SElt Yarından iti baran denirin bey tarafından teklif edildi. 9- ~uneı mahalleıınden Bo- oyun ile en ufak bir kol 

c f PEKFlLJ\f > bor Nuım bey -----------------IC.----------- meea! uatleri degişec~k ..-e me- Orada bulunanların en yaşlısı ' bile alan hanım ve beyler 
~eanıiar bergiiıı: lô,30-17,80-19,30 n 21,30 da; ouma murlnr ubah @aat dokuzdan Kadri efendi kur'a çekti. Neti- 10 - Hoca Eıat efendi. caııen talilerini dencyecekle 

u :~uar ,tinini .t3,30 •la : il Ye ııeanı. Perşewbe gönü ' oo ikiye kadar •u öjfleden aon · ccde afağıcla isimleri yazılı ze· Encümen belediye reisinin ri· Kemal Kamil beyin bu tali 
; ~\ .. 3ı) ıb tale06 H•neı. ------ . ra daaaat 13 otnzdan 17 o· u 1.a vatan ~~r~~z intihap

1 1
encemeni yaseti altında ilk içtimaıaı yap· ~~-~l~.,!ı~~~~~k eğlenece" ve 



.......... 



ITurk ce- ve Çeviren.: ~t. Şe"Vke't 
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• 
Jllilletler Ceml~etl meolisi Dan Açıldı .............................................................................. l 

Sovyetlerin M. Cemiyetine Girmesi H 

Büyük Müşkülita Uğramıyacak.. 811 

Brüksele 
••••• 

taarruzlan Muvıf· 
bk Oldu .. 



ı ı yıdt rn:st ~t\hl ffl ,, 

Lı .. Ve Orta Bektepleı-e 
1 

Ikt • d~ H b } 
A ............................... ~ .......... , ısa ı a er er .. 

Leylı Meccanı Oıarak ·· .. .. ...................... ,-....................... . 
G

• k I . J Uzum, incir Ve Zahire Satışları 
ırme ~tıyen ere.. ~:62,6 FA~:: .. ; ıo Fiat 16 1 !~ ~ ~ A~~:t· ı: ı: 60 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

- 156 -

Başında Ferit olmak üzere 1 rini başından alıp çıkardığını 
lrlcadaşlar herifin içindekileri his!lediyordu. 
Çehresindeki alametlerden keşf Nasıl çıldıı masın kı canı, ca 
etnıeğe pek çok çahşhlar, dikkat nam, meşru zevcesi, sevgili Ni-

Müsabaka Imtihanla·rı Aşağıdaki 
Esaslar Dahilinde Yapılacak 

Ankara, 7 ( A.A ) - Maarif oıo cenpluı bu imtihanlar i9in 
Vekaletinden bildırilmiştir: nkalet tarafından gönderilmiş 

915 numaralı kAnouan bfi- olao kağ>tlar üzerine yı\Zılaoak· 
kümleri dahilinde Maarif Vek§.- ttr. 
letini n idaretindeki JiH Te orta 12 - İmtihan kAgıtları mii· 

•ttilerse de pu at ~ibi metin yaması işte karşısındaki ıu tah-
'- mekteplerde liyli meccani olmak hürlonmiyeoegi gibi hiçbir ıu 
.:alpJi olan Hayımduraninin yüzü tirivanm içinde idi de yanına 
bir tunç gibi sakindi yaklaşmağa bile mezun değildi! iıtiyenlerin mü1abaka imtihan retle de işaretleıımiyeoektir. 

Her merasim. adet otdugu Hayim Durani tahtın kapısı· ları a,ağıdaki eıaalar dahilınde 13 - Talebe cnapları yazar-
iora edılectıktir: ken miisnddelık ktlgttlar kulla· 

•eçhile biterek söz sırası gelince nı açtı. 
....,. f k. ı · h" 1 M · b d b" d 1 - Müeabak" imtihanları namıyacakt&r. Yalnız riyaziye 
crenı, a ır er reısioe ıtap a : ayanıyama; aşın a ır u d 

- Ey Haym Durani ! dedi. vak. yüzünde bir nıkap olduğu 3019/914: Pazar günü ıaat 9 a imtihanı J9in müneddelilL kAğıt 
S 1 d d b k 1 ? h ld kt 

başlıyacaktlr. verilebilir. 
ırı nci nere e ir a a ım a e çı ı. .. . . 

2 M usabakAya ı•tırak edt- lt - lmtıbanlu 3/5/198" te 
Haym Durani eğHip doğrul Sanki. siyah perdelerle örtü - "' ~ 

duktan sonra I"" b t hf - .. d l ceklerio müraoaAtları 29/9/1934. Ye 25111 ve 6/5/1034 tarih ye 
u u a ırıvan ıçın en sa ona b ı d · 2524.0 na maralı tamlmlerio tah· 

- Şuradadsr ey alemin rubu! bir güneş doğdu Eylöl aı.k,l\mtnll kadar ka u e 1
• 

., ı kt riri imtihanlara ait hükümled 
c.ıtı ıabanenizin emir ve ferma Nıyamanın şaşaai cemali cüm eoe ır. 
Qını bekliyor lenin gözlerini kamaşhrdı. 3 - Leyli meocaoilik masa· <labilinrle y~pılaoaktır. 

Şu anda Ferin kall·ini sanki Halbuki şu dakikada bütün baka imtihanların" iştirak ede· 15 - Mn1abaka imtihanlarını 

988 Jiro Ye 'ö 10 75 20 2' Be1<1ik 21 Muı 11 50 13 
756 Alyoti Bi. 10 25 14 7 H Aiyoti 12 25 12 2ö 
394. M J Tarauto 9 50 14. 5 A Muhtar 13 13 
210 1'ritonidiı 12 25 17 4326,5 Yekun 
202 Ş Risa 

1
ba 10 14 60 Çu. AlıcJ Fi at 

166 Koop ttihat 10 50 17 .. ,,;.O 1" 994 Jiro n R\i .._ ., ~ 
185 .M. .Arcliti 13 25 13 25 287 p Paci ' fj 13 
128 Len Reoyo 11 18 2, 6 ş Hiza lıa 5 37 7 
127 Kırk Kaıııım 9 50 14 7 K" 5 2ı: 12 50 2 Kırka. ilZlm ., 
94 H z Ahmet 9 50 11 50 33 E 6 6 
86 Vitel 18 18 25 
98 1' Paoi 10 12 25 
77 Ş Remzi 11 25 17 
77 8elardin 12 25 14 75 
76 Y t TaHU 11 25 14 
68 Y E Benoaya 10 13 
68 Mnhtar z Hu 11 12 75 
47 .E Kriıpin 10 50 11 25 
5ö D Ardiıi 12 31 ıs 

4.7 Oenhirol z 11 13 
4.4 S Sülerman 10 00 ı~ 50 
36 J Kohen l~ 26 13 50 
30 H .A.lazraki 10 12 50 
so P Klark ıs ı:l 

Krispia 
!d M J Taranto 4 50 12 
11 A Lafont 5 25 5 25 

8 Urifonıdis D 12 12 

Fi at 
1672 Yekun 
Qu Oınei 

169 Bngday 3 70 4. 20 

4.00 ton bnğday 
36 Arpa 
13 Akdari 
19 Muurdarı 
13 Baki" 

3 12 
3 25 
2 62 

' 62 
40 l~ur9ak ' fi7 

3 B Pamuk 38 

3 tj 
3 26 
2 6i 

' 6i 
' 81 

38 bir çendreye koymuş.far.da sı~ı. oradakilere hayret veren bu gü ceklerin nziyetleri ve ibraz ed•- yapacak olan heyetin Hııi uııu
Yorlardı. HeJe çehresı kıreç gıbı zeHik, bu cemal Niyamanıo çeh- cekleri nıikalar miidürler tara- lilne muvafık oJao miirao.ıatları 
lğarmışta. idam hükmü alan bir resi en bozuk olduğu bir zama- tından telkık edileoek Hizam kabul ile tartları haiz olanların F• M 
Cani de ancak bu kadar muzta- nm cemali idi. görülüne nkl\letçe tahkikat ya- adlarını Te hüyiyetlerioi teapit ılistine ahkemeye 
tıp olabilirdi. Aman yarabbi ! Niyama ne pılKoaktır. ederek kendilerine fotojtraflı birer H Jh l V •ı l 

Prens tarafından verilen bir kadar b 1 t K" b"I" 4 - Leyli meooanilik musa THika Terektir. Ancak bo THİ· ayvan raca 1 erı en er . ozu muş u. ım ı ır -
ışaret üzerine silahşorlar büyük kalbinden ne acı şeyler geçmiş, baka imtıhanla.rına iştirl\k ede- kayı ibraz edenlt!r imtihanlara Filistin hükümeti Filistine Silahçı Tevfik efendinin g•· 
bir kapının rerdelerini kaldırdı biçareyi ne kadar zehirlemişti oek namzetlerın baız olmaları iştirak ettirıleoeklerdir. Türkiyenin yalmz lstanbul, lzmir celeyin dükkinının dıvarını de· 
lır. ki bu hale .gelmişti. lazımgelen şartlar şonlardı,r: • 16 - İmtihan için tayin olu- ve Mersin limanlarandan gelecek lerek giren ve tabancasını ça• 

Evvela yarı çıplak, sap sarı K" b·ı· k ~ k d A - Türk olmak. Ecoehı nan ıuiicldet ıonuoda iwtiban olan hayvan ve hayvan madde· lan, sabıkahlardan Latif oğla 
ım ı 1r ızcagız ne a ar 

renkli birçok fakirler girdi ağlamıştı ki gözleri kan çanağma tAbiyetinde 1:ü r ~ ıoyondan ço- kağıtları toplllnarak uınlüne göre lerinin sokulmasma müsaade Muharremin tahkikatı bitmiı 
Sonra dört itibarlı fakir, o· döndükten başka etraflarını da coklar da d~bı ldlr. bir mazbata tanzim Ttı komiıyon etmiştir. ve mevkufen Ağırceza mahke-

llluzJa.rına bir tahtirivan almış birer siyah ha ka çe\•İrmisti. B - Lıee ve ortamekler t~ tarafından imza edilecektir. Ziraat vekaletinin yaphğı te- meıine sevkine karar verilmiştir. 
oldukları halde zubur cttiJer. z t k b .b .b. 

1 
· . limatnamesırıin her eınıf teıb1t 17 - M.uıhatada imtihanın şebbüı neticesi bu müsaade An- § Sıddika hanıma sulb mah-

Tahtirivamn kapıları, pençe- b. ka end he rı ar gı 1 0 ~n.re~g~ e1tıği hadleri içinde bnlunınak. ıareti cereyan• .ıı.ıal zarflarmm talya limanına da teımil edil· kemesinden sahhk ev alacağını 
releri sımsıkı kapalı idi. İçinde ır at a a sararmış, mmı mını b h l h • b d k ı· l .. 

1 
b ~ . .

1
. f l O - Rodonoe ve ıu ca aH açı m11ı tarzını imti ana iştirak mııtir. eyan e ero yüz ıraıını a -

ı_. ld - ·· ·· .ı guze uruncagızı sıvrı ıp ır a· . .. • Kım o ugu gorunmıyoruu. ta, wah11 ukst •o kosorhı ol- edenlerin ıınıt üzttrine adetleri Jftı•ra Etmı•ş mak suretile emniyehni sunsti-
Tahtırıvanı Prensin öuüne ka mııtı. mamak. ve ioap eden mu··talealar butona mal eden sabık sulh mahkemeıi 

d Ferit; sevgHi karısı kim bilir V 
1
. . - d •r getirip yere ko) dular. Ferit n _ e 111 kendil!lini tab- oaktır. Aşçi Mehmet Ali köyün e başkatibi Bekir Sıtkı efendinin 

hemen üzerine can atarak cana· kendisine nasıl istirbamJa, istim· ıH ettirmiyeoak kadar fakir 18 - Vekalet numaı·a öl- dedesini öldürdü diyerek zabi asliye ceza mahkemesine sevkıne 
nına balini arz ve vücudunu is· datla bakacak diye beklerken b tunm"k çillerini birle,tirmek makıRdil• taya ihbar eden ve bn zavallı karar verilmiıtir. 
Pat etmek istediyse de yanında Niyama gözlerini ondan yana n Zekdıı

0 

çaJa~kaolJgt abJAki imtihan kagıtlarrnı merkezde adamın dört gün nezaret altın- § Bir cok evlere girerek hır· 
duran Hanri ı"Je Raol onu ko h' · d · · ? d k l b b" ıç çevırmezse ne ers ı nız. menıup olduğu m~ktepten ala- tetkik ettirecektir. Bauun l9in a a ma•.m.a se e ıyet veren sızhk yapan Hasan oğlu Saidin 
hından tutup menettiler. Hanri: B' · ·· t • • b B 1 l d B b H ıçare N•yama, goz erını yere cağt fot ıgrath veııka ile sa it imtihan kağıtları behemal im- acı ar ıçın e er er asan mevkufen asliye ceza mahkeme-

- Asıl cesaret :şte şimdi dikmiş, oradan hiç ayarmıyor: olmak. tihan bitti1ti gu··n zarf 19ıne Tahsin efendinin iftirasiodan k . t"k l 4 F , B k k 8 sine sev ine üçüncü mustan ı · 
llzımdır erit· u da i ada sen- sanki Allahtan şu ayakları altın- 5 _ Diirdünoii ma<ldenin A konarak mühürlenecek y-e reımt dolayı 285 inci madde mucibin· · 

d k b k k lıkçe karar verilmi.ıtır. 
en ço · üyü sü üt ve meta daki toprağı yarıp ta kendisini ,.. B şıutl Rrı bi.ivi1ot oiizdanile taabbiitlö olarak mazbata ile ce aıhye ceıayaıevkinekararve· § Vazifesini yapnıadığından 

llet b•kliyoruz. bütün ııtıraplarile beraber o o •artı mektep cloktoru bulun- bir likte doıtruda.n do"'ruya orta rilmi,tır. b · b ı d" 
D d 

· F k h h ı d v ı:. F.ı dolayı za ıtaı e e ıye memur-
e 1· a at ey at· şu a· toprağın içine gömmesini temen- madıp;ı takdirde imtihanın ya ted. dsat. om1.uu müdürlüğüne Yangın tarından Ekrem efendiyi sopa ile 

kikada zavaUı Ferit, çılgınlık de · d " ·b· b" h l A nı e ıyormuş gı ı ır a ve vaz· pılacagı mahallin hiilıumet ta. göodenlecektır. döven kasap Bekir og~lu Hilmi· 
nilen ifritin tırnaklarını beyninin t ·· t · d k T b 8 ) . ye gos erıyor u. bibi tarafından yapılaca mua- 19 - iirkçe ,.. ede iyat aş angıcı nı"n • asliyecezaya sevkine karar 
lrıne sokarak olanca aklm1 fık s •· ı- - onu r-ar - yene neticeılnde nümnnuine imtihanı 30 EyJftl pAzar, Riya· 

----------,~-------- ETvelki geoe &aat bir radde- verilmiştir. 

B 
• Y gfüe verilecek raporla D •artı ziye imtıhauı birinci teşrin 1 Sah"ıbı"n"ın sesi acenteıi M. 
ır O Cu B• S )erinde birinci Kordonda 72 na-Jr oygUDCU belediyelerden köylü ise köy Paaarreei, Tarih Coğrafya im· Fetrı·n mag~ azasını delerek gece 

b maralı nıağanda Yunan tebaıın -
'!'renden Düşerek' 

Yaralandı 

1\lnlıal<eme E .. dı"lecel: ihtiyar heyetıodeıı mat ata i le ti hanı 2 birinoı Teşrin Salı çuval çalan Hasan ogw lu Hasanın n .. ı t Nılnoı efendinin mağazasında 

M 
. 1 d f·· E şartı mektepte alacağı ıuua • günü iora edilecektir. mtihan· mevkufen agı" rceza mahkemesine 

anısa yo.un a şo or Mem· . . 1, t •1 t 1 k .. i kum üzümlere renk vermek için 
d h f d

. . k .. .. lımler meol1111 mazua aeı e a· arın a9 saat Mureoeg sual sevkine üçüncü müstantiklikre 
Ev • lkt" akı:am Afyo dan iz u e en ınm amyonu onune fırın yanında bırakılau kükiirt. T .. v... ., n · k hakkuk ettirilecektir. zarfının üzerinde yazılıdır. uı· ı t d b' k ı geçerek ve amyona silah ata· · b ler ateı:.ıten iı:.ıtial ederek yanguı karar verilmiştir. 

ıre ge en ren e ır aza 0 k k d " . . l l 6 - lmtıhan ıuaUerı er 20 - Y akardaki 'artlar da. v "( • Z J 1 
-uş ve bı"r yolcu du~ ı:erek ag· ır ra en ısını yara ıyan ve yo. "-tkmı•tır. Ateı:.ı alan üzüm "-n- e ze e 
.... 'f 

1 
J b b f ·· .. d ıınıt meccaniliği için ayrı ayrı hilinde ley Ji meocanllik imti. ~ v l' ~ 

1&urette yaralanmıştır Tren tam cu ara era er şo orun e pa f d Talları etraftan yeti,enler tara· 
• 

1 
K d.b. k". .. h - olmak Ülf.ere nkilet tara ın tm hanlarında kazananların adları Evelkı g ce şebrıınizde iki 

liilil köprüsünden geçerken rasını a an aya t ı oyu mu - .1 kt" fından derhal söndürülmüştür. 
tertip oiunarak göndorı ece ır. T6ki\let tarafından gazetelerle d f ld k " ddetıı·ce bar• 

Abdi efendi isminde bırisi dur· tar vekili Ha - 1 K Mina T• ewtı• 10,000 lira1a e a Te 
0 u ça 1?

1 
• 

~ mza og u oca 7 - Müaabaka imtihanı her ilan olunaoaktır. 1 duğu trenin basamakiaranda mu· Mustafanın Ağırceza mahkeme- . . l . .. . Mağdıburg ılgorla şirketine •i- keti arz vnkubuhnnştur. Zelze • 
•••eneıı·ni kaybederek du .. cmu·· c, Ti IAytt merkHındekl liıede, lııe 21 - mtıhaolard14- mulBTI t J "d" z b t t hk k t bir dt!ta saılt hı rdı T9 ıkrnoi 
~· ., Y sine mevkufen sevkine ve arka· 0 gor a l ı ı. a ı aoa a t a a 

•iicudunun mubteJif yerlerinden bulunmıyan Tilayetlerde, rta dereoedı mnTaffak olanlardan de"'am tdl"lrner·t•dı'r. 
daşı Mebmedin men'i muhaka- k t b kl ı ' • "' •iır surette yaralanmıştır. mekteplerde, orta mı tep • n- •ehit 9ocu ara terci t olunaoak-
mesine karar verilmiştir. k ı i .:ı ••ı••m)e Tehdı•t Yaralı ifade veremiyecek bir lonmıyan l'ilAyet mer ez er oue tır. O U 

defa dıt 1,37 de olmatto . 

Zararlı Ba,.vaa
larla lllil.oadele 

halde memleket hastanesine kat- Kadına maarif ıdare1indı yapılaoaktır. 22 - Bu tamim münaaip ma. Keçecilerde Fincancı hanında 
dıralarak tedavi aitına alınmıştır. 8 - imtihan komiıyonları hallere aıulmak ıuretile ilAn edi- oturan Abdullah oğlu Sabit ve Kemalpa•• ıle Kar"bnrun ka. 

Adliyece tahikata başlanmıştır. Teca VÜZ Etmiş liHlerde orta mektepler Orta oektır. lmtihaol"rı iora ıdllıoe · Ahmet oğlu Hilmi kavga etmiş· zalarında muzır hay un müoa• 
"" Ezdı• mektep maarif idareleriude Ma· ıti yerlerin lieteıi a•a,.iıladır: terdir. Bunlardan Sabit, Hilmiyi deleeine daha wiieHır bir ıorett• 

~· · ocugu BıırnoTanrn Eıtridere köyün· r, " l!'ı "ır' arif mödiirlerinin re11li1ti altında Adan• erkek li&Hi, AnkarR batından yaralamııtır. Hilmi ka· ~ahşılmau Ziraat Vekaletıod•• 
de dereye ın almaga gidıo lbra ~ 

~kiçeşmeJikte Uzunyolda otu· hiın karıaı R11kiye banıınm üze· teoekkül ıdtoek komiıyon tara· kıs lieeıi, Antal1a erkek Jiıeal, rakola götürüldüğünde üçüncü vııarete bHdirilmıştır. 
tan M~bmet Ali beyin küçük rine atılarak kendiıiae tecavüz fından yapılacaktır. Komiıyon 3 Afyonkarahiıar erkek liaeıi, Bor- kom~er ~~şit efendiyi ölümle Jiletle Yar&lamıt 
•ğlu Sabahettin caddede fotog· t k - r B muallimden teşekkül etmi~ ola. ıa erkek lieeei, Balıkeaır liıeıl, t~lıdıt ettıgınden hakkınd_a bu Elhamra sineması arkasından 
tafJ t, k k f.. e me 11 ıyen alil oğlu çobırn cıhetten de ıca tahkıkata 

ara a ar en geçen ve şo or Oıman l.ıakkında birinci müıt1'D · oaktır. Diyarıbekir lieeıi, Denizli li11ıi b 1 t ayr geçmekte olan terzi Yako oğla 
lbrahim idaresindeki kamyon . . .. . aı anmıı ır. . .. .. 

tiklikçe yapılan tebkikat bitmi• 9 - Mttıabaka imtihanları Edırnıt J11e1i, Erenkoy kız lıaeıi, .......................................... Şamoıl onuoe çıkan şahsı meç· 
Y•nu(;a;?a çarparak yaralanma• ,. d b E k k E k ç k Q ... ,11ı. - f d OımanJD aı:tıroezaya mevknfen Türkçe ı e iyat riyaziye tarih rzorum er e liaeıi, ıkişehir n•k ale, an lrı, orum, D aYıız, bui tara ın an jiletle yüzünün 
'ı"a sebebiyet vermiştir. Şoför G • E G" a·· ·· b f HTkiae karar nrilmi,tir. coğraf1a dnıh•rinden Te tahriri Jiıeıi, ıuıantep liıeai, Galata· rıııinoan, ıreıoo, umuş a- muhteli yerlerinden yaralanmıı· 
h•klunda takibata baılanmışbr. Dlklll Kaymakam Vekltllil olarak icra edlleoekttr. Huy lhtait İzmir arkek liaeıı, ne, Iıparta, İzmir, Kırklareli tır. Fail zabıtaca aranmaktadır. 
Aralan Tufan Be,. Dikili kazası kaymakam ve ıo - Vek&let tarafındRo gön Kan liı~ıi,Kaıtamonu Jiaeıi,Kay- Kır~ebir, Maniaa, Mara,, Mar- Kültür Gaxetemiz tahrir heyetinden killiğine Burnova nahiyesi müdü- derileoek 11ual sarfları imtihan ıflri li11ıi, Konya Jieeıl Kütahya din, Menin, Magla, Nigde, Or
~e Onmhnriyet gazeteai muhar· rü Edip bey tayin edilmitlir. komi&yonları tarafından taleba liıeei, Malatyl\ liıt1i, Samsun ll11eal du, Rize, Sinop, Siirt, Tekirda Bu çok kiymetli Kültnr mec· 
l'irlerlrıden Aralan Tufan Bey Edip beye nahiye müdürıüğii huzurunda tıam aaat 9 da a9ıla- SiTaı litJeıi, Trabzon 1lıe1i, Yo•- gı, Tokat, Urfa, Van, Zoogal· muaıının 21 inci sayısı da seçme 
Saırary• Tapuri1l• .lttaoboldao yezifuinde belediye reiıi Fehmi rak talebeye tehlig olunacaktır. gat Jiıeıi, A.maıya, Aydın, Bile· dak Ortamekteplerile Beyazıt yaztlarla dolu o1arak çıkmııtır. 
l•lım,tir. bey Vekalet edecektir. 11 - M.üıabaka imtihanları- oik, Bitli•; Bola, Bıırd11r1 Qa· maarif mödörliilii. Okuyucularımıza tavsiye eder.İL 
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Malta:va Ait Bir Karar 
···~·················································· 

Romad h Yeni Bir Lisan Habüseti ,, 
arzmda Tasvir Edili 1or I~ ı '~~ mi n +as~• t • 81 * l~J~ 1 ~I~]., 11~1 Ulllm~ll~ll'I ~ 

ltalyanca Kaldırıl3f8k. 'erine Maltız lis2n o u Ankaragücü- Yüzme Birincilıkleri 
Rasmi Usan Olarak Kabul [dıliyor .i - o s yı le yendi Moda Yüzme havuzunda Yapıl· 

lı1altaga Alt Bir Karar ve ada halkının vatanpNliğin, d o h e· . . G td• 
.. 7 imes,, 23 Ağustos 1934 dini hissiyatına ve şahsi kıskanç- b ft il 1 • .F. - • t-~ - •• 1 •• t .. 1 ı, r an ırıncı e ı 

ingiltere bükümt:ti Malta da lıkJarına müracaat ederek mese- D U U .!8Ç "llZIDJr ll f 0 U 0 ffiUŞ Ur". • ....................... - ...................... .. 
Jı•an meselesini kat'i surette hal 1 . h k·k- fb o· i v . e· c Old letanhuJ, 7 (A.A) - lstan-ı yenı tıır 'l'iirkıye rekora teel 

""' enın a 1 1 sa asının ummn\ iyen ere eCJZ Jr evap U bol mıntakası yiizme birincili·- etmı,tir. GaJatnıA.raydnn Oı·ha 
için teşebbüsata girişmiştir Şim bir rek'Jd Ü 1. •• •• 

" 
1 em nat>aşasının onune ....................................................... ltıri hiiyiik bir intizRm Te .a1Akıa ikinci, Beykoz<la n Nıko ii9iinoii0 

diye kadu tarihi ve içtimai sebep geçecektir. Bir dereceye kadar Şıı1dı'ıt h " <n ldaı· dPlay ı~lle ta· oıııın g•ıg ıuuı çarparak geri gel· içinde bogiin Moda bauyoıun- 200 metre eerbeıt erkekler: 
ler do'ayısile mahkemelerin res hakh olarak yapabilecekleri ye· til yapan A ltı.tıı<.·Rk t.ıf:.uyom:ı di. Yetiı;ıen 1.'nfık topa aglna daki yüzme ha~azuod" icra Oalataureyd~n H lif 2,39 
mi lisanı olan ltalyanca kaldın- gane itiraz Maltız füanını bütün g_eçeıı_ lı:ıftakı nrnçla ını tıol me'f· taktı. A ltınrdanun birinci go ii!. lil . tf J7alabn1ık bı·r halk lıı·r ·ıncı· BeyJcozıJıın Saf•an ı"kinci 
]arak yerine MnJhz lisanı ikame k .. 11:.hJ ·r d d b'I J ı ı ı ı t 26 ıncı t.lakıkada Foat ~al1@i •< mı. r. ı • 

anunı ıs~ı il arı ı.a e e e ı e· 11rnının ı le ıa tıuını H ra c e k .. tl · t f d t k" d ı Man•rhalıQ•d"n Fuat ii ,·iincü. 
edi!miştir. Adaya ait bütün ka- k k d t Alt ı tı k' bir ın ş yaptı Qektıtti ,ot miida- n e8I ara ın an a ıp e 1 en v "' .... 

ce a ar zengin olmamasıdır. mış 1• ayın geçl~ıı ıa il ' mu 1 F bu _vara•lardB alınırn tftlrnik ncı · (00 metre ıerbe1t hanımlar: 
nunlar Maltız Jisanına tercüme k <l O hin elıne c.;upta. Penaltı ıakat v 

Bununla beraber hükı":rnet hu •atta ıyetine, A lıınor u uma tayrç veni Türkiye r9korları FenerbaJır.eden Matmazel Lo .. 
edilecclctir. Valinin emirnamele· ı b f ı - k hakf'lrn uıısafı rpcrverlilc yaptJ. J -.. 

kuk, ceza kanunlarını Maltız li ~iirıii yelll ır :ın tır e i~tıra Hana "almadı. kazaodırmaaı itıbaril• 9ok •a 7,48 ıle yenı bir Türklye rekora 
ri yalnız Malhz veya lngiıiz li· ı t · J ı ı ı A k l "' ., 

samna tercüme ettirnıiştir. Bu e 1
• tı aıı ın ~poı u 11 ara< 3 O ,._.. h · ı d yani dikkat olmuştur. Netioelu &081'1 etmı"etı"r. Iıtanbnl ıo •ı•or· sanlarmda n~şredılecektir Tah· .... yon uaıon eyeoanı • e- . v 

müşkülahn önüne geçmek çaresi 4. - 1 yenen Şılt ~ıunpiyonu An um edıyor, Fuat ııkı marka şnnlardu: tarı knlöbüodeıı Leyla Aeıl11 
sil ve terbiyede ve umumi hiz· d D } k ·· ·· t ı. - · Ait var ır. avamıı şekli müsait o:- ·aragncn, :tmtr 1 "ıncı~ı ırı- ec1ıli1.·oıda.. 100 metre ıerbeat erkekler.· T h b k t k t 
metlerde yalnız Maltız ve İngi d 1 d .. .. 1 ~ O _,.,. " orgut anım muaa ıl yı er ·e • 

- uğu t.:ık<'irdc mahkeme IogiHz or uııurı oııuo\ ll <> • magıup Dakıka 35 •• Altrnoorchıla ço . Oa1utasarawdan Orhan birin- · · 
liz lisanlara kullanılacaktır. l<l J ınıştar. 

cenin kuilanılmasına müsaade ' 0 u.. cuklar Ankara kalesi öothıde · 0 •1 ı 07 4 Galataearaydau Halı'I 1500 metre Hrbe t erkekler: 
Mallı.7 lisanı Jehinde verilen l B .. ı · ı J J o K 1 1 ' edebilir ve yahut Ingiliz mabke· ıı ı;ııı., netHıe ıeı ~ey< en en üç kalecıai çıkıt yaptı, ale "k' . F b h d F t .. .. B k d S f 29 55 · ı· bu ka .. ann. ltaJyaoca al h. d 1 l ı ıncı, ener a çe en na uçuu · "'1 ·oz an a Yan , ı ~ 

• : . . .. ey m e lcrinde ~forman Fransız lisanın • ~mıı· ıporu zayıllamıştır. z. bo~ .• Gi\Q müdufilerl kaleye dol· ·· yeni lıir Türk.iy• rekoru teıiı 
telakkı cdılmcsıne luzum yoktur m r futlıo i n t11ıııii~tiir • dıyenlo- dular .. 1\>p S•lıh Muratta .• Ka· 00

• 
Buna rag·men bu •eki!de tefsir dan alınan ıstı 1ahla:ın ve ibare- 1 • 1 1 k Y> k 100 metre Hrbeat hırnımlar: etmi•tir. BeykozJ•n .Mekin 2nei, 

Y l k 11 I M re vecı?. uır cevaptır. eye atn (IJI ara çarpaca .. oe - Y 

edileceğinde şüphe yoktur. Esa .erin u .anı dığı gibi allaya da Maç 8uşlt1rken lerıte kapacaklar.. !Sook kanlı· Fenerbabçeclıo matmazel Lo. Beykozdıın Toma üçüncü üçünoii. 
sen şimdiden bu hareket Roma ltaJyan kanuni istıiahlara Maltız S·aılyı.m hırkay bın kışılık lığınl hozru.ıdı!. l?nado ufak hir la bi rinci 1,86 yeoi bir Tiirkiy• 4Xl00 hayrak yarışı: 
da '"Yeni bir lisan habaseti" lisanı içinde kullanılabilir Bun- bir nı<ırnld t kiiıluıln ılnlu ıdı. pb. Temız hır şut .. Güç kale- rekoru teHitı etmiştir. İıtanbul Suat. Oıhaı, Orhan, Halilclen 
tarzında tasvir edı'!m.:ye başlan- dan daba cıübim bir mesele var- · 1 1 ırno ılonci goJI Su sporları kolübündeo Leylli. mürekkep Galataıuay ekibi 11, ~poıcn va ınıı:t ıle :ıcalarında ••· 
mışlır Buouo a beraber Iogilte- dır ki o da: Bu kararın kanun oturuıu,lat1Jı. Aytardnnht'ri 0 Bır11ıct devre binz ıonra Aıun Tnrgnt haoım ikinci ol- 4.1,8 ile birıoci, Beyoz ikinci 
re hükümetinin yegane yapmış şekline kooma~nndan evvel Mat- jl yuıı lleyretıueı"Yt:ı sıHııuııış bır''2 ·O) bıtti. mu,ınr. ikinci. 
olduğu sey, ada halkından niha ta _halkının _ fıkri ahmp ahnm. ıya- ka la halık mn~ n haşıaıuaıunı ikinci Devre 400 metre aerbeat• erkekler: lıtan\Jul ~ampiyunluğonu tei· 

- d H ü h l it " A!tınordulnlu ıkınct devreye G ı t d H ı · ı 5 45 9 i yet yüzde on beşinio bildiği bir Cag'l ır. ıç ş p es•z ngı ere ~ahırı:ıı~lılda heklıyorl:ııılı. a a aaaray an a ı , , bit .ıdeo uınoınt po.-an Yaziyet • 
1. ı ~aıtlerife bırlıkte ~ıktılar. Oiiç b . B S B ı ısanı mahkemelerin umumi li hükümeti, meselenin bu cihetini .Nılrnı:eL ev elı1 ,\ııkarnuiicü 

1 
irınci •ykozdan ah·an ikinci, ne nazaran ıykoz 111 poYan a 

J ,.. takımrnd1' dl\ degt,ıklık var. lk r 
sam olmaktan çıkarmış olması· ctraHJe tetkik etmiştir Maı t:ııa ıa rı l:lcı ver t forurn lıırılo l'ıktllıu 200 metre kuı bailama ha· etanbul ~am piyonu olwoştnr. 

1 
• dllkıkalau)a Altınordololar hil-

dır. ltalyanlar hala halkın bildik· un siyasi mücadelelerindeki şid ve ıclkı<,~lan~Jılar B ıl' rıı ıcıın } d 1 k 1 . t nımlar. Oalataearay 91 povanla jkinoi, 
ıaesa eag an .11\sıın a e"inı az. 

lcri ve konuştukJarı lisan ile det, ve Maltız müntehiplerinin ı .Altıııoıdıılıılın ,\:• 1,iHiindiilt1r. İıtanhol ıo ıporları koliibiin . ~"ener 60 povı,nla üçiinoü ol• 
"' yık ellıyorlar. Ankarnlılnr aMalıi 

muhakeme edilmesi Jazımgeldiği önüne en sarih b"r rnese 'eyi şah- ~'oto~ınflar ,
1
• 1 kıl•lı ) tuıat ma •. ._. ıert oynıynrlM,. 7 inci dalıi· don Lflyla Asını Turgat rakipıiz muştur. 

şekilde iptidai bir nazariyeyi siyete dökmeden koyabılmenin ra ... ııııJoıı Roııın şiil·lo clızıldıln: kJtda t •ııerli Aliı.ıım Hbro ett;~i bırınoi. .Beykoz knliihii Iatırnhof yüz· 
serdediyorlar. Malhz mahkeme imkansızlığı lngıltere hükfımetı Ankaıa Gücü hır Ankarn akını toknılc paalarla 200 metre knrhağlama Mkekler rn• ''unpiyonJogn şeref ine ol· 
lerinde ltaJyancamn istimali bu nio, kanuni b r hüküm t siste· lh ı l AltırJ1ırdn kalcsıun do:?ru :ujtlı· Heykozdan İzzet 3,36 birinci dnkça nznn 11iiren me,ııkkatll 
lisanı bilen ekalliyetin menfaat· minin yemden iş başına gelebi- l foldr Alı Rız L yor, ıoyıı· ıltırın ytirekleri boph- Bf'yko.z<lıın Ömer ikinci, Fenor bir nıe11ai den•ıinden ımrıra Ya· 
lerine son dercede uygun düşü · leceği zamana intızaren, şundilik Ct•vat 8alılı Oı lın rı yor: bahçeden Oriıau iiçiinoü. ınl oloıuştnr. Bıı ınuvdfakıyet-
yordu Bu akalliyet bittabi bağı bu kararı emir şckl nde tatbik Folııı, Al}ııltııı, ~1u lalı, Bılfd - Hu gı<lıı;ı fena gidıl:'L 100 metre lrnrbaglama. er- lerde Beykoz yüziioülni kadar 
rıp çağıracak, protesto edecek ctmes·ni hal-lı gös.erınekledir. ~lastafa Falrnt c;ekılen şunu ~abnhit. kekl~r: kıymetli kaptanları lLıeaa ye 

WP"A 1 iki 
Küçük Haberler v: ir 

• ser 
Altmordu tin enJu hır plonjenlo svnta Reykoz<lırn Aeah 23,6 ile Fahri hoyların lı isıeıi •nrtlır. 

attı .. Ant.: a ralılaı ın 10 dakıkalık ••••••••••••••11
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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••••••••••••••••••
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Snhuhnltın 

I Ooııııl Zıyr, 
moval,kat ra~yıklerı çii~lildü .• 
Kırmızı JU.cıvertlı gençler nıhR· Bisiklet MO.sabakaları 

Mümtaz Paşa 
Müstahkem mevki kumandan• 

Mümtaz paşa dün berayı tedavi 
Avrupaya gitmiştir. Mümtazpaşa 
vapurda teşyi o unmuştur. 

Gelenler 

Bolu m.eb'usu lsmail Hakkı 
bey lstabu!dao. Aydan valisi Feyzi 
bey Aydından tehrimizc gelmiş· 
tir 

Sanayi MOtettı,ı 

Saoayı miifettışi Nazım lıeyle 

tıoaret mümeyyızi lbsan heyin 

~·eşrınif'ITV(JI 11ıhayetıne kadu 
Tılayeı tırnrınde çaııemaları l k· 

tiaat Vt•kalerındım emredılmi,tır. 

Yol Kesiciler 

T epecıktcn Ha!kapanara gi· 
derker kırda boşnak Siıih oğ'1u 
Hüseyioin önüne geçerek altın 
ve kağıt paralarını zarJa alan ve 

bu suret.e yankesicilik eden Yu 
ıuf oğfo Uşakh lsmail ve arka· 
daşı Şiikrünün mevkufen ağnce 
2aya sevklerine karar verilmiı 
~ir. 

em sil 
1 • 

h.nrtnlu~ lnıyıaıuıııııza ışti 

r h k ıçi n A ıılca ra l:I al kevi tem 
ıil ko ln tarafıııcl.\n vtırilecek 

ınugıkı konıerının yarm ak~ıun 

saat 21 de\ ve (H ımınetın oglu) 
piyeıuoın d1t ıalı günü akşamı 

saat 21 de Bılırıhaha llıdkı-

I .AıRlan Aılil X:\ci 

~nlih Mıııat, Tovfık, Fııat, Maz. 

bn .- n 1\ rnıli 

yet (hi9 kaleıının önünde gH 
rıin<liiJcı·.. Hir kaç şut çekildi .. 
Bunlar hep uyuncnlara <,arptı. 

Hakem: rsmail B. ( (t<>ztepe) Nılıayet topu Saıdın ayağında 
Hu t11rtıpterı de anla~ılJıl!'ı gorüyornz. Bomha gıbi lıir şot •• 

T<'çhde A nk~ ra h.kınııuıfa mili" A rıkara kalf'l!irıın ağları bı~ır 
takımın tski emektarı Fenerlı 1 dıyor: tiçiınoit gol) •. 
A lflettin vt- Bi ırır 1ı iicnmda 8uı taoi nrtlı çoca ktarıo 

Ytnd6 Terılıucıı tokarrur et· yflr almuşlRnJı. Ona mokahıl fO~ki hi9 kırılmıyor.. işte Al 
tınortlo kaleıi bombardomana mı~tır. RnMyaılıtn yeoi gelt•n Saıt hirıncı 

Urla Yolunda Yapıldı. Birinciliği 
(K.S.I<) tan Hanri Kazan ı 

Balkanlarda millt blıiklet ta~ 

kım ımız tarafından yapılacak 

BalkRn torneaine lzmirdeo işU· 
rak edeotık biıik letioiyı ıe9m'tk d-

da birinoi Ahaydan Pol 62 t1a· 
kikada ikinci. yine Altaydan 

Mnetafa 63 dakikada üçiinod 

g'flıniştir. Mıntaka mnkaYemet Tayin dnı edA ta kım<la yokta . y 1trını totnldo. Bırinoi şutu kaleci plonD 
Menemenin Emıralem k 0 .. r F jonJa. tal o hıuioıne fırlattı İkin- zere bn O ama .abahı UrJa fOHIİ ye ıürat birino si olan Altaylı 

me 1 oztfıpe 1 oat tntnvorclıı. oı •oto tntto, iirürıcu dördüncü ·· d b b ki ·· h k 
t b' b lıl · Ah t N · 1 D ı " "' uz~ı in ° 1 r iıı et muıa a a.u M nıtafa fı'naıı·n ., u" ncı'i kı"lometre· e 1 aşmua mı me urı lk aklka ar toUar kal• dırek.lerıni yahyaıak " 
bey Muı ilk tedriıat müfettiş Ovanı' .A ltınnrdolnhu hRtla dı~ar11a kaçtı.' yap ıl mı~tır. Otuz kilometre undı K. S. K. h Hanriye yeti~tigi 
liğine tayin edılmıştir. dJ. PAkat Anka.rafa aol haf iyi Dakika ~a .. OrtRdan açılan olan bu möaabakaya Kll.r~ı ıuada naul1a düftUÖf .,.. bu 

bir ke1işle topu iade etti. Reş bir Altmordu akanı var. Kare yakadan NiyRzi, Ilanri Al· 
Konya, Belediye dakikada heo "kın yapıyoruz. önler1ndttyız.. Fnat o ınarut ı.ol ta1 dan: Muıtafa, Mehmet, 1arada da lutiai patlamıttır. A•· 

Enoiimeni 5 inci dRkikada A nkaranın ilk ay•R• He topu kontrol edıyor, PoJ. lzmiupordao ~a KAzım, zamanda çok çalıtar•k iyi derea•· 
Konya, 8 (A.A) - Belediye ıkrnı nf11aytle <lnrdo. ikinci 1'rıbönden ıealer ak1edıyor: Süleyman ye Şıvket beylerden fer alan ba gen9 düoüpt~ laatiğule 

intihap encümeni bugün topla akrnlarında ıol açı~larının .. ı.~k - Çocuklar go) kokuı11 gell· milrekkep aekiııs ki,ılik bir ka- patlamamı' o1ıa ıdi her h~lde 
narak delterlerin 9 e lülde açıl 'oto aYt,. 6 nol dakikada Gncun Jor.Fuadın maruf birincıli&i K 8 K l rakibin• Y k J • L t J{ ' · d · b" k ııutJarından f ıle ı,tirak etmittir. Bıııkl•t & · 

1 
d 15 i""ld d d J A fiil aarıt ı. aıecı erı ır çı ıt ., 

mas~n a ve ey u ~ . e ın rı 

1 

yaptı. Ankara kRIHi bo~ kal- hırı.. fıderuyoounun 7 Eylfilde mn- bırakmıyaoaktı. Kotu bittikten 
mesıoc karar vermıştır. Halk dı. Roş kalflye çekilen şutlar Top yaydan fnhyan ok ıtbi hakkak yapılma1toı iıtedigi bn ıoora bakım hıyetl derece alan 
fırkası belediye intıbabma va dı,arıya kaçtl Altınordu ta- yızıldıyr.uak Foadm ayagrndan möaabakaya ait talimat heyet biıikletçilere madalyalar• tevzi 
tandaşların fazla mıktarda işti .. kırnın,ıa Mkzhar ve Adıl der Höoöo knleııne gııyor: D ör· ederek kazAndıkları muvaffakı• 

k k d ! azalarının menim münaaebetile 
ra ini olayJaıtırmak için icıbe· bal göze çarpıYorlor. Ankara. üııoö gol·· yetten dolayi tebrik etmıştir. 
den tedbır!ere teşebbbs et nıo ıol hah ile iki mtidafaa 6ü9hlır kuvvetlerini b&JA dişarda buJonmaları dolıyııile 
miştir ıert oyniyorJor. Fuat ,tmdilik kayl>eımedıler kAybedılen her geç alrnmıt Ye bu yüzden bir çok 

- ' ' -·~·· • .ro,'. ·~ . ·. . . ·.~. ~' .... '' 

Denizli -- çıkıngendir. yeoi aayı aankl tmerjılerinl lak· biıikletçiler ko~nya ıştirak ede-

K k L.k r· v T' t 15 inoi dakikada Alilettioin Yiye edıyor. J'akat ne çareki memişl .. rdir.1\liiaat>akalara Na.rh 

arşıya a u s ııneması e ıya rosu ~~k~E<~iı~ ~:~u~~nng~rnö:::uzdi~i~- ~:~e~t~:r~~::t :~r: "fe ani tJUt derenın biraz ilerııindekı 151010 
ne V •hap kilometredon b ~I nılarak U rJa 

Bisilrletçıleri lzml
re Goli~or 

5 E•. ·lu""'l Çarşa~badan ltı•baren di. Ahınordo btt<imiyetioin se 'fau, ne de 1ayit. ~ a.&.ı. mereııni yırnıınol dakikada iıkleıi yakıııind kı 80 uoco kıJo Dehiııli araunda bir biı ıklet re--
Son daklkalardayız.. Fnat. 

J - Dünya Ha .. adialerl aldı: S metreden çı ı mııhaHlne döoüt koro yapmak iizere bn Hbah 
v • . ait kombıuezono ıtadyom eaha 

2 - Sarııın Kızlar 1tcaretl Salih .Mhra.t ıaJ?dın hır akış ıına mbeelleılır çiziyot· •• Top nl yapılma •ar tile 80 kilrmetre ıRat dörtte iki hlıiklet9i bura· 
(:Hizel nıeTzo, Hoş müzık fvi mırnzRrnh kıTmAtli 4'AM yaptı Te deminclenborı bır türlü hayet Sahb Murada gidiyor •. hk hlr yarı 1 pı1mı~t r. dao hareket etmişlerdir. Bıaık· 

t ~ t * geçemedigi Aııkara ıol hafını hir iki atlama. t1ı bir ıürn,, gü- Ba mfi b ad K, S. K. Jı !etçiler Izmird• HalkeTinin mi 4 

Pek yakında: Süreyya Ooereti TemsiHeri atlattı. Hu ıı.tlatış Güce bir gole 111 bir YDru,, Altınordunun lflD Niya i olu un at olması aafiri olarak bir gön kaldıktan 
ıoaJ oldu. SR1ih Muradın ,ande~ y~ bevınci g•Ui !.. dolayı iyle birinci 1 m mit nnra yine biıikletle denıi41ıy• 
hai l!'nat eüte Qnırdi. Top kate Aalu T.utan K.S,K tan H n•i 6/111 9 d kika· a..-det ıdeoeklerdir. 

Dınızli, 8 (Huıui) - İzmir· 
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' Milli Çimento Sanayiinin inkişaf Ve Tekemmü ü, Diğer Memleketler.l e imal Olunan 
En iyi Çimentolarla Rekabet Edebilecek En Yüksek Evsafı Haiz Çimentoları 

Müstehliklere Temine Müsaittir. 

1 

9 EYLUL Beyne ımueı Panay1rdakl Pavyonun GDrUnOfD 

Aslan Ve Eskihisar Şirketinin •ı 
Darıca VE Eskihisar · 

Fabrikalarının Ve Türk Çimentosu 1 

Anadolu Çimentoları Türk 
Anonim Şirketinin 

Kartal Fahrikasının 

; Ve Kireci Anonim Şirketinin 
• 

• 

Zeytinburnu Fabrikasının 

• ASLAN VE 
•• 

SUPERASLAN 
l\1arkalı Sun'i Portland Çimento Ve 

Süpersimanları 

.,UNUS VE 

SUPEPYUNUS 
Markalı Sun'i Portland imento 

Süpersimanları 
Ve 

= = 

• • • • .. 
M .. 

• 

• 

1 

~ •••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··•••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••• il .... -~~ . - ;:! 



el 
D 

E. 
b 

b 
t 

i 

ı 

ı 

:~aıııı" 10 

} ızmjr Beledlyeslnden: 
§ 1- 95 adanın 110 numa· 

ralı ar1Aııoın ıahtı açık müza
yede ile 18/9/984: de ıaat 16 
aadır. 

2 - 95 adanın 109 numaralı 
ar1a1mın aatıtı açık müzayede ile 
l8j9/934 de Hat Hl dadır. 

3 - 95 adaonı 108 nomara.h 
ana1mıu ıatıvı açık müzayede 
ile 18/9/934. de 11at 16 dadır. 

4 - 38 adanın 77 - 78 no, 
marah arealarınrn ıatltı kapalı 
müzayedeyle 1819/934 de 1aat 

( . 

Limitet Şirketi 
I 

16 dadır. 
5 - .Memleket haataneıi kar-

'111ndftki 8 nnmarah dökkı\nan 

aenelik ıcarı açık müzayedeyi~ 

18/9/93( de ıaat 16 dadır. 
6 - B1t.lcılar Piyale oglo ha

•• yauındaki 171/1 numaralı 
iökkAmo ıeof'hk icarı a~ık mü-

Turan Yag Ve Sabun Fabrika
ları Mamulatından 

Hakiki, saf. kati tesirli ASPİRİN, EB m~rka
~•m ta~ır. Ağrı\arı çabuk "e emniyetle" gtder~ 
me~ için başvuracağtnız. deva, dunyad 

h .a~.o11. "müstahzarı olmalıdır· 
meş ur ,, • . ,,,...,.,.. 

.ayedeyJe 18/91931 ,]e uat 16 da
aır. 

7 - Küçük tlemir hanı kar-1 
tıııodaki 8 numaralı dükkanın 
tenelik icarı açık müzayetleyJe 

ZeJ'tİDJ'&gı, 'l'uryagı, 
Yağlar, 

Kokozin, Bernewi 
Beair Yağları 

Ifehati 
lsrarla tJ.\SPİR • 

2 ve 20 komprım&lik ambataıtarda ı:ıu ı unur . 

.--. Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz ! 18/g/934 de eAat 16 dadır. 

8 - Paralı köprüde e1ki be . 
. Jedıye dobaHy6 barakBımıo ıe· 

nelik ican açık miizayedeyle 
18/9/984 de ı.aat 16 dadır. 

9 - Baştorakta 110 nuwa
J'ah dilkkamn aenelik ioarı 11çık 

Tuvalet, Çamaşır Ve Traş Sabunları ECE 
Parlatma Tozu, Polito Parlatma Cilası Ve 
Muhtelif Mamulatı 

mli21ayede ile 18/9/34. de eaat 
16 dadır. 

.~ .. ..._ 4.. . ~- . . "" 
. . ..ııllll*iil 

10 - Mezarhkba~ıoa giden 
Iswetpaşa bulvarı üzerinde ve 
J'ODI müzayede bedesteni kartı · 

ııoc.laki yol fAzlasrnı aatışı kapalı 
müzayedeyle 18/9/934 1111:ıt 19 

lzmir Dördtlncü. 9 
nın 1, 2, 3 llumaralı 
mektedir. 

Eylii.1 Beynelmilel Panayırı
Pavyonlarında Teşhir Edil-

ır; 
Makine Ve lnşaatı Bahriye Mateha31ııı 

ETUP UEitlA. 'I 
dadır. 

11 - Gasiler maballeeııı El· 
van ıokagındaki yol fazlaıtıuın 
ıatışı aç1k müzayedeyle 18 - 9 • 
984 de 1aat 16 dadır. 

8ilhassa: 

i\1akine imalathanesi 
Halimaga Qarşıtu };umara fiO 

lzahat için başkatibe "fe iş
tirak için ıöyleneu Takit ve 1aatte 
depozito Hmöhaberlerile beraber 
belediye tlalmi enciimenine mü
racaat. li>-9 3~36 (302) 

Ziyaretini Tavsiye Ederiz 
M iiEıt-3esenıin 
mamnliitı 

o larnk 

.1..4 

Radyolin meucut diş macunlarınm en mllkemmelldrt. 
Çllukl terkibi sıhhi, temiz ve fenntdlr. Bir defa tecrübe 
Nllnlz. 

Bir tecrübe bin naslhattan tgtdlr. 

T. C. Devlet Demiryolları 7 ncı 
işletme Mufettişliğinden: 

SlGIR HAYVANATI HAKKINDA • 
.Afyondan lzmıre gelecek canlı ökü.ı, in•lr, manda Te boğa 

.oakliyatın11 ait 1030 .No. lo tarife ahkiuıı 31 Mayıı 1935 tarihine 
kadu terudiı edilmiştır. Fazla malftnıat i9ln i1ta11yonlara müra-
caat edılmeıi iJdn olunur. 9-10-11 3776 (430) 

Türkiye Ziraat Bankası 
Şubesinden: 

9/8/934 tarihinde ihal~leri yApılscagı 24/8/!M4 Anadolu '!5/8/ 
93' M. Birlik 26/8/931 Yeni Aelr 27/8/934 Tıcant gazetelerinde 
ilan edilen Yunanlı emnlinin aatışJarı i6/9/93t tadbioo bıra· 

kılmıştır. Kıymeti mnbamıncneai iki bin ve <laha ziyatle olaıc 
emvalin 1balelorı ietizana tahidir. 

Maim satıldığı ıeneye ait De"flet ve Beledıye nrgi ve reeim
leri müşteriye aittir. Taliplerin ihale günii 1aat 14,30 dR Ziraat 
Banka1ına rnüracaatluı. 3658 (426) 

adet makine 
Jznıircle 

faaliycttedi r. 

A lakac1arla -
rın bn makine· 
lerın faalıyet 

tarzları baklonda. nrnlfırnat almahlı·ım tavı:liye ederiz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

} ağhane Ve Un Değlrmeniert 
l~in hilnmnm ali\t ve ed~vat imal edilir. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gaz'lzyen Btlumum Deniz l1Jlerl 

Her boyda ve her kuvvet Dorbinter, tnlombalar ve 
tesisatı mihanikiye asamıör Te 

her ci rıs nıabrakat nzerine v!oçler ve sair ışler Jernhte 
________ ...... _______ s;z::::mfimiiiliiiiiiiliiiiliiiiiımlm&1D ' im al ol unu r. ve ka bn l odi 1 i r. 

lzmir Miıti Erulak Mtidörlügünden: 
Karataş Poıtacı AH Riza ttfendi S . 5 eaki 7 T. No . lı hane 120 
Aya"fukla Fıkret S. 51 eıki 59 T. No.lt han.. 122 
Bayrakli Meneme1' cadde1i ~9/l No.lı dö.kkA.n 22 
Hükt\.met a"fhıeunda maliye binaeı ittiııalinde bi.ife mahalli 726 

. :. . .. . -· - .. ~ -""' .' . . . . 

lzmir Muhasebei 
Müdürlüğünden: 

Hususiye 

Birüıoi Kordon miizayed• ealonnndaki bila No. h baraka 300 no. cinıi 

Kızlar agaaı hana içinde 25/68 numaralı dükkan 32 101 .Eıki Artıa J{ftr,ıyaka Alaybey naldöken tramv•1 
Buca Nalbant Mehmet S . 62 eak.i 16 yeni No.lı kah"febane 65 95 yeni cadc1e&i. kıymeti L 
.Buoa aşıığı nznn aokal• 38 Hki 46 T. No. lı kah'fehırne 4.8 2~ ı 
Birinci Koıdon balıkhane altında 1 No. h dükkan 12ö 10 Baraka Kar~ıyaka donanmacı neeimiye ıokağı 
Yukarıda yazılı emyalin bir ıtmelik icarı 20/9/9:14. Perşembe kıymeti L. 

günü 1aat 11 tle ihale edilmek üzere müzayedeye konulmuotur. 100 
Taliplerin o gün milli emlak müdürlüğüne müracRatlara. ld:uei houuıiyei "filayete aıt yokanda göıterileo ga1ri m"nkn· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3•6•26~(~4.25~)~~~ lüo mülkiyet' peşinen ıatıfmal üzer• möz~yedeye ~karılm~~~ 

1 t b 1 S hh,.. M •• 1 s Taliplerin 23/9/934 Pazar giinü Hat 9 dan 12 ye kadar em~ii* 
s an u 1 1 uessese er a• meni TiUiyt-te .möucaatları. 37ti0 (427) 

tınalma Komısyonu Reisliğinden 
12.000 

1.200, 
500 

Metr• yerli patiıka 
c • Amerikan 
c c Patiıka 

Haydarpa,a nüoion• ba11taneei için lüsuımn olan yeril be•leri 
2 TetrluieTYel 934. Salı gönü eaat 14. te kapalı zart u1alil• ihale 
edilmek üzere möoaka1aya koomuttur. Şartname Te nümoneleri 
görmek iıtiyenlerin kömiı1ona möraccaaUarı. 

9-16-20-26 3772 

ı~mir Mlllf EmJdk Müdürlüğünden : 

Kı,rşıyaka Oıman zade: 
Osmanzade caddHi 64 Hki 82 tahrir 72 taj numaral.ı han• 84 

c c 80 c 70 taj numaralı hane 10 
Demiryolu tariki ha1 3 Hki 63 taj nomarah c 86 
lkirıoi ıü.el ıoka~ı 7 Hki 16 taj c c 12 
Yalı cadd11l 196/198 tııki 172 taj c c 200 
Boııtanlı mektep ıoka~ı 13 etki 103 taj No. dökkAn 20 

c c c 64 • 143 • • Kabl'• ıo 

1 • D f d J d • • c 2S • 126 c c dükkan 10 ZmJr e ter &r JğJD 80: Toran Menemen oaddeıi 126/2 eıki 9 taj numaralı hane 42 
Sahibinin nı'gi borcundan dolayı\ tah11ili emyal kanununa AJaybe1 yeni gön ıokağında 3 eıki 8 • c c 20 

tovlikan haczedilip ilk ihaleıi 800 lira bed•lle lora ıclllmi' Bahriye tanir ıoka~LDda 21 fllki 25 taj numaralı 41 20 
olan lkiçe,melik oaddeainde kAin 809 - 311 .. umRrah dtikk&nın Göztepe ·Akgöz ıokağında 8 Te 10 nnmarah hane 116 
so.n ihale1i .tarihi _.Jlind•.!1 ~~ _ ıü.n ıoora iora ecliieoetİnden Yukarıda yasılı emYalin bir ıenelik icarına haddi Jayıkile t•
daha fa21la pey ıürmek ye mtisayedı . t•rtlarııiı öğrt11mft: lttiyen• llp aohnr etmedifindea bir hafta temdit edilmittir. Taliplerin 
lerin defterdarhk lahıiJit hJarHine müraoaa,laıı. 13/9/98J. Per,•m'be cünü Hat 11 de lfülU emlAk mö4ilrliltfü•• . 

S778 ('il) aıüraeaaUarı. 
1 

3'184: · ( (2ll ) .. 



L n aon 111tem mıde, kının, bajtırtak, bHbrek vu uv~uıu 
ftetıceıl lüzum göaterllen p~lotlo, pilotıuz kauçuk koraala~, 1 
k&11k bagları, dögtabanlar 1910 taban kor~alara gayri tahıl 
dogao çoookların Tiıoo&larıodAki igrilıkleri do~r ultma oi
•azlan, kemik haıtahklıuı oetıceıu huıule geıleu kambur
hıklan doflroltmak i9in korealar Te kendt ıbtır.11ımız olan 
lllöteharrık el .,.. ayaklar, talebelerm 9ah,ıoa earıaıında hr· 
layao köret kemiklerinin gayri tabiiletmeıine mKni olmak 
lçtn koraalar 

1 llrklgenln gegdne mau.ı-.ı ve eaerlerUe rafbel ve 
_,,,at lta•anan aun 't aza """ ,,. ,,..,.,,,,_,., 

Fahri Blza 
!icy ıarahndao yapııır 

Kabul ıaatıarı : 10 HA 12,SO öllleden ıorıra 
adar. 
Adrea : l•mlr Kaymakam Nthat beg caddeıl No. 20 

12-20 (355) s 7 

9 EYLUL 
lzmtr Panayı ı 

8eııeler<len ber ı 

bar mabf ellerin 
e MTe kullan• 

•ıarı kıymetli 

I' mHıtahxar 

1 Bll111iı 
IAIZUI 

Ianınmıt M· 

htrde •• par
rt maıuaı .. 

Eczahanesi 
Müstabzeratı 

'

JADR t 
PLOVIDBA D. D. Susakf 
Jımlr, Pire 1 rlqMte oe .__ 

lpn mu11ltUG111 lıaftalılı P04tlallfl 
8e1abatın möcldetl f,..,,. 

Triyeate 8,112 gündür 
Her pazarteeı gitnii maT•"• 

lıat ederek çartıamha günleri ö~ 
leyrn hareket edeot1kt1r. 

İlk buekeller : 
6 Eylitl : SKHlN 

12 Eylül : IU~OGRAD 
19 .EylCU : BLED 
26 Eyldl : SKBIN 
Pire ve Trıyet1te yolcular için 

fiyatlarda tensılAt yapılmıştır. 
Yolon Te navlun ıçin tafsilat 

J. PUSSIOH acenteeine milra 
oaat edlnız 

Kordonda Oemal Oendel ı ban 
No. 13/1' 

( 189) 'l.'ell'lfon : 2648 

Doktor 

Kemal Satir 
Memleket Hastanesi 
Dalatltge Mllteluuaı.ı 

Mnayenehane Biraool Bey· 
ler aokaJı numara 36 Tele· 
fon 3966 

BYi Karantina tn&.ıı.-sy oad 
desi karakol kart11ında No. 69 

T f' 1 efon N o. .26'5 
(368) 

Dr. Ali Rıza 
Oaıum Vı Cerrahi ladıı 

Yeril 

23 
_. Eylül 
i 1934 
fi q'm"''1' n~·· 
•• 

nallar Pazarı 
................................................. 

IZBIR'DE AÇl'·IYOR 
Oclunpazan - Eski Bayraklı Mağazası 

Herşeyin En Sağlam En Güzel Ve 
En Ucuzunu Bulacaksınız. 

•Iİlttlın litMalllll ··--Göz abibi ( lzmir Ziraat Mektebi Talebe 
Kabul Şeraiti 

Rattorak Ke1telli oadde· 
ıinde 62 numaralı muayeoe
baaeeind• her gön uat 8 ten 
ıonra baatalarını kabnl eder. 

Telefon: 298'1 
s '1 (2(8) 

K 

Hatip o, Esa 
Dalılıt Haatalılılar 

Mlltehauuı 
Hastalarını Her gön 01tleden 
ıoora Beyler - Haoı lmam· 

lar ıokagında 
No. ta • •••• Yurdunda 

kabul ve tedavi eder 
TFLEFON No. 331t 

1 :.6 10 ) ~.7 

Lotto Kır~ar 1 1 - Orta mektep mezunu olmak. 

2 - 19 rafından yakarı olmam•k. 

S - HtiTl7et oösdanı Teya taıtikll ıareti. 

lkiooi Beyler ıokagı No. 65 
Telefon: 8055 

26-1 s. 7 7,6 

liralık Han 

4 - Qif'9i 90001a Teya ar•al Nlı.ibl eyfadı oldaf•na dair 
rffml Ttıelka 1{19termek. 

ö - Her tttrJö illet Te marazlardan ıalim Te ziraat ltl•ria• 
möeait bilnyede olduğuna daır taadlkll dDktor raporn Yermek. 

6 - Hflınübal B&fıibi oldogana dair Te1lka11 bulanmak. 

7 - Ancak kadroya göre talebe ahnaoağından ıoöraoaatlarıa 
bir aô 8TTel yapılm&ll J&zımdJr. 

Batoturakta Kutelli cadde 8 - Müracaatlar yukarıda yazıh Teıikalara batlı bir iıtlda 
ıinde numara 22 bir ban bir ile ya BornoTada mektep müdtirJiigüne veya bnlannlan mahallla 
kabTebaoe il• altı dökkin kira- en yttkıek makamına yapılmalıdır. 
ya Terileoektır. Talip olanların g - Talipler mektebi maAzeretıiz olarak terkettikleri tat-
A raıtada 265 numarada urraf 
Davit Koenkaıa müracaatları dlrde mektepçe o manıana kadar yapılım maerafı .-ereo~klerıoe 
menfaatleri tktiza11odandır. dair bir kefaletname Teya teahhtit ııenedi Tereceklerdir. 

6-7-9 (409) 18-28-30-7-17-29-9-17-28-28 (89) 2800 

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

9 EylCll Panayır1nda 
111 Numarah Pavyonda 

'l'elefoa aaa• 
Mefruoata müteallik en aon moda d6femelit kadife, 

Gobeleo, lngllfz kretonlar1, nıe, oiblnlik Yit perdelik tftller, 
baıır ıtor Te keten perdeler, brona ~onar, ~k arabaları 
Te undalyeleri, taban, otomohlt, maM Ddlf•tabılal'ı Ye 

uire boloool'. 

l•mlJl-Tel Be49riea ... ff 

NERMİN Tuhafiye Mefherlnl MuUak 
zı, ..... Ediniz 

En lilltı 9&ntaları, faotaai eldıTenlerı, gayet ••ilam 90-
rapları, tık gömlekleri Te zarif graYatlan en nonz f lyatlA 
aao-k ba paY7onda bol•cakıınız. FınAtı kaçarmayıoıa. 

6-6 (374) Per. Oo. Pa. 

. ıt - • tüa> Cumhuriyet Kız Enstitüsü Mü-
Cumhuriyet Kız EnstitQsü Ve dOrl~ğünden: . 

M.aarıt Vek&letlnden yeni ahnao talimatname mooıbınoe ba 

Sepetçilik Mektebi MüdUrlü- .... m.kteblmiH tik orta ,.. LiH tab111i g6rmtit kıs talebe kabal 

g,.., ünden• r. Talebenin dereceeıo• gör• a7rı programla eıaıflar baaır-
• lanmı,br. 

Talebe ka7t ,.. kabuliloe batlaom1'ttr • .Ka7t mOAmeleel 1/1{)/ tık .. ki .. nalar1u tam orta mektep dereouiode tahıil 
98' tarihine kadar dH·am edeoekttr. Mtiraoaat ••tl•rl her ııa ep • L ... tal be k d • _ .... 

1
....._...LU 

9- li .,.. 16 • 18 dlr. Yffilii'. l/19/08' tart ine .. auar • a7 ma eYam .... ..,... ı 

ltmal im&lhaaları 16 • !16 B1ltl tarihlerllld• 1apdaoaktır. l'a•I• maltmat almak iıti71aler 390i aamara7a tel.teala 
Fa•la ialaat ııu,..ıer 8901 aa .. ra7a telefaala mlraouı mlraou& ... ltülrler. 

edebUlrler. -..M-lf-lt-11.ss,J 1,;...Jt- MM i'll f-10-11-1(-17-19-11 lffl (dil 



J 
1 

&hUe 1:E 

Fratelli Sperco ı 
Acentası · 

Royale Neerlandala 
KumpanJllUı 

1 ELA~10~ Vı\{lDTU 1 CJ· 
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