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Tarihz JJfıyü.k Tefrika X:: .. ya Vaziyet"iSağlamdır 'w-v"\...~'-"'-"'""""'"""""""'"'"""~ 
1 1 

Hoı geldiniz f zmir'i ziynet Jüt· • • • • • • -
füode bulun•n vatandaılar !.. Devlet F • R ' c . t• k ' G. si 
demiryolları ıisi kö90k ~bir pauya ransa, usya nın emıye ıa vam a ırme 

-, - 2 - 1 :;~a~i~d~~ işini Tamamen Halletmiştir •• 
Padişah bir Rus gemisiyle ~;::.~~~ M.~HenderSö'i1-Ne Diyor? 
para kaçırmak istiyordu aa Eıaziz. jJ 

____ __.._. d f · • Cenevre 9 (A.A)-
Padişahın Aliço ile güleş- Fakat Sultan Azizde haki- 1c::u~7ı;a~ Havas Ajansından: 

mesi tafsilatı sadedimiıden katcn pehlivan ruhu vardı. Bu tan kısmı· Fransa hariciye 'n•-
hariçtir. Yalnız şu kadar arz neticeden muğber olmadı, 11- nı bn ka. zırı M. Bartu milletler 
edelim ki: Ayvalık zeytinyağ- dece humretli bir çehre ile: dar ucuza cemiyeti umumi klti-
lariyle yağlanıp güleş tutul - Aferin Aliço; dedi; şayet görmek bir bi ile L~tonya harici-
duktan sonra Aliço muttasıl Sultan Azizin baş pehlivanı daha ya naıip olur, ya olmas... nazmnı kabul etmit 
miictenip davranmış ve padi- Aliço; pehlivan Azize yenil· Falı:at boraya geldikten sonra Dl! ve Portekiz Hariciye 
şaha ankastin sıkıcı hamleler ı eydi Sultan Aziz, Aliçonun bçek.t~lerinli~ bkiah de. bi~iyo.rbeuz. Size nazırı M. Domata ile 

k f 
eş -.urnı u-. l •eyı yırmı ıe aat· d 

a ıısını koparırdı.. t 1 y t L b-' d s uzun mild et ı6rüt· 
ı ar. a acaa. yer uıama mu. o· 

işte ~~~işa~ böyle güleıl~rle, lı:aklarda kaldınıa. Çanlı:ü daha e•· müttür. , • 
koç doguşlerıle meıgul ıken velden ıise otel hazırlanmadı. Bele· Pertekızın milletler 
devlet binası göçtükce göçü- diye gaainolera birer fiat 1evbaaı cemiyeti murahhası 
yor, irtikap, irtişa, rezalet se· Htırmadı, hele 9 Eylill ~aft ve M. VascohceJlas bari· 
fahet sokaklardan akıyordu. grceııi .Qn kuruıtur. diye gidip bir ciye nazırına refakat 
Saray mensupları tokkarnına tarafa oturdunuz, sizden 10 lı:uruı ediyordu. lki günden
sefa sürerken memleket halkı yerine 25 kuruş aldılar. beri devam eden mü
yoksulloktan, açlakt•n can çe :Maama~h : ·Yer.ti: yab~ncı • ~t~sni~ zakerelerden anlaııl· 
kişiyordu Köylünün ayagy ıoda olmuş değıldır. Sızı temın ederız kı d v ö S · . . , . ıgına g re ovyet 
kundura sırtında elbiıe kal- aynı kazığa fznıır lıler de uğradılar. R ·u ti 

' " • Sorguıuz ıualıiz 10 yerine 25 öde· usyanın mı e er ce · 
marnıştı. ~ehırler halkı da . '. . . . miyetine girmesi irin 
k .. ı-d d h f ki d v • 1 dıler, yAnı göz göre, göre el bırlığıle • b d ülii Yk 

ey u en a a ar ı egı - ld L ıca t: en 1 san e • ""'""''~www..,...·"'"'"' .. ''""''"""'"''"~ 
d '! soyu ua.. ~Sovyeı Rus:ya ile dostluk tesis etıİJ'fi için Fransrı'ya serzenişlerde bulunO 

ı er ı · t h tt" f 1 • 0 

• • • Neden yapmaaıolar ?. Belediye lev• erıye • a 8 ~z ~ıır· M. Bitler; geçen hafla l\ürenberlı'te nutkunu irrıt ederken _ •. 
Vazı}· el bu merkezde ıkea ha &1mağa mecbur etme•. Fazl• isti· le temın edılmııtır. .........~"'""""'"""""" ~""'"'"""""'"'""""'"_...., 

"Talebei ulum" tarafından Pa• yene ıebebini ıormaz. Her canı iıti· Sovyet Rus yanın mecliıte da· Varşova, 9 ( A.A) - Yarı 1 hakkında aralarında d :>ğtll 
dişaha bir arzuhal ıunulmuıtu. yen gazinocu veya kahveci iıtediği imi azalık alması için icabe· resmi Lehistan Ajansının bil- doğruya müzakerelere b• 

Sırp prensi Milan ikide, birde ayaklanar'!k dev dakilı:ıda fiat değiıtirebilir. Ortada den ittifakı irida timdiye dirdiğine göre Sovyet ve Le- mışlardır. 
S 1 A . b bizim gibi •balılmr da dolu.. O hal· kadar muarız bulunan hey • . . .. .. . . . d 

yapmamıştı. utan zız unu de kim oluna olsun elbette ti murahlıa•ların iıtinkifları bıstan hukumetlerı Sovyetlerın A1ansın yazdıkların a, 
hisseti, çatkın bir çehre ile Vur abalıya... ıaretile temin edilmiı gibidir. Milletler cemiyetine girm<:si histanın nihai hattı har• 
bağırdı: . . . . hakkında hiçbir hüküm 

- Aliço, Aliço!. Burası er · düşürdü. Hele Vahde Sultanın kendılerıne atıyelerde bulun· lgnatiyef lstanbula bir Rus d b b h 
0 meydanıdır. telişına payan yokta. Valide mak, lstanbuldaki zaptiyele- harp gemisi . celbedecek ~~ ~~ . ~ .. ~ apta era 

Zeki Aliço yerden üç tn· Sultan derin bir aıabiyet için- re bet yüz bin kurut dağıt- bu zırhlı padışabın servebnı ıtılafgırızhk te 
menna ederek cevap verdi: de oğlun• çıkıııyor: mak, aıkerlerin tedahGlde Odesaya götürerek bir Rus tedir • 

- Şevketlim! karşımda Sul · - Benim ıevketli arslanım .. kalmıı maaılarını kimilen ver ba~dkaıı~da ?1uha~az~ ~tına Londra 9 (A.A) - Ce 
tan Aziz mi var, pehlivan Bu talebei uJiim kullarına da mek gibi hareketlerle balkı a . ırtca tı. Şındaatbı.n ~ erde· reye hareket eden M. 

• • w • ceıı asavvra a ı sıgmaz ı, . 
Aziz mi?. ne oluyor? Hemencecik cemi kendılerıne baglamak peıın· f k t · t k"I~ 1 d derson beyanatında derJJ1 

- Sultan Aziz burada yok. , cümlesini dertop edip taıraya de iken beri tarafta vükeli a B9:.t~ş eb ple aha o ulyur ku. ki: 
B hl' . . • .. u un un ar azır anır en 

en pe ıvanım . nefyetmek ve tekmil medre- elıyle yanan ıhtılal kaz•nı ne valde ıultan, ne Mahmut Silih11zlanma konferaofl 
- Öyle ise dayan... seleri kapatmak ıerektir. muttasıl kaynıyor v~ ıaltan Nedim paı• ne de ceneral k d t 1 malı 
Al. s it A . . o· t t t . • d A . . 1 • ki ' rosunu ya ın a op a 

IÇO; U an zızın paça· ıye er, er epınıyor Q, ZIZln IOD gtln en ya aıı· Jgnatiyef vükeJinın hal' ka· . d d w •

1
. B- J b't 

d k t S it A · d F k k' d k d ' rın e egı ım. oy e ı sın an ap ı. u an u z e a at ne çare ı ıaray • o· yor u. rarından haberdar olamamış · 
Aliçoya müthiş bir boyuudruk rulan mecliıte Sadırazamla Maamafilı Sultan Azizin lardı. Vükela gayet ikıline lantının faydalı olarak 
vurdu. Jki taraflı tazyik o ka· l Vezirler akıi fikirde bulun- gönlü rahat de:Oildi. Her ıey- hareket ediyordu. labilmeıi için iki mübirJJ " General gnaıiyef • ,i 
dar fazla olmuştu ki Sultan 1 t' b ~t- . 1 . b muılardı. Nihayet Sultan Aziz: den evvel elindeki serveti Netice mulumdur. Osmanh elenin hal yoluna girDI' 
Azizin kösele kısbeti Aliço- e ın u un .. ış enne urun - Talebei ulumun arzuhal· emin bir yere k•çırmak ve saltanatı devrinin en ıefib d B • l 1 i• 

sokan bu guruh; bu defa da . . . . • • d' hl d 1 1 zım ır. u mes e e er 
nun elinde idi bir bez gibi S d 1 Ş bn.ı• li 1. Jeri bu defalık kabulümdür. bu ıuretle 11tıkbalını temın P• ııa arın an ° an su tan S R .11 ti" 

1 a ırazam a ey wıı mıa azı 1· k t k d' . d 'd. V ld Aziz bal'edildi, yerine beıinci ovyet usyanın mı e ..ı 
yırtı mıştı. . . t' "Ehi' 1 li b 'k' Amma tekenllr& ha ınde tn- e me en ııesın e ı ı . a e d'Jf'' 

Yeni kıs bet getiriJip güleı :ak::~~hibi lıar:fı:dan up~r: dilerini berbat ederim. Sultan; oğlunun bu arzuıuna Mu ·.at çıktı!·.' 293d~e~esi Cet- miyetine kabulü ve ı'l 
·d d v T il' • 1 ft 1 b d b ld mazıyevve ının ye ıncı pazar e ş k~ A üt kabı yenı en tutul ugu zaman Ali- şan edildi deniliyordu. eıe ıııy e ıo a ara oyun a çare u u: . . • . k b 1 b bid' _ ar ı vrupa m e 

çonun gözler~ kan çanağına Hakika;te iıe hastalık bı 1_ eğmiı, Sadırazamla Şeyb~i~- - • Arala~ı~; Moıkof sefın :;:et~f:~ı~u ı:d:d~~iz u bari~~=- ven et ve ademi tecavO• 
dö~m~ştü. Öyl~ ~ir ~içim~ne tan başlıyordu (Subaşı olmuı lamın azline muvafakat etmı~tı. lgnatıyef bı~ım en sadık doı: dedir. Biz; 93 feliketini ve sakıdır. Muhtelif heyeti 
getırdı, ulur gıbı bır nara olaydı uyanık- o su olmazdı Saltanatlarının endiıesıne tomuzdur. Bır defa ona sora Plevneyi okuyucularmıza bü- rahbasaların noktai o• 
atarak hamle etti ve Sultan başından bulanık) diyen ıair dilıen Padiıa_lıla. Y alide Sultan hm d. K f • • tlln teferruatile canlandıra· anlamaktır. Silihsızlaıılll' 
Azizi yakalayınca yere vurdu. çok güzel söylemişti. Su; ba- kurbanlar keıtırıp fukaraya De _1· a aıının ıçınde an· bilmek için vak'alara tekad · . • 1 

Aliço galip gelmiş, Padişa- şından bulanmıştı ve aşağıya d•iıtmak, fukara çoca~lannı cak. bır ıaçma taneıi kadar düm eden hidiıelere tem•ı fer~nsının mesaısıneli •" 
hın bütün hülyalarını altüst doğru öylece akıyordu. ıaraya celbederek yedırmek, beyın taııyan paditab bunu edip geçiyoruz. ıanıden evvel bat 1 
etmişti. Bu vak'a Padiıabı endişeye içirmek, ıiydirip kuşatm4k, da yaptı. Rus ıefiri ceneral Devam e~ecek) ğini zannetmiyorum· 

K K 
hareket yapmııtı. Bu genç, silibı yokta. Bu kadar gayri Meçhul genç gülerek: daha fazla bir 

Jlllllllllll ara orsa nıııııııııııı~ kararını Yerm1t bir vaziyetle müıavi tartlarla muıaraa ve - Allalıa emanet.. Bir k~ ve k~ndini laiç ~ormıY:,ı 
, reiı Karakoncoloıa yaklaımıf, mlcadele olamazdı. Bunun ıu atı kadar koımak kudreh· usulle mütemadıyeD 
~ ıağ elini kaldırarak birbiri için Herman belindeki mabut n?z var. Bacaklarınız ~enim- yordu. 

Al•f • ff •k JAd / k · · t 'k' aıılzade kılıcını diğer birisi- kınden çok uzundur, bır bey- Karagoncoloı, bu • ara J DJD arı u a e ~ tarkaıtınakr:ıs~nf !ıura ına 1 1 de bir kama U;attı. gir bacağı kadar UZUD olda• kitilik korsan alaytO fi 

M ı 0 a •ı e mıt 1 y b 1 d b k 1 b' " l • d · le ~ acer aların dan Bir Saf ha ~ Bu hiç beklen mi yen. hiç Meç hal ğenç bulunduğu ye- gunu ea an a ı~, • • • •m ır n.r• .ır~ esıyiı'oldl 
, h i k 11 b'I rin vaziyetini tecrilbe eder kollarınız da be~ımkınden u- veraıet tarıkıyle re , 

• umulmıyaa, att • 1 ara 1 e •b' b. k d f d zu11 mudur? Dedı Buoların en cesur ell 
getiril mi yen hareket, bu t•. gı ı ır aç e a sıçra ı ve B .. . . dd tr b. d w • • b kiİ ~ - 6 - hücum veya mlldafaaya elve- unun uzerıne şı e 1 ır ol ugu ıçın u mev . f' 

• . kırtıyı korsanların kulaklarını • 1. 1 • t . t 't diiello baıladı. Herkes ıuı Ve itiraf ediyordu k• 1oit YAZAN · F Şemseıı:n. • 1 1 t ·k· rıt ı yer erı ayın ve espı . •"' . . . . . ·. . • ıanıye erce çıa • an ı ı muaz- etti' muıtu. Zaten gayrı meskun kadar bu kadar rJJ ı 
- . Ya... Dedı, sen. ~ızım - K_abılıye~ını DH1l gölle· zam tokat, haydutların bepıi- . . olan bu adacıkta bir ·müddet muhasıma da rast geld' 

gemıye mal olmak mı 11tıyor · recekmış?· Dıye sordu. nide( ıaıırttı. Hattl, reiı bile Karakoncoloı, ~ıddetınd.c~ sadece kılıç demirierinio bir- Halbuki iki muaıs•d' 
sun?. Pekala.. Fakat bizim Sarı oglan : . ıaıufllaktan kendiıin alama· bdetl k';'~urmh~f bb ~alde dıdı birine çarpmasından çıkan tın parmak izleri, P"'.J 
gemi prenslerin teneızlih ge- - Gorüyorıuo ya dehkan- mııt/. unun ıçın ıç e eme en sesten baıka hiç bir ıes du yanmıı yüzünde bllJ f11'1' 
milerine benzemez. Bize mal h .. Kabiliyeti nasıl g6ıterece- Maamafilı reiı Karakonco- haımına saldırdı. yulmadı. Nasıl olurduda bu lı 
olacak kabiliyetini gösterm k ğini soruyorlar? Dedi. los vaziyeti' pek çabuk kav· K~rakoncoloıun ml\kemmel Bütün korsanlar kumlar damı birinci darbed• ' 
mecburiyetindedir!. e - Canım .. Siz de bunu bir radı ve ağzından okkalı bir bir sıli~!o~ olduiuna ıllphe ~zerine .. oturmaı~ar, bu ~iddet çarptıramamııtı! bOJ,ı' 

M h 1 
y k it yaptınız. Bundan kolay ne kDfn d . .. 1 • t caiz degıldır. Ve giiçlll kuv· lı · mucadeleyı, bılhasıa onu deli gibi tiddet 

eç u genç sogu tavrını r savur u, goz erı a eı ıı· . 1 'd' E k t h 1 . k h 1· 1..111 • var ıanki ?. Kartıma en iyi .b. b" h 1 ld ve ı, ır yarı ı ı. a • ona meç u gencın ço ma aret ı ediyordu. .,,.. 
hıç b~madı bve : d b . r bir haydudu çıkarırsınız ... Me- sa~ar. gı ki 1 ır : .k ~ l'k niıbetle . daha ufak tefek olan hareketlHini seyrediyorlar 1 DiğeriPe geline'• ~ 

- aten . ~n . e • ?00 ~~ .ı- sele hallolur, gider ! eıı, w 
1 ıcı çe ere ow e 1 an- meçhul genç, Karakoncolosun yalnız Elhablador ayakta du · çok şayanı dikk•t ' 

yordum, kabıhyeybmı ıstedıfın Haydutların hepsi de birbi · hy" dogru yürlld~; dıger kor· bu çok şiddetli ve ayni za · ruyordu. Karşısındaki düşaı•~;.ı 
zaman ~o.~termege hazırım· rine ~ak~ıtılar ;bu sırada Her ıan!ar. lıay~e! içınde arka~• manda tehlikeli bllcumunu K~rakonco~oı bu meçhul ve kuv_y,eti!1i, vaht1İıJ - Goruyorsunuzya.. O da man ısmıodeki haydut kılıcına çekıldıler, ıkı mubaııma erlık kolayca ıavuıtardu ve reiıi gencı kalıncı ıle parçalamak yor degıldı; ve be '" 
bunu istiyormuş... sarıldı . Fakat kılıcı kınından meydanını ııenit olarak bı- bu ıiddetle alb kadem öte· için kuduruyor, mütemadiyen de hayatında ba k•,11 

Echoblador müstağni bir ta çıkarmağa vakit bulmadı. raktıl•r. deki kayaya kadar fırlam•ğ• hücum ediyordu. Pek mahir•· bir mubasıma raıt e~' 
vırla : Çünkü, meçhul genç garip bir Fokat, meçhul delikanlının mecbur kaldL ne olan bu hücumları genç ( DevaDI 

• ~-- --- --- -- ~~• -~--- -----------•a 
~~'9::"9". .. -.-. 
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Fahrettin Paşa Uz. 
~ 1tarkof'ta b~y~;;aua bulundu • 1-lususi T e g r 

eS Pttoıkova, 10 (A.A] - Fah· ımahalli memurlar ve halk ta- • • .. 

kettin Paıa Harkoftan hare- rafından bize çok samimi bir ı·sıanbulda şı·ddettı• yag"""' nıuı· yag"""' dı 9 Tarihli 
\ '~.ll~en evel Tas Ajansı nıu- kabul gösterildi. Samimi min- ._ 
~' •rııe görnıerek heyetin oettarhğımızı bildiririz.,, 1 .... • Telgraflar 
~." .. ~ofu ziyaretinden hasıl Hey' et hareketinde Harkof 8 •k t 15 • b N• d b 9 Eylülde bayram yaparak 
d 1' 1• fevkalade intibaı kay garnizonu kumandanı M. Tu· eşı taş a evı su astı, ışantaşın a azı çalışı!madıTrı için l>OZetemiz eli 
etoııı d . t. k. o o 

11 
ve emış ır ı: rovaki, mıntaka icra komitesi ) k ) k • t • d• ger gazeteler gibi· 10 Eylül sa· 

ili Sovyet Rusyada bütün reis vekili M. Boğuçki, mevki eV er Yl I 8C8 V8Zlye e gır 1 bahı irııi,ar cımemişıi. o gün 
.. et çalışıyor. lıi ve vazife· kumandanı M. Petrof tarafın- Istanbul lO(Telgraf) - Dün şehrimizde bit ıNişantaşında bazı evJer yıkılacak vaziyete gelen telgrafları -hadi u tak 

..,_- ___ 
1 •even bir millet hiçbir dan uğurlanmıştır. Bir müfreze saat devam eden tiddetli bir yağmur yağ- girdi. eden karilerimize· lıulll a n :. 
illan mağlOp olmıyacaktır. istasyonda mevki almıı bulu mıştar Yağmurun şiddetinden bazı evlerin Ç':.rşı ~stüode da_m~ aktaran bir Er~eni ediyoruz : 
erek ordu erkinı ve erek d ' çocugu yagmurdan duşilp yaralandı. T hrıbat 

g nuyor u. sıvaları döküldü Beşiktaıta 16 evi su bash. azdır. ı.; - Yunoni tnn muhalefet frrk 

S-u-lh-kongresı· Ermenı· ceneralı B 1 • t d ~i::ırice:~i;e~7iı;~~:~ ~~~~:~:nin ~~i U g&fJS 80 8 me i hususunda Yunan hükumetinin 
--- yaptığı mfizolıerete tnraftor olduğunu 

~~~----·----~~~ ""u·· rk ı·stıGklaA ıı·nı· Avrupa ı·çı·n Koınitecilere karı-;ı sid- söy~emi,tir. 1 y 11 1 d ti v . • ' ' & - Çekoelovnk)a hariciye nazırı 
0080 l ar 8 05 u2umuzu detlı tedbır ahlllYOI'lllUS! M Rene' şu beyanatın bulunmuştdr: 

lüzumlu buldu bozmagv & ÇBIJŞlyOr lstanbul, 10 (Telgraf ] ~ - llarp tehlikesi vardır. Fa~n~ lok Sofya h"kümeti . komitacılara harp patlnmıyacaktır. Patlıyncak r;ıbı 

t 
arno 10 (A.A)- Bura- sellmlamaktır. lstanbul 10 (Telgraf) - Ermeni ceneralı Torkum Garbi k 'dud ti' b'. b görünmesi bizi ikaz edhor. Harp 

Opla b 1 ·ı 1 d" K . d . ' ' arşı şı e ı ır eyanname d . b" d ' 
•1J)h knan e~n~k?1ıke u.n · 1 1 ougre .ayn.ı zam~n •. mıl- Trakyada aleyhimize tahrikat yapmakta ve Yunanlılarla neşretmiştir. Bu beyannameye orııS n ike. ı~ :ı~~;~?Bız.A. k , 

ongresı ı ı arar ıt· et er cemıych prenaıplerı Tür d k' d 1 .. b l k d - tısnt e ı ı e . n ara J a 
l • • k' . . 'k . . . . aramıı a ı ost ugu ozmıya ça ışmı ta ır. göre · komitacılar 10 sene gitti. l\1umaile)·h birkn" gün sonra 

etmıştır. Bu kar Arlar· ıyenın ıstı lihnın temıo edıl · p · · b b t · t k T k · · ' · · · • b' . . S . k f' t• • bilt" A roıa gazete11 u uıus a neşrıya yapara or um ıçın bapıe ve medeni hukuktan tzanr e gıdccek, oradan Antal)a'ya 
ırııı ovyet Ruıyanın meıı ey ıye ının un v- y bük A • • d'kk t lb t kt d' k . 1 

ti 
. • h . 

1
•• uoan umebnın ı a nazarını ce e me e 11. mahrumiyet cezalarile mahküm geçece tır. Anta yn'don sonra tersine 

i er cemiyetine girmesine :::u •t•:raer e:i~~~et va~mı~~~· AY Dl N L I' LA edileceklerdir. gide.cck olan Ccliil Bey oradan Er· 
I". Konferans umumiyet K · İ . p t B k gonıve doğru Şnrk se,abatına ~ıka· 

'tı•ib' dk k I k S ongrede Sar meı'elesine, zmu os ası : u açıncı cakt;r, Bu seynbnta ehemmiyet '"eril· 
•t •ne ıa ı a ara ov· 'lih 1 • • b ... ? • R sı sız anma ışıne ve uzak eyannam ... ·· ınektedir • 

....,....,...:- 'ltınau~y~nın Cenevre teş- şarktaki vaziyete ait raporlar • --- & - İsmet l'aşa Solı günü Ankara 

ğrll ıltıhakını evvelden da okunmuştur. lzmır'e Ne için Gelemediler? Karar vapuruı.un ını..;tnt seferiyle Trahzon'a 
b• . . . . hareket edecektir. s~yahati Kars'a 

•ıı Aydın, 9 (Hususi) - llstik Ayd~n demır~olu şırketının K t'•J t• kadar sürecektir. 1 er lil davamızın semboli lzmiri baktınde tedbır ~~mbfası se- 8 l eş J ~ - Spor işlerindeki kararsızlık· 
,, • ve cllmhuriyet devrinin güzel efp o~muştur denı e 1 ır. . 1\.yasofya M iize Ol n YOl' tım şiküyet eden gençler 200 sa) fa· 

\i K 
, 1 T f 

• E . p zmır Postası - Aydın Şı ' ' ' ı k b. 1. • h ı 1 b Cnm 1t 8 81101 t tt• eserı olan Budunlar arası a . lstanbul 10 (Telgraf) Aya· ı ır thrır azır amış ar ve mat u 
lı e iŞ 1 .. k . . lu"1·· mendıfer kumpaoyas1nın, hal f . . . .. 1 .. halde bulunan bu taktiri aliıkader 
.,'1t b . . naynını gorme Lıçın ey un k . • .. d . so ya camısının muze o acagı , eıı erg, 10 (A.A) _ ıçın çöken gölge bu'gölge ile biç . . _ . ın ıhtayacına gore te bır ,. makamlara, meb nslnra dıığıtmağa 
~ .. bu .. b" k t' 1 bir alikası olmadıg-ıoı ve on- 7 ve 8 ıncı lgunlerı buralardan almaması birçok yerlerden k t ı nurette kararlaşhnlmış karar vcrmi~lerdir. 

guıJ ucum ı a a- l k k d k t)' t Mü l .. ·- .. - . .. !ben l lO OOO h' larla münasebetlerinin bund yapı au a ın o a ar uvve ı şikayeti mucip olmuştur. Kum ır. ze er mua.uruoun neza- S - Bır Alman profceörü Knme-
~ sup ' ve ım - an k 'f 1 k' t' lt d 1 t . . . "k b b 1 M'kr ıt'ıla J IOOO 14 sene evelkinin tamamiyle ve uı o mu11ttur ı, otoma· panyanın bu busuıta lfapacıiı re ı a ın sıva B11D amınr.e rın mı ro unu u muştur. ı op 
~ rına meDSUp ta . ld ,. b , • b .11 d r t f b 'l b J t kandan pek giiç B)Tllmaktadır ! teftiş etmiştir. Söylediği ayNnı ok ugunu eyan etmıştır: ~ ~r en sonr~ ren er k ı ke h~r fedakarlığın k.endi meoa- aş anmış ar ... • • S - İkti at Vektıleti limnnl~rımızı 
ttta S 

1
. t f k d k" ut undan sonra 200 yenı kafı gelmemıt ve pe ço fiıoe de uygun neticeler vere· . 1 k . · "k' ,_ d b 1 osya ıs ı. ır uın a ı b k . . . .. . ı J k ~ ıemız eme ıçın ı ·ı tarar:. u a ı n • 

bidiıel t d k .ay~~ .. verılmış ve M .. Hıtle· Aydınlı elleri bögürlennde ceğini bildiğini sandığımız için S a V ODga. es mak hususunu tetkik ctmekteılir. 
ıı ere emas e ere rın oounde muazzam bır cerit · d k J t b lik d' h tt k tıı it t' I b' "dd . ) ,. ıstasyon a a mış ır. u ay ıye ayre CD en- Dubalar bir ınil)OD liraya nıul ola· 

ı a aranm ır mu et resmı yapı mııtır. . bı'raz d d' • • 1 Yakında Bel.ı.!'rat'ta ---.. - Bu mahırumıyete a ımızı a amıyoruz '-' caktır. 
••• • •• topJaııacak ---·--...... ---

tleral Paten Zengin lrandakı· Ytınan tı0bea . ı ıstanbuı, ıo l Telgrafı -ile d • ? e· T b . •. '- .._ Bükreşte çıkan Adverol gaze· 

~'tia emış ır e erru Hı.MAYEYı· SEFı·Rı·Mı·z tesi; yakında Belgratt; top 

9Eylô 
Vem tbuat 

d, IO ( A.A ) - Marn Eliziz, 9 [ A.A ] -- Abdul· Ianac k olanlslav kongresinde, 
e~ i il nınharebesinin yir· Jah Cevdet beyin refikası Fat· DERUHTE ETTı• Bulgarislanla müttehit bir Yu· lstanbul, 9 (A.A) - Istan-

i• -~ddörıümü münasebetile mı Abdullah Cevdet hanım . bul gazeteleri hmir kurtulu-
'' old .. t kt . . k h El goslavyanın temellen ablaca- 12. . ld" ü .. ü b .. tl•' ı P ugu nu u a ce· zevcıne aıt ütup aneyi Aziz Istanbul lO ( telgraf ) _ Irandaki Yunan tebaasının hi .. kt d şunun met yı on mun u-

'iJ ,,
11 

•len demiştir ki: şehrine teberrll etmiıtir. Kü· mayesini Tahran sefirimiz Enis bey deruhte etmiştir. gını yazma, , a. ı:·. yük bir sevinçle kutlulamak-
1.1 hi nıeydanında yan yana tüpbane gönderilecek bir me- d • tad1rlar. Gazeteler birinci say-
ı aı~letce Fransız ve Al- mur vaııtasile buraya getiri- E Madrı·t mıra falarını milli bayra r:uın yıldö-
o• ·, t'deri son senelerinllecektir. rıranı ld düınüne tahsis ederek renkli ec üL 

1 
d 5-1 ına!!lup o n 

t' r 11e erin en sora ı f k Grevlerı• B ! 1 ""'[ A ] 8 temsili resimler neşretmekle ,:P beşeriyetin artık ya 1 Türk sti razı • o onya, o A - O· ve lzmirin kurtuluşuna mün-
dn t~daviden başka bir Ceyhan, 9 [AA] - Ergani l~nya takımı. Avusturya ıa~· tehi olan büyük hareketin 
tta,~nnıediğini bize ha· Sanayi heyetinin bakır madeni yolu o. tertibi . Mad~t 9 .< A.A ) - Grev pıyonu Admırayı 5 - 1 meg· bülasasını y pmaktadırlar. 
~ ziyaretleri istikraz tahvilleri halkın gös- cıler numayışlerde bulunduk· lilp ederek mcrltezi Avrupa Gazeteler lzmirin sevincineı 
Şefkat Er Moskova, 10 ( A.A)- Türk terdiği alaka üzerine tamamen lanndan zabıta bunların üze futbol kupasını kazanmışbr. yoı milli h ssasiyetle iştirak 

1 9 (A A) 
1
\ .. sanayi heyeti tarafından otom o satılmıı ve bir miktar daha rine ateş açmışlar. Birçok ya- ' • • • ve bu güzel şehri kurt ran 

•et ·f IA-k agus~os bil fabrikasile Hars parkı gönderilmesi istenilmiştir. ralı vardır. Aralarında bir Ha~·t parkında tcza- orduların baş kumandanını ve 
tk e a etzedelerıne . d'I . . k d ı b. 

t l Üzer HTT h zıyaret e ı mıştır. Sosyalist bulunan bir takım lıürat yapıldı uman an aranı zn ıt ve ne-
~ e ı a ıa mer H t . • N 11 h E f leri . . h'tl . -,illi~ \1?1~ınisi tarafından eye reısı u~u • sat nümayişçi tevkif edilmiştir. L<>adra 10 ( A.A ) - in- er . nı ve a~ız şe 1 ennı 

~- ,. lialaliabmer şubesine bey M: ~restnks~ı, .~araban Lı·v roolde Madrit 9 ( A.A ) - Umu- giliz Faşistlerinin tezahüratı tebcıl etaıektedırJer. 
•ra gö d ·1 · t' ve harıcıye ko'Dıserhgı şark • . . . . . . • . 
...... llllllııiıiııııııı-n erı mış ır. b . _d .... M Züt mı grev Madntte bıtmıştır. ale sıyası hasımlarının mukabıl Pamuk 

şu eıı mu uru . erman k 
tarafından kabul edilmiıtir. pamU Dahiliye nazın grevin Ast· tezahürat. dün öğleden sonra V . . 

t 
'd h' l ... . . b. r . l ld .. t db' l aşıngton, 9 (AA) - Zıraııt 

Liverpol 8 (Telgraf•- T;ş ura e Vll ım eşbganı ve ütün po ısın a auş o ugu e lf er N .. 1. d b'ld. 'ld'... .. 
• ··f . k·ı l k l . d 'dd. h d. 1 eza. e ıo en ı ır1 ıgıne go-

rinievvel teslimi mallarm be- mu rıt teş ı it arın apatı - sayesıo e cı ı a ıse o ma- ) E 1-ıd k b ı·· d · . re y u e pa u ma su u 
her libresi yedi pena 4 san· masını ve reislerinin aıahke· an geçmıştır. 9 252 000 b lya o!muştur B 

Miibayaası hazırhklan timdir. melere verilmesioi emrettiğini 16 kişi tevkif edıl.nişlir. Ve ~ikt~ 13 047' 000u • . . . k k .. _ d b f'f r geçen sene , , 
lııtıyor - söylemiştir. itışıp a ışma yuıun en a ı balya idi. 

Aydın 9 ( Huıuıi ) - Müs- Madrit 9 ( A.A ) _ Grev surette yaralanan vardır. 
kirat inhisar idaresi mıntaka· Nevyor kta esnasında 6 lıişi ölmüş ve - -
mızda hurda incir mübayaa- namuk 14 ü ağır olmak üzre ıs kişi Biiyiikotoınobihniil<afatı 
sana başlamak llıre yer, yer ., yaralanmıştır. Monza, 10 (AA) - Italya Çeşme: 9 [A. A] - Dün gc-

Kuru~ alım şubeleri açmaktadır. Nevyork 8 (Telgraf)- Teş· Sendikalar bu sabahtan iti- büyük otomobil mükafatını CE. saat birbuçukta kasabamız· 
Bu şubelerin tayin ve tesisi rinievvel teslimi mallar 13 baren işe başlanmasını em- Mersedes markala bir otomo- d~ l>atı~an d?ğu~a doğru uzun 

ıçm bir müfettiş mıntakayı seds 13 pensdir. retmişlerdir. bille Fagioli kazanmıştır. suren şıddetlı bır zelzele ol-
baştan başa dolaşmaktadır. H sarat yoktur. 

,, 

Zelzel 

Hurda 

~·· 

Elbise F ET ve ASI ası 
Telefoıı r'T o, 2042 Eski Bit pazan N o. 15·- 17 

ve gurup işleri alınır. Diki~ mükemmel fiatlar her keseye uygundur. Atclyeınizde chcınnıiyetli ıslahat yapılnııştır. P. H4 l 
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incir mubayaatı ·-·-lnhisa , muhtelif mubayaa 
tesis etti merkezleri ·-·-· 

Cumhuriyetin MtıcizelerinClen 
-- iftihara Sayan Bir Varlık --

Avrupa bisküvitlerine artık ihtiyaç kalmamıştır. 
Fenni ve . asri levazım ve vesait ile vücude getirilmiş olan Istanbulun 

Lüks BiskUit 
Fabrikası mamulatı, çok nefis, he:r keseye elveritli ve Avrupadaki mamulittan hitta 

daha yüksek ve sıbbldir. Türk işçilerinia bir ıabeıeri olan Lükı BiskOitlerini Avrupadan 
mal ith~lice zerrece lüzum bırakmamıştır. 

Paketleri, ambalajı lüks mağazalar vitrinlerinde en güzel bir ıüı teıkil eden 

Lüks Biskuitleri 
J.ıiyoıı çikulatası lzıuir miinıessili ve çikulata fabrikaları panayır 
müınessili Osınaıı Zeki beyin Şekerciler içindeki lıtanbul Pazanadadır. 

\\er mağazada da toptan ve perak ende bulunur P. 611 

Milyarder Vonderbild Jf ilyoner Supviç 
lılar kazanmışlardır. lngiltere Damına Mr. Sopviç isminde 
bit rr.ilyoner iştirak etmiş. Amerikayı da milyarder Van· 
derbild temıil etmiıtir. Galip ve mağlup amatör kotra 
kaptanlarının resimlerini dercediyoruz. 

'Bir kupa koyduk: 

K.S.K. ın altı Şarpi'si arasına bir ıeref kupası koyu 
yoruz. Maksadımız; mevsim sonunda Sarpicilerin •vaziye· 
tini bir daha tespittir. Türkiye birincisi Refik beyin dai-
mi galibiyetini tekneye hamledenler vardır. Bu müsabaka 
yapılacak olursa Refik beyin 2: Acarye binmesi şarttır. 

Şarpi kaptanları gazetemize birer muvafalrat mektubu 
g6nderirlerse mlbabakayı CSnilmüzdcki Cuma günü değil; 
esteki Cuma yapmak s.fikrindeyiz. Şarpi kaptanlarından bu 
Cuma gününe kadar muvafı kat mektubu bekliyoruz. Şe
ref kupası kendilerini bekliyor. 

Borsa faali~ 
J)iin üziinıde :ı.~1 

tereffii v:ııtL ıB 50 , , 
D ~n Borsada 8. bO~tl 

ruş arasında 4255 13 
val üzüm ve 5 "' ,,ı 
arasında 1745 ço~p 
3,90 - 4 kurut •'; ~ 
çuval buğday 3,2 6z~ 1~ 
124 çuval arpa, tıı A· 
tan 292 çuval b• 31~ 
24 çuval burça1'• ,·~ 

1111 çuval mısır darı, 
1 

,. 

çuval börlilce sallf 
rilmiştir. JıO 

Cumarteıi ga~,tl" 
nazaran üzuaı fı t d• . para tereff ü vır 

Zeybek Rakısı: Nefaseti ve nezafeti 
rağbet kaıanmışıtr. 

itibariyle her yerde 
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.. -. 11 E idari yaralar ,, Urla' da 

İSTİYORUZ!.. 
Bu başlık al tanda yazdığım Ahalisinden bulunduğumuz, 8 k • T k·ı At Sef erihisar'ın 

f U makalenin ilk satırlarını her türlü terekki ve inkişafa e çı eş ) a 1 

-Hissi, içti.mai, ·aşk romanı-
güren okuyucularım, acaba iıtidadı olan vatanımızın bu y • Jd Kurtuluc 
yine ne var? diye içlerinden köıesi yani Dikili; Kaza olduğu eDI YBPI I Y 
b ı t ·h b · .. · b d • ..... • G.. ·· d .. att~~ ~rı k mt evb~uumun el ~~s tbarı. ten ~rı -kyanı ledş ~en~d e~ Urla, (Hususi) - Kozamız- UDU Ur 
e ıgı no a ı ıran evve og- erı- geçırme te o ugu ı arı .. .. . . • 
renmek makıadHe heveılene- suiiıtimallerden halk!tabakaları dı lagvedılen kır bekçıleu Seferihisar, 11 [ Hususi ] -

ı ı - 9 - 934 - 25 - A. ADNAN 

Ilı' tc:enin sükünetini neş'e- pan en açık teeHüflerimi söy- ceklerdir. arasında tevlit etmekten bili teşkilatı; dirayetli kaymakam Seferihisar, lzmirden iki gün 
ct~le Paylaşıyoruz r ve heye- Jemtk isterim. Benim "Kalbi· Okuyucularım arasında Di- kalmadığı bir yeis ve nevmidi vekili Llitfü beyin himmetile sonra, 11 Eylülde kurtu~muı
~u:I~ konuşuyoruz. Karşı sa- mi acıtıyorsunuz, çocuklar.,! . kiliyi ~anımıyan bulunur dü- içinde yaı~y~r. . • 1 E~l~l~en itibare~ yeniden t~r .. ~~.gün ,~u. ~üyük ve kut
~ rt11 dalg•larından gelen ıe- Demek suretile anlatmak iste · şilncesıle; vatanımızın en mil- idari ıuııstımal dıye tavııf teşkıh, ıdare heyetınce karar aı guou tes ıt ıçıo başta kay
,: nıecelerini bazan sakı- diğim manayı, ıen çok yanlış him bir mevkiini işgal eden ettiğim cümle, bu memleket altına ahnmıı ve teşkilata baş makamımız Ihsan bey, olduğu 
ı, •le, hazan da dalarak pay tefsir ederek böyle manası bu küçük kazanın coğrafi, ik· kaza olalıdanberi bir ıiiıile laomışhr. halde. belediye, cemiyetler ve 
~:•Yoruz. Narin acı çilglıklar az, lüzumu az ıözlere yer bı· tisadi ve siyasi vaziyetini baş- halinde mütemadiyen suıiıti- Yeni kır bekçileri süvari memurlar ile halk Cumhuriyet 
~rıyor: raktın. Yalnız kalmaktan, ka bir yazımda izah edeceğı- mailere ihtilislara ve daha ve okur yazarlardan intihap meydanında tezahurat yap-

diy Yapma Ragıp ağabey, keudi kendini dinlemekten mi vadederek asıl maksada sayamıyacağım bir çok yolsuz edilmiştir. maktadırlar. 
;:·.Sır ııklam oldum!... bahıediyordun. Bu iyi hisaine geçeceğim. loklara çok müsait birsaba almış Bekçiler, geceli güodiizlü İrat edilen nutuklarda csa-

tı b· luıe ecı konuıuyor ve ya veya b 1 ! C k Beş sene evvel kaza olan bulunmasıdır. Bu balitın esbap vazifeleri başında bulunmak- rehn acılıkları ve zaferin, is-
lddctie ıöyliyor: . t . u uıuna.. evap verme Dikili'nin, yeni doğan gürbüz ve avamilini araıtırmak key- t d 1 8 1 h k tikJalin yükseliği tebarüz etti· ...... e· d "k" • il erım. b' 'b' h kk ld v • ır ar. u unmıyanın a lnn- ·ı . t' 

~.. ır e ıı azct edıyorsun, B p k' H ır yavru gı ı a ı o ugu tiyeti bize terettüp etmezse· d k .. k'b rı mış ır. 
~,;'11••• Bütün bu hallere se· b t0

' a ~z~ .... d aya!1~.n büyümek ve inkişafını temin de bugün Türk topıaklarında ad anunı ta 1 at yapılmak· ~ • • 
~lal olan, "haydi denize açıla- 81 :n:ıç ~ ~ erın k en d' şı~ •· etmek için :'çok ibtim•m ve her türlü vatani kaygularla ta 9ır. k d k b. . 'b Zavallı köylü 
d,~". diye Rağıbı sıkııtıra~ sen y~ a ar aıma en 1 en· itinaya muhtaç olduğu aşikar· yaııyan her ferdin alik•d•- u 8 ar 81 1 ır ınzı ata .. .. .. .. .. 

i ıt, ti.l~iain? dımle yalnız . kaim!'' ~e~dimi dır. , Bu ehemmiyeti takdir olması en kutsi vazifelerinden! rağmen sürü sahipleri müte- .Agaçtan dus~u ve oldu 
'eıt' ~ ~'gıp hiç konuşmıyor, ge- uzun, uzun dınlemıı bır ınsa· eden Cumhuriyet hükümeti- iken devlet mekel, bir çift- roadiyen ziyan yapmakta ve Urla ( Hususı ) - Urlanın 
.,~~ ~·~ derinliğinde ve soluk nım. Ruhi tahamaıürlerin nef- nin muhtelif vekiletleri, inkı . lik yapan bazı bettıynet cşha- mütemadiyen de ceza vermek- Kızıl ~~bçe. nahi~·esi d.ahili~-

e bİ ~ •ıında bir kürek kalkıyor, sime aııladığı zevk tereddisi, lap içinde doğan bu yavruyu sın bu çirkin hareketlerine tedirler. de huvıyetı honuz tespıt edı-
li ı; ~ k~rek iniyor... arzu tereddiıi beni cemiyetin yetiştirebilmek için idare ma- ıöz yummak, ldemokraainin .. • ... l~miyen bir köylü, köyünd~n 
1
4Jt• ''k •rın mahzun olmuş gibi kirli saydığım muhitinden kinesinin her şubesini inkılap- hikim olduğu cümhuriyet ira- Ed• B ç~kc~ak palamut toplamaga 

••tiflt etıniıtir.. Pakize şimdi uzaklaştırmıştır. çı, genç memurlara tevdi et· deaiJe kabili te'Jif değildir. lp ey gıtmış vve pa!amut topl~mak-
'14,d~ete daha hikim.. Müte- Ben, ıene)erce, cemiyetten mek sure tile rejimi en kuv- Çok lacı bir hakikattir ki . . . , . ta oldu~.u .. agaçtan duşerek 
~Yen sesini yükıeltiyor: o kadar uzak kaldım ki vetli esaslara [bağlamıılardır. kazamızda beı ıenedenberi J)ık11ı de vazıfeye başladı derhal olmuştiir: 

11, Ah N · •v• d' b' b . . . ' C h · t b .. k .. etı'. t b k b k d · 1 d b .... k D'k'I' (H ") Zabıtaca tahkıkat yapılmak· llıt , arıncıgım... ıyor. ıran enlık ıddıaatnı taşıyan um urıye u um , eş- aş a aş a aıre er e uyu ı ı ı, ususı - Kazamız . • . . v. 
b.ııı be kötü talihli insanlar- nefsimin yak1nlaıından uzak- kilitı esasiye kanununa isti· ibtiliılarla, suiistimallefle kar- Kaymakam vekiletine tayin tadır. Netıceyı bıldırecegım. 
~'~'l..,, Bizim nemiz eksik ... 1 • • na den Türküu, ~Jiyik olduğu şılaşıyoruz. . B . . .. T •• •• .. cı • 

ı.t lı lltQ Dl ' t 1 1 ı aıbrmasını bde beklerım. . A • t' - 'kt' d- b'I . s 1 edılen ornova Nahıyesı mu- utun 1'0''. ,,,d es u o mıya a ım. . 11yası, ıç ımaı, ı ısa ı ı gı· aya ım: _ .. . . . . 
••~ ~.en gülmiyelim, eğJenoıiye- On.dan ıo~ra, ond~n ıonra !erini en yüksek mer ebeye Birincisi:EmvaH Metruke sui d~ru Edıp bey gelmı~tır. Şı.oı· inhisarlar umum müdürlüğü 

,-
1 

•~ı, Şu kaynaşan, fıkı daşan kendımden oyle geçtım, öyle ulaştırabilmek için en medeni istimali on bin liralık ikincisi: daye kadar gerek Nahıye tütün Eksperleri tarafından 
;dl J ''rıı~' bak Narinim.. Bhim korktum ki çocuklar.. işte o ve mütekamil kanuoları der- Maliye veznedarının on iki müdürlüğünde ve gerek veka- verilen raporlara göre; bu se-

,,,, ~'l. Doksan... zaman cem:yetio insanı, cemi hal kabul etmiş ve mer'iyete bin liralık ihtilisı üçüncüsü: let ifa ettiği kaymakamlıklarda ae Türkiyenio tütün mıntaka-
• ~ l,ti Y~tus. kız ... lçer.i~io · ~ert· yetin • .. damı olmak istedim. vazetmiştir. • • . P.osta v~ telşraf. müd~ri~e~i- gösterdiği muvaffakiyetleri bu ları~?a 45000 bekt~rlık arazi 
ıt·.J ~ili oııyormuş gıbı bır de Bana yuz veren, bana mubi- Her sahada bırçok yenıhkler nın sckız bın lırahk ıhtıtası rada da göstereceği kuvvetle dahıhnde tütün zer iyatı ya-
,1"'~ ~tl~i~eıall~münü din~iyecek tinde bir kö~e ayıran yerlerin doğuran ve iyi randı~anlar d~rd~ncü~ü t~yyare c~_mi7eti: ümit edilmektedir. pılmışhr. 
e~:; ~b ... Bız daha dogarken daimi bir yolcusu ve ziyaret· veren bu kanunları tatbık e· nın uç bın hralık aunstımalı , ,, ,._, .. ,,,.__,....,.'"'"'"'"'"'"'"""'"'·"'"·vvv vvvv, .. w Hektar başına 700 kilo 
•~ \İil Yıl~ızımız söomü~ •. Öyle çisi oldum. decek kuvvetli seciyeli, şuur beşinciıi - ki - en acıklısı da gelmesine degin ııylarca ge- randıman eoas tutularak bu 
1"':i , 1111 Rağıp bey.. Hera . b' d b 1 1 lu genç memurları yetiıtirmek dört beş göndenberi meyda· çen zamanları ve~ileten mü· seneki tütün mahsulünün 31 ·32 ,--1'.J ngı ır yer e u uıu an k f' . d b'"d' k' b' k k , ,,. , ·,.; · . . . b. t I t b . d ey ıyetı e ta ıı ır ı ır oa çı an il görünüşte on bin dürler ifa etmişlerdir. Tabii ki milyon kilo tutacağı tahmin 

1•11~1 ~ı.. '1 tden konuşmıyorıun t'ıkrl ~p ann ıya denı avketketl· zaman mest>lesidir. teftiş neticesinede belki de beş sen f d b k d edilmektedir. 
• 11> 1 .. b ? ı erı g o, ora an uza a • T k'I" t 1 b'l k . . . . k e zar ın a u a ar ......_ ga ey . v .. • . .. eş ı atı ; amam ıya ı me yırmı otuz hın lırayı aşaca . d d .. . . . • • • • 

~f ~~~k l<albimi acıtıyorsunuı, dıgımv gun, ~endımı oksüz için memur ihtiyacının büyük- olan muhasebei hususiye me- 1 are me~uru egıştı~en . b.ır Ödemİ~e 
~' ~ l•rl .. sandıgım dakıkalaram oldu. lüğü karşısında kadro içine mururunun ihtilisıdır. kazada ıdar .: makınesının Y 

0 '~,~k~le, Rağıp beyin bu Cemiyeti özledikten, cemi- ahlikan zayıf, milli terbiyeden işte yara, işte kanıyan çi- sağlam işlemiyeceği ve bir Ya«mur yandı 
ti '" bıa:ıi acıtıyorsunuz, çocuk- yet adasını duyduktan sonra mahrum bazı gençler de ka· ban çok sakatlıklar yapacağı aşi - 11ıa 

~~- ~GrnJeıini yanlış an)anuı; artık onun muhitinden uzak· rışnuı olabilir. iktisadi buhran içinde çır- kirdır. Ödemiş 9 (Hususi)- Cuma 

, 
~ -.: • .soylediği sözlerin böy· laımak istemiyorum. Ümit Çok faziletkir ve ıadık o· pındığımız bu günlerde halk Dildlinia şimdiye kadar uğ ğünü saat üçte başhyan yağ· 
~ ••. 1 bır tazallume yer bırak- d · k' b • b t . lan Türk memur kitlesi içinde kendi ihtiyaca tını gidermek radıg~ ı bu suiistimallere bir mur bir saat devam etmiş ve 
~·,..Ilı t e erım ı, u ıza a ım ıenın "k il f d .. d 1 k" 

ı t '"ıd· eessürle karf;:ılamı•h. .. b" - ı·· t nadiren zuhur eden bazı ıe- mu e e ol ugu ev et te a- nihayet vermek için vcka"letı' sonlarında on dakı'ka k"'dar 
4 ~ ı y y umumı ır ıumu u aııyan l'f' · .. d k · · b .. t.. tı 6' Q-11, o çok sert, çok sitemli merakını takip edecektir. ciyesizler fenalaklariyle asıl .~ ı.nı. o eme ıçın u un _ene~· aideıinin buraya tecrübedide fındık büyüklüğünde tolu düş-
1. , \lyordu · k' 1 1 k .. · ki • ıısını sarfederken bu mueasıf .. 1• g1 E: • Sana geföıce kü.-ük Narin ıt eye e e auremıyece erı · k' k' ı k d derin görüşlü asil bir kAyma- müştür Tolu yalnız Odemişe 
d ~İ •aıen Ragv ıp ag" ab T •• b' h k'k t . d 'd .. ve çır ıo va a ar arıııın a ' • 
' ı L •ıkt .. . ey ... Sen de Pakize kadar benim ır a 1 a ıse e ; 1 arı ıa· d t •t• d · ı· • kamı vazife başına getirmesi yağmıştır. 

~'\ ıgımızın demı ece·im l .. h. ti . bü "k J a e a ı ıma ı, emnıye ı sar 
e-ı t~i t •ıktıgv f ky d g ' nazanmda iyi ve temizsin... a ıye erı yu 0 an ve ge- sılıyor. memleket menfaah icabahn- Bazı incir sergileri kaldırıl-
i1' ~ili~ ımın ar ın ayım. S' f • d nif mürakabe teşkilatına isti• d d f -~ b ~ biitün acizlerile sığı- ız er.ı Üfüren tesadüfleri · d . d .. . 

1 
• • Dikilinin en mühim noksar.ı, an ır · mamış olduğundan zarar var-

'it'~ ~~ il kibirleami• asıl va· bildiğim için sizlerin üzüntü- nhat e en_ 1 arke amb ırl erınıuk, kaza olduğu gündenberi )ayık 20 8 934 Adem Vasfi sa da azdır . 
• 1 L, tı111 1. yı .. n k d' .. .. eran muteyak ız u unara ld v b' k k 1 k . 

1;1 "ii- 1taybetmiş olan kızlar ouz en ıme uzuntü yapmıt ~r . d 1 . t d" d'I o ugu ır ayma am ı ıs- !!~~~~~~~ 
i-4' '' ~-'tfettigv in' .. . bulunuyorum. ye k

1
• 

1

1 are ehrıne ev 
1 

e .~ ~.n tikrarına kavuşamamışhr. ~ ı K k L •• k S-.-' 
~ tt t( ıı: enerji, geçın- ma ına arın er parçası gozo- Ü . . a rşıya a u s 

e ~tt.,:~~~larımızı temin için Ve konuıurken yavao yavaş nünde ve daimi kontrol Rlhn- ç . s.t~ıyer maıy:et . me I-
lı 1i•niz alakayı bütün yanlarına sokuluyor, aralarına d b 1 d 'f . 1. muru ıkısı kısa bır ıda-

• . ~ ·' ~-:~' · .Jr,, ... ·~···: •'"'·· -· :,,..,· .. -:.: 

tti , a u un urması vazı eı aa ıye d k . . T • 
~ &,ı. lllı'l.le takip ediyoruz oturuyordum. iki küçük ruh 1 • • b t d d re en ıonra as ere gıtmış, e 1 J qt il{ltı b v • erı ıca a lD an ır. •v . . . nema v ya 

} -~ li~ t~ra "-&gıp bey, sözlerim· arka .. daşı~ın ~z~n~ıkla~ı kar· işte: benim bugün yazılar- dıger ıkı kaymakam d~ az ~ır osu 
1
., ~ tıaı b ~ana çıkarmayınız. daı opücuklerını gozlenm yaşa ımla bahsetmek istediğim ve zaman zarfında becayış edıl · 

'~ ''l'd~~· evinizde bir angar- rarak kabul ediyordum. üzerinde parmağımı gezdirdir- miıler, bu idare memurlarının 
~>cıtaıQı ıınızı söylemek iste - Devamı var - diğim para bu nevidendir. müfarckatlariyle yenilerinin 

~~11111 ' ~nnna ne de olsa, ı•---------·-------------------•--•ı ~tı "tı bıle kendisine görea ELHAMRA J. ~!İLLİ KÜTÜPHANE SİNEMASI 
~diii '!'dır.8aıınııı dinlemek lZMIR'imizin KURTULUŞ 
, 't ~•ı, kendi kendilerile Tamamen 
~-ı,tıa. '1oıak istediğiniz za-

günlerine rasthyan proğramında 

Türkçe Sözlü 
,1 ~ ... l'l. olebilir. Biz veya 
~d ... , •i . b ' h tı öyle bir dakika 

11. ~>'lt lıdl\lrunı)a sıkabilirim. 
·1~ t .. ·ı , , S t•tıra gı mi, bana hak ve-

~ \_ .. ,lıd ~'l., değil mi? 

·' ''•ıı .. flJ s.:: Stı' IÇlDde doğrulmuş• 
,ıf' vı b,~11 gecenin rllzgirlan 

~- ~rıoıı okşayor, ben 
llıııra. 'Yecanımla konuıu· ' . ~b· ~"'ti" 11lıi 11 y a, Pakize sana, 

•talı yerlerinden ko-

Vatani bir filim takdim ediyor 

. A'k Fırtınaları 
IPI~ K~,1LM stiidyola rında 

lisanınııza çoYrilmi~t,ir. Temsil 
DAiıÜLBEDAYİ 

edenler: 
artishlcri tarafından 

GARY Ct OPER ve HELEN HA YES 
ilave olarak: Eftalya hanımın iştirakiyle konser 

"/pek Film 
" 

Seanılar her gün : 15 30, 17 30, 19·30 ve 21 ·30 da; 
Cuma ve Pazar günleri 13·30 da ilave ıeanı. Perşembe günü 10-30 da talebe seansı 

5 Eylül Çaı şambadan itibaren 
Hoş mevzu, güzel manzara, tatlı müzik, iyi rağbet 

kazanan eserlerden 

Sarış n kızla ı·careti 
Sözlü ve şarkılı filmini muhterem halkımıza 

takdim ediyor 
Mümessilleri: 

URSULA GRABLEY - HERTA KlRCHNER 
Ayrıca: 

Dün va lıa vadislcri . 
Seanslarımız: Cuma ve Pazar · 15, 17, 19, 21 

Diğer günler ı 9. 21 
Duhuliye 25 Kuruştur 
Mevki 30 ., 

Pek Yaklnda• s~.reyya öprc:_ti 30 kişiden 
• murekkep mukemmel kad-

ro3uyla Tan veLüks sinemalarımızda temsiller verecektirl 

P. 6 l91imiiii1 
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.JMEM AS iMdNN; n < 

Fren~i 
..._; 

Kıymetli vlicudunuzu yıka 

mak için hangi hamama gide· 
, ceğinizi düşüomeyhı i ı! 

Güzellik Operatör 
istiyene Dr. Cevdet Mu8tafa 

Askeri merkez haataneli Vr: 
B~lsoğuklı ığ'u 

Hiui hula~1k lı a .. -. 
talı klartln n ko-

1·tuıın ak i<:in m11t
la.ka y:ınıu ı z•la . 

PROF I LAN 

Memleketin en temiz, en HANIMEFENDi '; bir giln gi· Operatörü. 
ıhhi , en lüks bir hamamı diniz Keçecilere, her glln 6ğleden soar 
solan Keçecilerd" Lile sine Başınızı yaptmn siz de Minik ikinci Beyler So. No. 78 

berbere -=-iilıııııiiiiiııliıiılııim--~ 
mHı ittisalindeki 

Tevfik Paşa 
Hamamı 

Saçınızı parlahnız . kıvırtınız oı• • ••re 
Hile lüle ıvıerve şu 

Size başka güzellik verecek k A L•mı•tet 
bu ondüle ası 1 

Kaşınızı çektirip manikür yap· VAPUR ACENT ASI 
hrınız Cendelihaa Birinci Kord" 

na teşrif !"ediniz, herşeyini Çilleri, lekeleri, kılları ath· Tel. 
2443 

kd. 1 d t . d k • . -::::;. rınız _ .... 

Tiipleriııden bul n ııdurn n uz , Her eczanede lınlnnnr. 
ta. ır e av e l e c ce sınız. S tk b . I' d 'it h • L' d hamule ~ 1 

- ı ı eyın e ın e cı ot ımanımız an 
P. 659 Milsteciri:- Ali Rıza renge bllrünür ek olan vapurlar. 

P. 671 Yüzüoüz ıimdikindea bin kat Loııdra battı 

PARASIZ ELBlS E VE ŞAPKA Ana ve ilk glizel görliaür TRENTINO vapuru 15 t:r 
Buruıukluk yok olur, ıaçları- lülde Londra ve Hull e 

Yusuf Ziya mekte- nız boyanır, ar 
Herkes sizi cennetten çıkmı YUVONNE vapuru 25 

bi eski bir büri ·ıanır. lül Londra ve Lith·e 
Muhterem hılkıouzın uzun aenelerdenberi müesseseme karıı g6sterdiği rağbet ve te· 

Yeccüh sayesfode son sistem makineler ile tamamen asri bir hlle girmiş bulunan fahri· 
amın kıymetli mü~terilerine kartı ıırf bir minnettarlık borcunu ödemek ve bu hizme· 
ini de tam zamanında yapmak dOtllncesile herkesi sevindirecek pek mllhim bir kararını 
lln etmekle bahtiyarım. Yukirıda yazıldığı gibi her kese parasız elbiıe ve ı•p!<a temin 

üzellik kadın için bir servet- GRODNO vapuru 68. T. ,.-
DarÜl'İrf an tir ıüpheaiz, elde Londra ve Hull e 

Eyın.tıın birinden itibaren Kotun hazinemizden hisse alın Liverpool hattı 15 •dilecektir. Şöyleki: 
vııilmilzdeki 9 Eylül bilylik kurtuluı bayramında berkesin temiz bir kıyafetle bu 

bayrama iştirak edebılmesi için yalnız (bir ay] devam etmek ıartiyle eski,renkıiz ve b 
ruıuk ıapkalarıaızı arzu ettiğiniz renk ve ıekilde yenisinden dabn cazip ve milkemmel bir 
ıle koymak ve ayni umanda bu hizmetine karıı sizlerden beş para"" emek almamak 
aydiyle bu ay emirlerinize terkedilen fabrikamız yeni bir letkilitla ortaya atılmakta · 
ır. Bu suretle kadın, erkek, çocuk elbise ve şapkalarını tanınamayacak bir halde 
enileıtiren müasesem her sene bugfinde yaptıgı cemileyi yine tekrarlamıı ve: buıuretle 

u u hepiniz. BULGARIAN vapura 
kayda batlıyor. Mllracaat rşıa Üç katlı yeni bina bekleri.bir Eylnlde doğru Liverpol fi 
atlan her glln dokuzdan l on glln de ıiz· Gl 
sekize kadardır. Y anğın feli· ._ . • . asgovv·a . ..ııııı 
k ti .. • mektebı·mı"zı·n Baıun ııte hanımlar gırıyo GITY Of Lanceıter v•P.,r e ne ugrayan ;. d' • d. · ,. ... .-

• • • . ızı ız! 27 E itil Liverpool ve u.-
tedrısabna hıç bır sekte gel· Aynı uıul alt katta erkeklerı Y • ovv-a 
memelc üzere lizım ğelen ter· genç yapar Briıtol hattı 
tibat alanmıttır. Dersldr onbeı Salonumuz her yllze eııiz gll- PENTUSKER 20 fi 
~yl&! ~dehaıhracaktır. ~a!it zellik katar .. ttllde Bristol ve vz:~':noutl.-1 ianet borcunu ödemeğe çalıım•ıtir. s :naenaleyb bu fıraatı kaçırmak istemiyen 

muhterem halkımızdan yalnız bir ricamız varsa o da bu giyeceklerini vaktiyle gdirip 
birer makbuz mukabilinde fabrikamıza teslim etmeleridir. 

ıılerı mektebtn Salepçıoglu . • . b ki ·ı aılfl_ 
•• • k Keçeciler 3 katlı 122 numa Tablıye ıçın e enı en vap • .ı 

umu arkaıındakı titan öy 1 • • • 1 1 r!-1JfJI' 

b i 
E f h a ı yenı bıaada dıp oma ı TRENTINO vapuru 8 ı:.ı lzmir-Kemeraltı, Birinci Mıhçılar ıokağı 8 numarada 

BÜYÜK ISTANBUL BOYA VE iSTiM FABRiKASI amamı c varı ana ıek~ ds~· Minik Kadın Berberi Anvers Hull veLoadrad .. a1 

kağında Ana kıımında 
3
1 aı· Şemsettin Sıtkı GRODNO Vapuru Eyl':t 

P. 648 SAHiBi IHSAN rede yarnlllr. P. 6 2 Adresine dikkat ediniz. nihayetinde Anvera, Hull 

iLAN 
T. C. Devle1: demiryolları 7 
inci işletme müfettişliğinden 

Afyondan lımire gelecek canlı ökilz. iuek. manda ve bo
ia nakJiyahna ait 1030 No. lu tarife ahkamı 31 May11 1935 
tarihine kadar temdit edilmiştir. Fazla malumat için iatas· 
yonlara müracaat edilmesi ilan olunur 3776 P. 672 

lzmir muhasebei 
müdürlüğünden: 

No. Cinsi 

Sıtmadan 
KURTULUNUZ 

Lutfi 
Kinin 

Komprımelerini 
Alınız 

Markaya 

Dikkat 
P: 629 

hususiye 

Kıymeti L.I 
101 eski 95 yeni arsa Karııyaka Alaybey nald6ken 241 

tramvay caddesi. 
10 barakaKarııyakada donanmacı nesimiye sokail kıymeti 

Lira 
100 

ldarei hususiye viliyate ait yukarda g6sterilen gayri ·men· 
kulla millkiyeti paıinea aatılmak üzere müzayeneye çıkarıl· 
mı~tır. Taliplerin 23·9·9 934 Paz r glinO saat 9 dan 12 ye 
kanar encümeni 1iliyete müracaatları. 3760 P. 666 

1 K d k k k d k Loadradaa. ~ 

T.. k. z· t b k • • ın o uaunu, a ID re- N t Ü t t ·bı . .... ur ıye ıraa an ası zmır mini ve kadın tırnak cili11nı vaparl: n" ,~imle~~· erılll.., 

_şubesinden: 
Mevkii Sokağı Ciııi No. Muhammen K. 

Buca Dokuz çeşme araa 23· 25 400 
,, Fethiye dükkia abur 16 14 200 
,, Mecidiye belediye dükkin 29·21-27 800 
" Uzun ıckak arJa 51 63·67 200 
,, Mecidiye belediye .. 23,29,31 1200 
" Belediye ceddesi " 93 700 
" ,, • ,, 1·2 hi11e 80 800 
« Kemalpaıa " mecidiye " 19 5000 
« Selvi ,, 1·16 " 21,23 400 
" Üç kuyular " 8 400 
,, Özdemir dükkan 1311,I ıooo 
,, Uzun sokak hane .54'72 1200 
c Namuk Kemal arsa 9 ·16 bine 2 1500 
,, Gül sokak arsa 6 400 
.. Üç kuyular ,, 15 9 1000 
" lalim çıkmazi .. 2 200 

« " " " 3 300 
Bornova Yıkık minare , 21,1,46 300 

,, " « ahır 23,25 3000 
" • " araa 32,34 "nakit" 5 
" Arap• kirli hane 14 3500 
" Cayı ferah dllkkin 2,2 800 

mağazamızdan arayınız. değiıikliklerden meı'ulit•1 ,_-----•-•P• .. 660
- kabul edilmez. P. 531 

! 

Amatör 
Fot~iraf 

işleri 
Çabuk Tenıiz lJ cnz 

Reftk Liitfü mağazası bükümet civarında 

Balıkyaiı Yerine 
YAZ GÜNLERiNDE 

içeceğiniz en iyi kuvvet, ittiha · ve ğeaçlik iliçı 

Kiııa Lütfi'dir 
Her Eczanede Bulunur 

Ankara'da 
: H·~~z ~aıı a:s• :! ~~ Halk iş idarehanesi 
" Musabaka hane 23,23 200~ Po1is noktası karştsında dairei mahsusa 
" Havuz baıı bağçe yeri 72 "nakit,, 100 Telefon: 2037 

Karantino blllblil sokak hane 52,82 600 Ankarada: bilumum vekiletlerle ıurayıdevlet, ~·ı~~ 
« lslihane caddesi " 105 300 bina vergileri temyiz komiıyonları, gümrük ve inhııar 

1 
Karaotiae mısırlı cadde!'İ hane 185,305 600 iktisat dairelerile mabkemei temyiz ve sair devairi '~ı 

,, Niıat sokak " 7,3 900 ve hususiyede görnlecek her hangi bir işi olan veya :ir 
,, Mııırh caddeai " 223,417 400 olacaklar işlerini kolayca ve ucuzca takip ve intaç c:t 

Billb81 •- k 62 600 içio ancak, I•' 
" ıo .. a " ANKARA' da: senelerden beri bu işle metgul 0 f« 

G6ztepe Yetil lzmir ,, 15 3000 l' k b ' HALK IŞ iDARE .. ! ! ..,... '" "-sa™ -!!!!ZZ! = W:---=--~· muntazam teıkilita ma ı uaunan ( · 

81 t b •ı ,, Tramvay caddesi » 1·2 bitse 895,1047 4000 NE)I ne vermelidirler. • 
Umum 8ŞFa gazete &yl e• " Yetil lzmir hane 13 1800 Emlak ve emtia komUsyonculuğu. yu.ı ve tercüme '' 

• " Mısırlı caddesi ,, 559,405 1800 mümasil bilumum işler yaııhanemizce yapılır. 
rıne: ,, Şahin sokak ,, 33 2100 Adresimize bilhassa dikkat edilmesi rica olunur. 
Yirmi bet aenedenberi muamele yapmakta olduğum taıra " Nevzat bey > 8·2 2500 iDARE HANEMiZ, 

hayilerimia gördUkleri suhulet ve sür'at ve mükemmeliyet· Reıadiye Erik sokak > • 44 1500 (lcabeden itlere garanti gösterir.) P. 678 
ten çok memnun kaldıklarını haber alarak bizimle alıı veriş " Zafer sokak ., 14, 18 1000 Aydın demiryolu umum m& j Aydia Demiryol u111110' 
arıu eden zevatın telgraf ve mektuplarını Son posta matba- Murtakya Kahramanlar dlikkln 66 800 dülilğllnden: · dürlOğünden: ,ı 
aıiJe alan müaaıibetimiz doJayııile İsteklerini yapamiyaca• y k• d f I y J _ r 27.

8 934 
'b" d 18·9·34· tarihinden 31· 12 f 6 8 1934 tarihiadeO 

tımııdaG cevapıız bırakmııtık. Bu kene 7 Ağuıtoı 934 ta- • . u arı • avsa l ya~ı ı unan 1 em ,a 1 tarı ın ~n 934 ta~ibine kadar Söke, Sö~e 1934 tarihine kadar s.ı• 
rihinden itibaren Son poıta matbaaıı bizimle alikasını kat ıtıbaren açık attırma de Hlıta çıkarılmıtbr. Malın satıldıgı Kemerı ve Moralıdan lzmıre d 1 • t cak ~ · o 1 b 1 · · · 1 'l . k b w. b h l ea ımıre aşına ~ etmiı buluadugw undan bu gibi mahzur kalmamııbr. ıeneye aıt ev et ve e edıy.e vergı ve resım en e saır mas· taşınaca urçagın e er o· d rr:, 

fi O t · 'tt• K t' h · •ı.· b. ı· oundan 375 kuruş ncret alına· rıoın beher tonun an 
Bundan böyle matbaalarile muameleleri olmiyan taıra ra arı m ş erıye aı ır. ıyme ı mu ammeneaı l•l ın ıra- " t ' ki' aııo• 

. . . . . . . eaktır. ruş ucre ı na ıye . ti 
l»ayileriaden bizimle ahı veriş etmek arzu eden zevatın dan fazla olan emvalın ıhalelerı ııtızana tabıdır. ihale 24 ·9 § 5 .9 934 tarihinden 31 1 § 2 8·1934 taribıod• 
cloiradan doğruya mUesseamiıe mllracaatlar• mercudur. 934 Pazartesi günOdlir. Taliplerin kıymeti muhammenin yüz- 934 tarihine kadar Aydından riaievveJ 1934 sonun• 

1 
Telefon: lstanbul (20370) lıtanbul Ankara caddesinde de yedi buçuiu niıbetinde teminatlarile birlikte ihale güntl Iımire taıınacak haşbaıın be· Di~ardau Denizliye ~:-
Nr, 48 1 Umum taıra gazete ve Mecmualar Bayii 1aat 14,30 da Ziraat bankaıına mllracaatları. 3499 P. 637 her tonundan 625 kurut &ere· llzilmün beher tooull 
A. Zeki d : 3 P. 679 ti nakliye alıaacektır. kur11f ilcret alınır. 
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9 Eylul 
Bayramımıza uzak 

bayramı • 
merasım 

yerler en 
ve bayram 

......... 
70,000, 
250 bin 

etraftan da 35,000 vatandaş 
kişile tes'it edildi .......... 

Merasim hakikaten candan,yUre e o 

işti ak 

u u 
d ?okuz Eylül sabahı, gün dir ki bugün tahakkuk etti. tırnağile, düşmanlarına savlet de toplanmışb. Saat tam onda kahramanının resmi idi. Da- Önce saygı ve sevgi ile 

0r•rken İzmirden ve civardan Gözle gördOk, elle tuttuk ve eduken biran evvel kurtara- merasimle kışlaya ve hükumete ha arkadan yaya olarak, adli· eğildiği.niz en büyüğümüz 
~elen otomobiller, otobüsler muhakkaktır ki en büyük ıe- bilmek için, nazlı l.ımirini bayrağımız çekilmiş; Halk sil- ye vekili Saracoğlu Şükrü, C. Mustafa Kemalin heykeline 
k tlkabvede toplanıyor ... lzmirin fin heryerde kulağımıza ve düşünüyor, pervasızca saldın· rekli alkışlarla bu ulvi manza H. F. reisi Avni Doğan, Be· baki Sonra, dön! Şu albeyaz 
Urtuluş tarihinde Belkabve iman tahtamız& ve beşiklere yordu. rayı 1eyretmiş ve heyecanlı tediye reisi, C . H . F. idare bayrağa bak! Göğsün gurur· 
~tvkiinin hususi ve şumullü kadar telkin ettiği ·yeni TOrk Avni bey, hitabesinde Milli göz yaşla11 dökmüştür. heyeti azaları geliyordu. la kabarsın, başın iftiharla 
~r. ınanisı Tar ... Büyük Gazı, medeniyeti cihanın ön safına mücedele safhalarını, 30 ağuı- Ayni merasim hükumet ko Halk kendilerini alkışlıyor. dimdik oisunl Gür sesinizle 
k tıldil milcadeleainin Akdeniz kadar çıkaracağız. tos zaferini huliasa ederek nağına da bayrak çekilmek Daha geriden Ankara, Konya benimle' birlikte bütün dünya· 
il~ılarnıda tahakkuk ettiğini Ve daima orada örnek ola· demiştir ki: surPtile yapılmıştır. Halkevleri heyetleri ilerliyor· y kn şı haykırın: 

defa Belkahveden görmüş, rak kalacağız. İşte timdi Ga- - Mehmetcik Dumlupına- Bayrak meraaiminden sonra du. Onu Fırka teşekkülleri, Yaşa ın Türkiye! 
::•da t~ve~kuf edere·k· çeşme· zinin ve kahraman Ttirk or- rın soğuk suy.u?~ i~e~ke~, kışlan.ın balko~undan Erkek cemiyetler heye!Ieri ~a~ip ~d.i Yaşa ın büyük Gazi! 
l 11 •u ıçmışlcr, lzmırı, kurtu dularının 9 Eylülde şu Bel· gene nazlı lzmırını duşundu. Muallım mektebı müdürü Rafet yordu. Genç, dıoç ızcılerımı· Dakikalarca lkışlanan bubita 
~~ İzmiri Belkabveden seyret- kahve noktasından temaşa Koşuyor, koşuyor, mütemadi- bey tarafından meydanda top- zin, sporcuların ve avcılaun beden soına AvrıiB. tarafından 

tlerdi. buyurdukları noktadan büyük yen koşuyor, aç koşuyor, ttu- lanın halka hitaben bir hitabe geçişleri, halk üzerinde beye- büyük heykele ince bir zevkle 
I> ı:,aat tam yedi buçukıa Vali ve sonsuz minnetlerle kendi· ıuz koşuyor, yaralı koşuyor irat edilmiştir. can ve sevgi yaratıyordu. yapılı bir buket bırakıldı. Muh 
./~ Belkahvede, Büyük Ga- lerini analım. kalbinde Allahına karşı yalnız Rafet bey gür sesiyle, ora Cumhuriyet meydanında.ge· telif cenıiyetlerin Ankara ve 
~~ lzmir~ sey~ettikleri ~a- Gazi Arslan gibi kükreyen şu niyazı vardı: da bulunan" o~ binlerce insanı ~i! res~inden sonra Fır~a ~e- Konya Halkevleri,nin buketleri, 
'\ti. e vecız bır nutuk ırat Gazi buradan ilk olarak lzmi- -. Kanı?1ı? son damlası h~yecana d~şurmüş!w. lstanbul ısı Avnı Doğtin bey, kursuye bunu takip e-tti. öğleden son· 

N ri, denizi gördüler. Hararetle· lzmıre yetışsın. Zarar yok, yuksek tahsıl gençlıgı namına çıkarak heyecanlı ve coşkun raki merasim de bu sur .. tle 
u.tuk ş~dur: rini burada teskin ettiler. Bu· Fatmamı ahirette beklerim... Üniveuite talebe kolbaşısı bir nutuk irat etmiştir. Avni bitmiş oldu. 

~lız arkadaılarl... bel noktaıındao Türk kahra· Koştu, nazlı lımiri için ya- Rüknettin Fethi bey tarafın Doğan beyin nutku şudur; 
~G Türk kalbinin inlediği ve manian, TOrk anaları, kadın rah, yanık bağ11yle ıimşekler · dan; irticalen coşkun, serapa lzmirin yiğit çocukları; • "'• 
ı, ~k semasının karardığı yıl· ve çocukları kağnıları, deve· den hızlı bir aylık yolu bir heyecan bir nutk irat edilmiş- Hanımefendiler, Beyler; Saat on beş buçukta bir 
tot an sonra, hızını 26 Ağus· teriyle şahlanmıt bir dalga ha haftada koıtu. tir. Coşkun, ateşli ve heye 9 Eylüldeyiz. Bugün, kara heyet Karşıy kada lzmiria 
ı,:t• alan coşkun bir akının linde geçti. Bundan on iki yıl evvel canlı Türk çocuğu. lzmirlileri günlerin bittiği, göz yAşlarıoın büyük kurtarıcısını dünyaya 

•e r~i~•sı 30 Ağu~tosta koptu Bunu düşünürken hep bir bugün, muka~~es günün pem- hey:can i~inde hır.aktı.. dindi~i bir" gündür. getiren en büyük Türk ana-
'' husumet cıhanını yaktı ağızdan bağıralım: be sabahı, yukseklerden gü Ruknethn Fethı beyın her lzmır, Turk ordusuna, onun sının kabri .i ziyaret ederek 

{•lı.tı. _ Ycşasın büyük milld, )erken kolları açık. biricik cümlesi on binlerce insan ta- eşsiz başkumandanı Mustafa merasim yapmıştır. 
hi iltk talihine ve Türk tati- büyük ordumuz, aziz cumhu· lzmirinin kucağına atıldı. Fa- rafından kısa fasılalarla ke Kemale bugün kavuşmuştu. (1 "l • l • • • • 

llt · b" f k b k t h h t d J'k ·ı b' b · · t d·ı· k 9 E I"ld (M d ) .ıt ce n ınerasıın · ~il Ytnı ır u u açan u riyet ve büyük Gazimiz.. a . e~ a ; zaten o e ı sı en ıta esı ıra e ı ır en y u en u anya ya, . 
'tt:zz~ın hidise 9 Eylülde,bu Vali paşanın bu hitabesi deşık .~ı~e, senelerce . çılgın iki tayyare filomuz, kışlanın (Mudanya) dan (Loıan) a git- . Gece, Halkevı. tara.fın~a~ 
~· gunde en büyük nicanını l'· 1 1 

k 
1 

. bekledıgı saadet nefesıle do- üzerinde uçuşlar yapıyor, hal tik. Türk inkılabının göz ka· bar feneralayı terhp ıcdılmıştt. 
ltt Y uzun a "ış ar a arşı anmış, l d .1. . . k D · d "t dd't ı ı )' Ve bütün dünya medeni- b d f d 1 . ama an, tam sevgı ısının u- kın heyecan tczaburatı ıon maştıran parlak verimleri 9 enız e mu ea 1 vapur ara 
liııe vermi tir. .•n o tara ın .. an ça ına~ ıs- cağında bir kahpe kurşunu haddine eriyordu. Eylülden sonra yurdun her halk ve esnaf ve işçi teşekkül 
[).. ş tıklil ma-ı hurmetle dınlen- d h ld M w · 't 1 · k'tl k d k"' \n Uaıya medeniyetine dedim. . . ·y • • ow. • • a a a ı. agrur ve bı ap Ondan sonra kahraman as• köşesinde ışıklar saçouyn baş· erı geç va 1 ere_ a ~r or-

) ll&ci 1 .k. 1 mışhr. Merasım bıthgı ıç'n şuracıg'" a yekpare bir p1rlan- k 1 . . b Ik . 1 d fezde dolaşmış ve tarıhi gü · 
Q\t smet paşamızın ı ı yı b ti t b'l ı - ' er erımız, a ın yıne sonu a ı. .. ..• 
'I, t, T6rk davasının remzi eye er 0 umo 1 ve oto ıus- ta ola~ l~mirinin. k.ucağın• ve gelmiyen heyecanlı tezahurah Biraz evvel gözlerimizin ö- nun heyecan zevkıoı yaşamış· 
\~ Gazi heykeli önünde lcrle Bel~a~vede~ . ha~eket ç~~ muşfı~ lzmırlı kardeıle- arasında muntazam bir geçit nüdde, şer fJi bayrağımızın tır. . . . . 
L kleri g·b· b A t ) ederek şehıthge gıttıler rının kelbıne uzandı. rsmi yaptılar ordumu • yavaş yavas yükeelişindeki Dün gece şebır elektrık zı-

1 " liJı_ ı ı çe rı vası a ar S O Ş h' l'k . V ki - . "f · 1 • • d 
._ "'sinde k J k • • aat 8,3 e ıt ı ve c va- e mızra ı su varı mu reze muzun geritini seyrederken bacı egw diren yücelikten gög'" süm ya arı ıçınde yanıyor u. 
"tıt !l çı arı ma ıs b. l b' l b lk k d r " 1 d" T y 
t, il TUrk 'il t• h kk d - rı ın erce ve ın erce a u!?lan anı l.soy e ı: her Türkün kalbi iftihar his· kabararak diyorum ki: 

11, mı e ı a a a Ş"k · 1 b bt' * 
~,it 1', kendi iradesiyle ve tarafından doldurulmuştu. Va- h-:-1 u ra.~k sız er~ 1 a ıyar lerile coşuyordu. Biz Türle lerin, doğuşta her- • * 
~ . ~tii t k r 1 . ib. şe ıt er, şu ran sız ere ulu (' . "'•i 

1 
niin kuvvetiyle tarihin an ve namus e ıme erı ı· gazı'l )ğ·Ieden son a : kesten üstün hır yaradıhıımız Şeh i · 9 E 1 .. 1 b . 

~ , "ikı · · · de üzerine görünüyor Abide· er.. w t mıze Y u aycamı 
)~ltl Ve erındenb~rı sah.ıp ?I: . ow ' Her cümlesi kesilen bu nu· Ögleden sonra fn ka, bele- var~ır.. A . . . için uzaklardan gelenlerin ye-
,,lığ, nıed.enı ~azıfesını nın dıger aksamı, orada .. b~- tuktan sonra istiklal marşı diye, hükumet kumandanlık . Bız: ba~ımıyete alış~k bı~ küou 70 bin. mülbakattan ge-
''l'lı Akdenıze bır d ha lunanları heyecana düşüruru- din lendi. Ve herkes aziz şe- ziyaret edilmiş ve kurtul aş mıllctız. Bız, şerefle w. ol~eyı lenleri.a yekünu 35 bin ki 
\~. ak üzere yerleşmiştir yordu. . bitleri .ıııelimladı. Bu esnada bayramı tebrik edilmiştir. alçakcıı yaşamıya degışmıyen hepsi 105 bindir. 
~ıı.' İürk varlığı bizim için l\ferasım başlarken: bir manga asker havaya Saat 16 da Izmiriıı tama· bir ırkız. 
~ ~ııttt kadar cihan için ve Abide önünde vali ordu üç defa ateş etti. men ordularımız tarafından Öoümiizde bu albayrak, Yalnız Akhisar istasyonun-
\ bit•tıllı ve musalemeti için müfttişi izzettin paşalarla Bundan sonra C H.F. na- işgalini müjdeliyen toplar başımızda Mustafa [Kemal, dan lzmire bin bılet kesilmiş· 
~ıı k''tt ve ihtiyaçtır. müstahkem mevki kumandan mına, fırka reisi Avni Doğan Karııyaka sahillerinden atıldı· nrkamı~:ia ~ahadırhkla dolu tir. Şu halde bayram liiak 1 

~~dit Udr~tH bidis~l~r .neti· vekili ~as~~' C. !'f· F. idare ~er bizzat büy~k,. bir çel~ngi Zafer alayı saat 16,30 da koca bıt tarıh var~.e? ya~ın 25? ~in kişi ~arafından tes'it 
~k. l' .. kı 9 eylulu ıdrak beyhetı reısı Avnı Doğan, Be- abıdeye yerleştırc..ı. Beledıye, Basmahancden hareket ede- korkmadan b kabıhrız. M~llet t:dıldı demektır. 
l~ı, \Irk ün heyecan kny· lediye reisi behçet Salih hey- Baro, Etibba odası, Hililiah rek Ti!kilik, Keçeciler, Baş- için, yurt için bizi bcklayen --~~ ......... ~~ 
,. .... ,. . 'f . w ı w t dk e·· ··kı . . 'da Zafer terennümleri ferle Matbuat, fırka, baro, mer, Bor.sa namına abıdeye turak ve Kemeraltı caddesi va:ıı enın a~ır ıgım unu ma 1 ' uyu rımı ze 
4~"" tanıamlanıyor. Büyük borsa idare heyetleri, daire müteaddıt çelenkler bırakıldı. ile birinci kordonu takip ede· unutmıyacagız .. 

4' \~•f b, büyük millete olan müdürleri, cemiyet mümessil- Bcırnova sırtlarında: rek cumhuriyet meydanında Bu nesil, fedakar bir nesil- Belediye tarafından tel-
ç 41 ~~t.'tı burada tespit olu· leri hazır bulunuyordu. Mera- Saat dokuzda ordumuzun toplandı. dir. Y?n~I:i Tüı k )~rdu~u~ graflar çekildi 
t f' ~t~ .. sime, askeri muıikanın çaldı· Burnova sırtlarından Izmir civa Meydanda Vali Kazım, or· saadetı ıçuı; yarı~nk~ . Tu~ .. 
tPı~ ~tı"~ultürünün aziz kay· ğı istiklal marıile baılandı. rıoa geldiğini ilin içintopçuları du müfettişi İzzettin, fırka çocuklanoın r~hatlıgı ıçıo b~z, _9 Eylul .kurt'1luş b yr mı 
;.~ ~~ili h&.?J. gelen yeni iman Hürmetle dinlenen iıtiklil mız batarya ile atış yapmış· kumandaoıGalip paşalar haze scnelerdenbeıı kahra, !~kluga munasebehyle büyüklerim'ze 

~i~ tyecan Türkün is il marşından sonra erkek lisesi lardır. Bu atıştan sonra, 12 ratı ile maiyyctleri, hükfı · göğüs germiş bit ne ılız. ~u b~lediye tarafından lzmirin 
4' •,ı,~:: 1 Mustafa Kemali edebiyat muallimi Zeki bey sene evvel olduğu gibi kah· met erkanı ve on binlerce ta~~mmül, b~. fers~.at ~ıze mınnet ve Şl kranlarını ~e Y~~ 

~~ ~~İt · O tek başına yük- güzel bir hitabede bulundu. raman askerlerimiz üç koldan halk bulu. uyordu. Meydan mılh sınırları ıçınde hur, musta sek teznhuratın mabıyetını 
~ ll/••ihi yaptı ve yarattı. M 11' , z k' b h•t b d lzmire girmişlerdir. Birinci mahşerden bir günü andırıyor, kil.şerefli birTürkyurdu yarattı bildıren telgrafı r çckilm"ştir. 
ı. ılletinin asil ruhundan uahım' e lı edy 1 ı ab' e ~.n kol: Eqrefpa•a yolundan ikin· yüksek halk teıaburatı yapı· Tiirkiyenin incisi olan b.mir Bundan başka bir çok ue 
" ti sonra eyecan a o u ır şur y ,. ' l d' , 

\\•ı tktrig·ı· k il k k k d b 1 ı ci kol Tepecik istikametinden hyordu bu tahammUJ bu feragatle e ıyelerden ve mebusları 
il b u anma ve o uyara , ora a u unan arı ' · ' d l b" k t b ·k 
'~ Ütün sevdasına da- heyecan içinde bıraktı ve uzun üçüucü kol da Halkapınarı Onnılıuriyet ınoy<la~ kurtuldu. mız an ge en ır ço e rı 

'•i •ırtırı 1 buldu. Askeri uzun alkışlandı. Buna mızraklı takip ederek kışla öoüne var- uında : Bugün bu kurtuluşun on telgrafların belediye cevap 
llıı~-Çerçeveledikten sonrA süvari müfreze kumandanı mıştır. Askeri kuvvetlerimizin C h . t d d k. k"' ikinci yıldönümünü kutluluyo· vererek; şehrimizin seviuç 
~ı t•k iktısadi zaferlere Avıd bey çok veciz bir nutnk geçiıleri esnasında halk bü· - udm urıye me! anınk ad ı 1 ur ruz Bu on iki yıl, yüz yirmi günlerinde lzmirlilerin heye-
' ~, d • _k b" h su en gazetecı ear a aş an · . . . .. 1 .k. 1 dt h urınak•ızın meli la cevap verdi Ezcümle de· yu ır eyecan ve sonsuz d O b R b .8 t f yıla: bıo ıkı yuı: yı a, on ı ı can arını artırmak hususunda · ' · . Ak . k mız a11 r an a mı . ara ın 
• ~ llreketier fabrikalar di ki· bır ala a ıle abraman ordu d 9 1 .. 1 

d . b. bin yıla çıkacak, dünya dur- gösterdikleri kndirşinashgw a 
' t d . ' · k l . an ey u e aır ırmanzume .. .. • . 

~•t eınıryolları, deniz, - O aslan Mehmet Erzu· muzu al ışıyor. . okunarak heyecanla alkışlandı. dukça 1 urklük burada yaşaM teşekkur etmışhr. 
'db tketıeri, mükemmel rumda doğarak Sivasta kur - Yaşa Mcbmetcık, varol z f 1 t 17 30 d yacaktır. 
.. 't~,· IJ:ıtktepler milıpet tu)ucı nuru sa'ran ve &1lan Türk ordusu. diye iftihar h ka el~ • .. aynı saa I . , b l a lzm"rio yiğ't ve asil çocuk-
" • ko ' Y T • d ey e ın on ne ge mış u u · 
L."t~ıtt 0 Ptratifler, liyik yatağı Inönünde kurtuluşun seılerı uyuruyordu. k d 'ht'f 1 b 1 r ları; 
1~ L ku 1 K l .. .. d nuyor, ar a an ı ı a eye ı 8 . 1. .. " b' ı·k 
~ Qntnn ru uıu.. ilk kabbar darbesi için gür ış a onun e: bayrağı ilerliyordu. u sevınç 1 gunu . ır ı .te 

ı,~ bunlar akıJJara Jeyen o kartal baş kumandanı Saat onda askeri kuvvetle· Bu bayrak kordonda atanı kutlularken ııenden bır vaııfe 
t\ b,: k1inııyan başdön Gazinin önünde yeleli aslan rimiz, binl.-:rce balkın kıska· bütün bızıyle, ıüren bir Türk istiyeceği?1. 

Udretin eserleri· Jar gibi kükreyerek diş ve nan gözleri önüde kışla önün· Bu vazıfe şudur: 

itizar 
Yazı çokluğu sed biylP 

( cih n kano. boyanırken ) 
tefrikamız bugün girmemiş 
lir. itizar eddriz. 
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Türk 
Pazarı 
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~Dr. Opera tor Tahsın B. hastanesı! n:.:n~:::ii0?:~~~0t~~ 
;;;_- fzmirin en lükslsıhh! ve emsalsiz hususi hastanesi olup~ kültesi gözıeririyatından 

.. mezun askeri haıtaneıi 

§bilhassa kibar ailelerin Doğum ve amellyat için ye-= göz hasta1ık1arımnteha•-

Hacı Süleyman 

l\'Tahdumu 
iBRA Hll\lf 

Hanımların 

igane tercih eyledikleri hastanedir ; ii::ac:Ub:;i:..e~~nN~. 81 • 

= ~ 
§ Adre~: lzmir Çivici hamamı civarınd• Müfit ıokağında Yemişçi beylerin mu=s Ölçüler k&DUDU 

llllllİılllıttmiıllll~ilWttlttllmlttIDIİIHlllllRllllllllmllllf lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~İllll~lm~f EIJllfflllllllllllllll!lllJllllllllll Mucibince sağlam, gib:el •• N azarıdikkatine 
Mevsim dolayısiyle Istan

bnl Beyoğlnının yiiksek 
terzilerine diktirnıis eu son 

' moda ilzerine manto par-

desn ve ropl arıın1z gelnıi~t.ir 

Meraklı ve ınenfa:ıtini is
tiyen hanımların kuma~ 

almadan ve t erziye uğra

madan ovvel bir defa ma-

her çeıitten teraziler yapar ve 

ıipariı kabul olunur. 
Arzu buyuran zevaı tahri" 

ren v~ya şifahen : 
lzmirde - Tepecikte llıti11t 

terazi imalithanesi sahibi 
Ahmet Şevki malhoğluna miit• 
acat edebilirler P - 640 

FOÇA 
SUYU 

Kireç ve sair muzir me 
ğazamıza uğramaları kafidir vattan aridir. 

Adres:Odun pazarında Haraçcı Zadelerı~""n Karaciğer ve böbrekler 
kaatçı Nafiz Mustafa ya- için çok nafi bir ıu oldu· 

ğu müteaddit bakteriyo· 
nında No. 3 Muhteşem Mobllyelerlnl Panayırda loğların raporlarile ıabittir 
Hacı Süleymau mahdumu İbrahim Müessesemiz tarafınde0 

Telefon: 3726 P. 602 Ziyaret Ediniz muhterem mnıterilerimiı ----------··-------illi• Pavyon No. Ticarethane İkincibeyler Sokak No. 102 Telefon No. daima suhulet gösteril· 

B 1 ••b d•JJ • mektedir. P .579 
000 8 mıy&D MU 8 1 erlD 123 3778 Kemeraltı camii karııııod 

DBZ&rldİkkatİne: P. 633 • No. 1 Telefon 3190 

istihkak sahibi olupta muamelesini tekemmül ettiren ve Denizli muhterem halkına Illli.ffilllUllllllljll ı:ıııııııııııııınıımııııınnHlllilllUllUlllUH w llflllfillllnıınııııl l llllll lllll ıınıı ~ 
\fekiletten henüz bonoları gelmiyenler için Ankaradaki ıube- F A b' tt S'" t t k . t l N = oktor Alı Rıza ~ ımiz bu i~ler üzerinde takibatta bulunacağından bu gibi mü- en~ı ~r•w .•ure e .. unne yap. ı~ma 11 e!en e.r. au· ~ ~ 
b d'll · ki ·ı b' l'kt b' 1 .. ti aıanm bayılıgıne muracaat etmelıdır. Sünnethler ıyı olun- =- Jj d a ı erın evra arı ı e ır ı e ır an evve muracaa arı k d d · · · d' F k' b d' · - :!!i:! k d' f ti "kf d d B d üb d'l caya a ar te avııı llçretsız ır. a ırler ele ıyenın verece- - O h K d H t l kl 1 ~ en .1 m~bn ed~I bıuı 1 ıza,aın kan ır. u mke~a? 8 m .. a ı .

1
ve ği şehadetname üzerine istedikleri zaman bili ücret Sünnet § Doğnm Ve erra t a ın as a 1 ar ~ 

gayrı mu a ı onosu ama ve satma ıstıyen muşterı e- edT I - fı S7 z 
rimin de bir defa yazıhanemize teşrif etmelerini tavaiya Bı 1

8
r ~1~· . d d .1 d'k' k' 1 § Mütehassısı Tele on 29 ~ ~ 
yı ımız e uzun va e ı e ı ıı ma ına arı yazt makinaıı, = ~ 

e uiı. - d h " ~ \dres lzmirde Kemeralh bacı Hasan otelinde gıramofon ve bisiklet ehven ıerait tahtında ıatıhr ~ Kestelli caddesinde 62 numara a ergnll ~ 
Bil umum makiaa tamiratı kabul edilir. = - ~ 

60 numarad Oavit Telefon 3903 Ba T . d tT MADI MlLLt T'" k . t . k r t l'· = saat 3 den sonra hastalarını kabul eder. ,, 
. ''llllllllllllllllllilifiUilllllllllllllllfllllllllllllllllllll~IIlllllUlllllllUlllllllllllllllllllllllllllllOIUillllllilllilllllnl 1111111111111 ği J~ 

1

:':~1~. . ' ur sıgo 1 
a şır c ı acen e 

1 
iiTillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU\lftllllllMllllllllP529 , 

Aı kşehırbankas 1 Her hususta m~raca!'t halkamızın men_f~ah ikti~asındandır: (YENi) Hurufat do··ku··mhanes• ~ 
~ · 5 DENıZL. beledıye cıvarı N•umam Dıkış makınalan bayı u 

== Sünnetçi Mehmet Nuri P. 596 .F.1!'11:\,~'G!f:F ~ ~ 
Sermayesi: 1 ,0000, OO Tiirk Liras ı i !J!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllll t!..~llJ~.;!Jlt:f'W' ·~· 4 

İZMIR ŞUBESİ ;;;;; ,.,, Doktor = Döktilğll hurufatın gerek sağlamlık ve gerek zarafet ',. ' 

lkinci kordonda Borsa Civarında Kendi Binasında e: = H F h tı• = barile Avrupadan gelen hurufata faikiyeti lzmir ve ınOlb ·t 
Telefon: 2363 i • 3 re 10 :ıc:: katı ve taır• matbaalarımızın müteaddit tecrübeıerile ··~ı 

Her türlü Banka Muanıelatı ve Eıntea ~ ~ :;;: olmuş yegine Türk mfteısesesidir. Taşra ıiparııları iı• 
:.ı = §i lzmir Memleket Hastanesi Rootken Miltehassısı ~ dikkatle yapılır ve sür'atle gönderilir. 

K umusyonculnğu.. ~ ~ . Rontken . 5 Adres: Murabıt çarşısı numara 25 lzmir . 

M .. . . } d t k b ) a·ı· = 5 Her nevı muoyenelerı ;;;;;; llllltll~~~~zj 
::: USalt şeraıt e mev ua a U e 1 lf~ ~ lJltra - Viole ve Elektrik tedavileri yürüyemiyen n-= ~ 
§§ Hububat, Üzüm, incir, Pamuk, Yapak, Zeytinyagı == ;b'lb Ra •t•k '-1 t lb'k' tk ·ı ı = f · . k 1 w 1 M il = == ı a11a ~I 1 çocu" ara a ı ı ve ron en ı c =: A yon ve saır emtıa omüsyoncu ugu yapı ar. a arın e: ~ y _
1
_ vür~~unda sahiplerine en müsait ıeraitle avans § ~KeJ tedavileri yapılır. =' 

verılır P. 586 ~ ;;;;; 
-----------------Sıl•e::::: -ikinci Beyler sokak fırın karşısı No. 25 Telefon 2542 
Kasa ha Kiremit Fabrikası iiıııııııuııııııııııııııııııını1111ııııııııınııımı1111nıuıııı111111111mıııııııuııııııııınııuıııııııııııııııııııuııııııııumı 

Kiremitlerini 9 E Y L U L 
Milli Müdafaa, belediyeler, hususi muhasebeler ve huuı! 

inıaat sahipleri tarafından kullanmak hem kendi ve hem de 
Milli menfaatleri iktizasındandır. 

1 - Marsilya Arı ınarka kiteınidine nınadildir. 

Kurtuluş Bayramı Şerefine 

Şifa Eczahanesinin 
~ - 'fauı:ııııen .l\1illi bir ıniiessesedir. 

Teslimat: Fabrikada, Turgutlu istasyonunda, Basmahanede Her sone yaptığı gibi l Bylülden 1 O Byliil 
ve hinterlantın bilümum mevakifine sür'atle sevk ve teslim aksanıına kadar aziz lzuıir1iler i<;iıı lıazırladı <:l·ı ' ~ 
edilir. umum] ucuz] n:ğ·n tepşir eder 

M nanı ele Peşindir Muhitinde daima ucuzluğuyle meşhur olan bu müessese 
Uınnnı l'iatı~ deposu bu büyük günün şerefine kendi müstahzarat, kolonya ve 

Gazi bulvarı yeni tuhafiyeciler numara 28 esanslarında ve sıhhi ihtiyaçların cümlesinde 
Hüsnü J-'iınoncuoğ·Iu 

Telefon: 3134 P.594 

ıuınııınlllllllllllllllllllllllUlllllllilllUllllllllUlllUIUllllHlmlllUlllllllllllUllUillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllill 1 
Piyasadan40para fazlasına -
Mübadil Bono'su alıyorum 
Mubadillerl Aldanmayınız!. Bazı simsarlarla birtakım 

sarrafların anlaıtığnı haber alıyoruz. Size bonolarınızli 
için . en son ne fiat verirlerse 40 para fazlasına bana~ 

l getiriniz, satın alırım. Benim fiatım peşinen piyasadan5 
_40 para fazla olacaktır. § 
~ Bilumum mubadil ve ğayrimübadil bonoları, hisae~ 
lıenetleri t ubvilit emlik alım ıatım itleri, tapuda, banka·i 
§larda, devairde iştakip ve intacile itigal eden. 5 1 Mehmet Ali ve Rifat kardaşlar ~ 
~ Müracaat eden zevata: her türlü teshilit göstermek-~ 
i§tedirler. Ttlefon:3177 P. 600 = 
111MttMı11111111ıunnnımllllllmmıııumıııının1HI1Dl1llllllllWHlllmnııınuııııuıuıııııııU1111UHııııu~ 

Ferit. kuvvet fUrubu 
,, Sulfato komprimeleri 
,, Kolonyaları büyilk ıiıe 
,, ,, orta ıiıe 
,, Cep kolonyaları zarif 
" Esansları tüp 
,, ,, Altın kapaklı 
,, Yağsız kremi 

Aspirin Bayer 
•Diş rnacunu bDyOk tüp 
Kokulu Talk lükı ıite 
Selamet nezle ılicı 
Çocuk don muşambaları Radyom 
Çiçek ıuyu bilyük ıişe 
Açık kolonyalarda yilzde on tenzilit 

.. 
Kuruş 

50 
9 

90 
50 
20 
15 
50 
35 
30 
15 
.f O 
415 

"° 40 

Etibba reçetelerinde bir kat daha ucuzluk yapmak 
tile bllyük bir fedaklrlık yaptığına tüpbe yoktur. 

ıure-

Bu biiyük flrsattan istifade ediniz 
S. Ferit Şifa flaaneai Rüh4met sırası - bmir 

• 

.-,~ ~- ' 
·~ı --..; 

\(,,-)Çji~· ~ 
~,/ 

9 Eylül panayırını ziyaretden sonra } ol bedesteninde ı''0•9 

Etem Ruhi'nin 
D h · · .. aoll KART POST AL epo ve meş erını gor 

ARTISI' : Ko:eksiyonları. t 
YAGLI BOYA: Çiçek, meyve, manzara, hayvan• 
IZMIR : Manzaraları 150 çeıit. 
ASARIA TIKA : Yoran, Sart, Efes, Bergama 
9 EYLÜL : Merasime ait. 
SULU BOYA: Tabii manzara. 
TEBRiK : Bayram, Nişan, Düğiln 

MEŞHUR TABLOLAR : Resim modelleri. 
HAYVANAT: Vahşiye ve ehliye. 

Toptan ve perakende İZMİU· ~ 
•• 4 ~ 

o 
D 
A 
L 
A 
R 
D 
A 

1ZM1 R . 
Ankara Palas 

SA B 1 K 

ASKERi OTELi 

o 
t1 
$ 
s 
t1 

l:emire Gideceklere O 
Size en temiz en kibar en lükı ve bet ~ 

türlü Konforu havi Jt 
S BU OTELl jl) 
I Tavsiye ederiz Tam merkezi vaziyettedir· f 
O Orada umduğunuz rahatı bulabilirainiz. /, 
A Fiatlar emsaline nisbetl e çok ucuzdur. ~ 

Iımir K rmeraltı hükumet konağı karşısıad• J 
K Telefon No. 3438 P. 668 
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IZMIR POST ASI 

~~--~----~~--~----~~~~ .... :~~ ........ -~----------------------~----~ 
KıJme.tli meb3'SUlllUZ Mııhmut F,sat Bey dün büyük bir dinleyici kitlesi önünde lzmir 

alk,a·vi sal 01aunda ikinci dersini de verdi ·-inci formayı :Jraı-.ın matbaamızdan aldırabilirsiniz ı .. 
Bngiin de Ti.irk ibiil,linde (Vatan M.üdafaas1) me,r;· 

znlu mütal""ya cı,,,vam edeceğim .. 
Vatan yanıyordu. Ynrt alevlerle yıkamyoı ·du. 

Sanki o ate~ten~öııılek giymişti. Yanıyor, yakıy. or, 
vuruyor, <löğüşüş.nrdu. 

Bütün bin dü-tman 4üoyasına karşı dimdik duru-· 
yordu. Tcalim olmıyordn. Hem i9 hem de dış düş· · 
inanla nğra,ıyordu. Qönki hain halife ve onun hain 
hükumeti dış düşmanların yanında saf almış buln
hnyordn. v;atanı da; bulleti do bu iki amansız düş

inanın elinden kurtarmak lazımdı. 
Millet başsız, kumandaaızdı. Fakat yer yer dögü-

•üyorlardı. Kan göğdeyi götürüyordu. Memleket şere
file, tarihile, bütün ~arhğ'ıyle tehlike içinde idi. Hu 
kapkaranlık milletin, memlek~tin bu kimsesiz gün
lerinde İstanbulda ıJDiitevazı evceiizinde onu bir baş 
düşünüyordu. Onu bir öz evlA.dı düşiinüyordu. Bu 
baş bisdendi. Oz Tiirk soy11ndandı.. . Gazi Mustafa 
lremal'di: O Çanakkale içinde bütün müttefik ordu
larını yenen, onlıuı yüz geri denizlere döken, sonra 
tarihe :yelli bir çığır açan Türk kumandanı idi. Çünki 
~ugünki Rusyanın yeni taliini Çanakkale muharebe
leri tayin etti. Bunu yeni .Buı rojimi &lemin siyasi, 
~ktısaJi, içtimai 'll'engi ii'zerJnde müessir oldu.. Ben 
degil, yabancı elile razılmış veaikalar s<iyliyor. Bütün 
hunları yapan adam~mcli öz milletini ana yurdunu 
düşiinüyordu, O, günün birinde Samsuna çıktı. (19 
lıtayıs 19 J 9) 

Millet tahtında sabahları müjdeliyen bir çobaıa yıl· 
~lzı gibi parladı. 

Gazi Mustafa Kemal 8 .temmuz 1919 
~Üfettişli~inden ve askerlikten istifa. etti. 
~'ziyeti hakkında şnnları aöyliyor; 

gecesi ordu 
Şef bu yeni 

•Resmi flıfat ve ıelalıiyetten mücerret olBJak, yal
~ıı milletin şefkat ve civanmertliğine güvenerek ve 
Q'1ttn temiz feyiz ve kndret membaından ilham ve 
~'1,vet alarak vicdani vazifemize deTam ettik.• Türk 

i~' 461lıokrasisinde .sade bir vatandaş olmaktan daha kuv· 
~etu, daha büyük tistün bir şey yoktur. 

l lıüyük :Mustafa ~emaJ, istifaeın.da.n öoce . .a~k~da.!· 
'"•nı topladı. Kendısile çalışmak ıstıyenlerın ıyı du
!4nnıeleriııi taniye etti. Acele karar vermemelerini, 
";. ba~ladıktan ıonr& onu.eonuna kadar götürmek icap 
~ttigini anlattı. Yarı yolda dönmenin millet için, ~·· 
1
1~ları için çok muzır -..e tehlikeli olacağını iz a.h etti. 
~ltı çok ciddi o~duğunn şakaya .~ah~mülü bnlnn· 
\ 'dı~ını söyledı. Onlar da. duşunduler, taşındılar, 
~6tinden bir kısmı bu büytik. iş~ . girişm~ğe ceear.e~ 
t 61Xıediler. Ayrı kaldılar. Şımdıkı ı.Sıhhıye vekılı 
t·11tik ve sabık Tahrall büyük elçisi Hüsrev beyefen-
lle · l ıl ) r şefe iltihak ettıler. Ondan ayrı mad ar. Ha.tti 

\~ili ~aziyet içinde Şef 'e eskisinden daha fazla mer .. 
ıt, onun emirlerine eıkisinden daha fazla ve muti 

~~aklarını beyan ettiler. 
~ llyük işe başlanıyordu. 1919 yılının 23 temmu· 
\ 11<la. Erzurumda lise binasında bir kongre açıldı. 
~tı (Türk ilıtilAI tarihi) (Erzurum kongresi) diyor. 
)~d gün Türk tarihi en b~ytik eserle~ind~n birini _yaşı· 
\ il, Gazi bu kongre lçın ıunları soyledı. ( Tanh bu 
~tetnizi ender ve b6yük bir eser olarak kaydedecektir.) 
~ yerinde bir hilkümdl. Erzurum kongresi her ha· 
\ ll ihtilAlin en büyük eseridir. O, batlı batına bir 
~tıt ki; her okunu1unda, etrafında .her dü,ünülüşte 
\ &ôrfttlii fikirlere, esaslı kavrayışlara tesadüf olunur. 
~•ltıız Vatan müdatauı bakımından değil; ihtilAl~n b~ 
tt~h. ~•dar verimi olan bütün muazzam eserlenn hır 
~ttıı, bir kaynağıdır. Blı burada onu yalnız Vatan 

( ~•sı görümünden mtitalea edeceğiz. 
l zorum kongresi ); 

\ 1' :liududu milliye dahilinde bulanan bilcümle ak· 
\tt "atan bir kiildClr. Yek.diğerinden iıüik&k kabul 
~ . 

'ııt~ ller türlü ecnebi itgal ve mildıhalesine karşı 
~ ....._ ltıüttehiden müdafaa ve mukavemet edecektir. 
' l.uvayi milli) eyi tmfl ve iradei milliyeyi h&ldm 
~ ~&aetır 1 ....... . 
bı,() ldındı ve himaye kabul olunamaz. 
~ tdu. 

":"l llt-u 
~· 11.nı kongresinin btıtüıı kararları bundıa ibaret d•· 
~ •ı burada dotrudaa doğruya Vatan müdafauını 

~tı._1 tden kısımları kaydetmiş bulunuyoruz. 
~~e karanıe artık millet daAınık mesaisini teşkil4t· .,,:t· Bütün bir tf6tman dliııyaya karşı hlrlik halinde 

b'tlıyordu. MUletin başına kendi öz soyundan 

ı 
ı 

muasır medeniyetin en hÜyük şefi geçmi~ bulunuyordu. 
Şimdi yer yel' dc>ğüşen illet yavaş yava~ büyük 

}>a~ın direktiflerine gfüe -vuruşmnğa ba~lıyordu. 
(Erzurum kongr~si) 1 ( ~ivas kongresi) takip etti. 

Bu kongre (Erzurnur. kongresi)ndon fa,.;la birşey yap· 
mış d('ığildir. Anc.12Ak (Erzurum kongreıııi) uıe'f'zii idi, 
kısmi idi. (Sivat\ "kongresi) biitün milleti >O Yatanı 
temsil ediyorclo. Bu itibarla (Erzurum kongresi) nin 
kararl•rını vatan ~umul bir bale koyuyordu. (!:;ivas 
kongrosi)nin biitün ehemnıi'reti bundan ibarettir. 
Yalııız bir cilıeti ehemmiyet]~ kaydetmek lazımdır. 
Zira bu Yatan müdafaasile yakından a1Ukadardır. 
.Milletin, moı.nloketin istiklalini kaytsız YO ~artsız 
miidafaaya harar verdiği biranda (Sivas kongr.ısi)nde 
bunu bozuc,n bir teklif ortaya atıldı. Bu, ( Manda ) 
teklifi idi ~ .Maııda (Vekalet) manasına gelir .. 

Büyük 
0

lı81'pten Eionra; galipler mağllıbiyete tığrat
tıkfarı de,vlt'\tltmlon nıeseıa Osmanlı imparatorluğun
dan; AJ .man imparatorluğundan ayırdıkları arazileri 
ve o.:raı .da yaoayan halkı ( M anda)ları altında idar~ et
m rJk hususunda aula~tılar .. 

Milletleri (Yek{llet)lo idaı e" Fakat galip devletler 
~ vek.Afoti kimden alıyorlardı. Onlara bu salahiyeti 
lkiırı ·(;riyordu. Hepimiz ve herkes bilir ki (vekalet)i 
ımd sahibi verebi1i1'~ 11"'akat galipler idareleri alhua 
:-aldıkları milletlerden b<iyle bir salillıiyet almışlar mı 
idi' Aqla! Buoa kendi ken<lino gelin güvoy olmak 
denir. O halele (Manda)ınn hakiki mfrnAsı ne idi' 
(Manda)nrn hakiki manası (ilhak )tı. 

Bir milleti ( esir ) yapmaktı. Galipler bunu açık 

söyliyemedilor. Çünki (Vil~on prensipleri}ne göre her 
millet kendi mukadderatını kendisi tayin edecekti. 
Galipler claba lııub1 umumi içinde lm esası kabul et
mişlerdi. Fakat samimi olarak deği1..Bir propaganda vası
ta.sı o lam k kabul etmişlerdi.Sonra utanmış ve daha dot
rusa cihan efk5.rı nmumiymüni aldatabileocklerini 
ummuş olacaklar ki ( ilhak) kelimesini telaffuz et· 
meden hakiki maksatlarına (Manda) kelim.esile nail 
olabileceklerini dii~ündi.ilor ve oldular. Fakat yine 
ilk sual ()niinc.le durmak Hizım. Mandayı yani -çaka· 
leti milletleri idare vekaletini galiplere kim verdi7 
Her halde idareleri altına düşen milletler değil!. Bi· 
lakis bunlar boyunduruktan kurtulmak için hiç b\r 
fırsatı ka9ırmıyorlaT, ya kıyam cdiyorll\r, yahut hu· 
knki yol19.rdan ghlerek protestolarla haklarını isti
yorlıu, (Manda) sol!Hiiyetini galiplere veren (Oemi· 
yeti a.kvam)dır. Giizel fakat unutmamak Hizımdır ki 
( <Jemiyeti akvam) denilen miiessese galiplerin kendi 
icatlarıdır. Bundan ba~ka bugiin ( Manda.) ile idare 
olunan milletler varacaklan (Oemiyeti akvam)ııı ma
lıdır ki onların filan ve fil:1n dovlet tarafından ve-• 
kıiletle idare olunmasını temıip edebilsin'! G<>rülüyor 
ki (Manda)nın lınknki bakımdan bir kıymet "'e ma· 
nası yoktur. Bu hir maskedir. Sıyrıldığ1 zaman onun 
altında boyunları zincirli esir milletler ve bu.nları 

hakimiyetleri al tıuda tutan elleri demir kamçılı Em
pery11.list göziikür. 

(Sivas kongresi) nde kon,liııi her ne bahaya olursa 
olsun müdafaayR karar vormiş Türk milletin"e bu 
teklif olunuyordu. 

Teklifçilerin ba~ında Bekir Sami, Kara Vasıf, Ha· 
mi beyler bulunuyorlardı. Hıimi boy uoktai nazarını 
uzun uzun izah etti. Tür k milJeti için (Amedka 
mandaRı) nı tavsiye edivordu! Bunu tavsiye edenler 
ukaH\ca esbabı ınucibeler ileri sürüyorlardı. Mesel!i; 
Türk milletinin iktisaden olsun; harRen olsun büyük 
medeni devletlerden birinin Jıimayesino muzaherote 
ihtiyaoı varmış! Aksi halde yaşaınar.mış! 

Fakat, (Manda) nın A vrnpa devletlerine verilmesi 
tehlikeli olurmuş. Bize çok uzak bulunan Amerika· 
bu husus da tehlikesiz imiş. Bu snretle Osmanlı im· 
paratorluğunun inkısama nğramasınrn öniine geçilmiş 
oJurmuş. Vahdet muhafaza edilirmiş. 1Jnh Ye daha 
bir çok (ınn~) ve (miş) lar .. 
Kara Vasıf bey o kallar ileri gidiyor ve diyordı ki 

•Memleketin ve milletin tame.men kuı·tulduğnnu ka
hnl etsek, far.zetsok bile yino yabancı bir devl~tın hi· 
ma.yesine, muzaheretino muhtacız.• 

Türk milletini (Manda.) ya IR.yik göron, onun mu· 
kodderatında söz sahihi olmak istiyen zavallı gafil· 
ler, ne Tiirk milleıinin manasını, ne de mandanın 

mahiyetini bilmiyorlardı. (Siyasi tarih) in \erimle· 
rinden tamamen habersiz idiler. Hele Rofet paşanın 
manda hakkındaki fikirleri bu bapta pek gülünç şey· 

lerdir. Lafın kısası (Sıvas kongresi) bu teklif ile 
(Traji komik) bir 8ahne arzediyordu. (Türk siyasi 
tarihi) ni çok değil fakat azacık gözden geçiı miş bir 
adamm (Manda) nın ne demek olduğunu bilmemesine 
imkı\n yoktur. 

(1877 Osmanlı-Rus seferi) nin vorimi olan (Berlin 
muahedesi) sırl\larında Avusturyalılar Bosna Hersek'i 
bu (Manda) nazariyesile kendilerine ilhak ettiler. Fa
kat hiç olmazsa. Ol!lmanlı impa.ratorluğunun muva-
fa.ka.tini aldılar. Mecburi ve gayri mecburi ortada 
bir muvafakat vardı. Bu uzlaşmaya güre A vustnrya. 
Bonsa Hersek'i vekaleten idare edecekti. Fakat bi
liriz ki Bosna Hersek bir daha Osmanlı imparator 
luğuna inde edilmedi. 

Ve nihayet 1908 de resmen Avusturya ve Macaristaoa 
ilhak olundu. Türk milletinin mukadderatında söz sahibi 
olmak hakkını kendilerinde bulan bu mandacı t!) efendi· 
ler hu kadar yakın bir tarihimizi bilmiyorlardı. Hukuku 
düvel hakkında çok delil fakat orta halde fikir sahibi 
olanlar da pekala bilirler ki bu ( manda ) meselesi he . 
men hemen bir asra yakın bir zamandır müellifleri 
meşgul etmekted-ir. 

İngiliz hukuku düvelcilerindeu ( Lorimer ) milletleri 
üçe ayırır. 1) .Medeniler. 2) Yarı medeniler. 3) Vahşiler. 
Müellif birincilere tam, ikincikre yarı istiklal tanır , üçün· 
cüler istiklile layık değildir. Dikkat edilirse bugün tatbik 
edilen ( manda ) bu mefhum dahilindedir. Galiplwin 
mandası altındaki yarı medenilere az, çok mahalll bir 
idare tanıyor. Mahalli bir hükumet taslağı kJbul ediliyor. 
Vahşiler doğrudan doğruya galibin idaresi altındadır. 

( Lorimer ) vaktile yazdığı eserinde bizi de yarı medeni· 
ler sırasına koyuvarmiştir. Aklına öyle esmiş. Öyle yaz· 
mış. ( Dilin kemiği olmadığı gibi ka[emde de dizgin yok· 
tur ) Adamcağızın canı öyle istemiş olacak ki öyle yaz· 
mışl Bol keseden atmıı, tutmuş! Hovarda mı, Hovarda7. 

Düşünelim bir kere, bizim mandacı efendiler nelerden 
ve nelerden gafil bulunuyorlardı. Bunlara hain dememek 
için ne demeliT! İsterseniz o kadar ileri gitmi1elim, Fakat 
bunlara serhesçe cahil diyebiliriz a'! 

Felaket içınde ba~ka ne düıünülebilir! Ne tavsiye edi
lebilirdi' Deyenlere cevabımız kısa ola:>aktır. Milletin, 
memleketin o günlerde maruz kaldıgı fel4ket esaret teh· 
tikesi idi 

Doğrudan doğruya esarete giriftar olmakla ke1ime 
farkile esarete düşmek arasmda bir fark yoktu. Kö
leliğin iyisi kötiisii olmaz. Kölelik köleliktir.. Düş

manın yapmak istediğile bizim (.Mandacılar)ıo tek· 
lifleri birbirinin ayni idi. Aradaki fark kelime farkı 
idi. O kadar... Şu halde yapacak şey k~ndiliğinden 
bellidir. N edil'' (Manda.)yı da ret. Zihinlerin karıştığı 
bir suada yine büyük Gazi ortaya atıldı. Vatan se
verleri ikaz etti. Tehlikeyi gösterdi. Hakikatleri mey· 
dana koydu. ( Manda) teklifleri reddolundu. 
Düşününüz bir kere ( Manda) kime layık g<;ri.ilü

yordu. Türk milletine değil mi7 Halbuki o milletle· 
rin en medenilerinden birisi idi. Ne yazık ki hala 
yeni yepyeni hukuku düvel kitaplarındn (Manda) yı 
buluyor. Yalnız yer bnlmıyor. Hak bakımile telifine 
çalışılıyor. Eu son ne~riyat arasında meseıa maruf 
Alman müellif (Karl Ştrop)nn (Hukuku düvel) inde 
btı tez miidafaa ediliyor. Me~ru gösterilmek isteniyor. 
Buna ancak riya ve hamakat inanır, Hak; hukuk 
doğil! Ne yazık ki tarihin seyrinde hakkın hukukçu
lar elinde ihtirasın vasıtası olduğunu hi.izünle 
görüyoruz. 

Bngiin ve yarının Tiirk hukukçuluğuna diişon en 
biiyük vazifelerdon birisi de lıBkkı bir ihtiras vasıtası 
olmaktan kartarmak, maskeleri yere vurmak doğruyu 
göstermek olmalıdır. O bnnu yapabilir. 

Hi9 bir milletin diger bir milleti ne nam Te ne 
sıfatlar olarsa olsun boyundurağu altına almak hl\k
kı yoktur. Hürriyet ve istiklal her kavmiıı hakkıdır. 
Hiç bir milletin diğer bir milleti geri görmek. ve bn 
suretle onu (manda) namı altında veya başka nam
lar altında istismar etmek salahiyeti yoktur. H~r 
millet · kendi. mukadderatını kendi tayin etmelidir. 

Fakat Türk ihtilalinin prensiplerinden mtilhem 
olan bütiin bu göriişlerim reddolunacak, dinlenmiye· 
cek, mutlaka bu milletin diger milleti idtlre hakkın· 
dan ısrarla. baheolunacaksa o halde (Manda) ilo idare 
edilmeğe Türk milleti doğil, Cliğer her hangi bir 
milleti (Mandası altında yaşatmağa. en selAhiyettar 
millet Türk milletidir, Hem hu laf d~ğil, tarihin 
hl\.kikat olmuş hadiselerindendir. 

(Devamı yann) 
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DENiZ FACiA Şampiyonumuz Altay Takımı 

Ankara GUcOnu 3-2 Yendi ......... 
Denizde bir Amerikan vapuru yandı, 171 • • · • • • 

kişi öldü, 43 kiside ·kayboldu Altay; alelacele bir takım vaoarak 

K 1 1 1 .. 1 I d misafirlerin karşısına çıktı . Ur u U p o n er e var Ankara gücü, 9 Eylül kurtu· lkinci devre: masından ~erini bırakma•• t 
1 ş günü ikinci ve sonuncu Bu kısımda Altay ilk bir Maamafıh Mehmet yer k~ 

Nevyork 9 (A.A) - Kazaya 365 kartulmuştur. Bunlardan dilmişlerdir. Morocastıe•ye maçını şampiyonAltayla yaptı. çeyrek zarfında mahsüs bir paslar veriyo~. l.s~ail ti• or 
uğrayan Morocastle vı;puru· pek azı yaralı ve yahutta imdada koşan gemi kaptanla- Maçın yapılacağı saata kadar hakimiyet tesis ettiği halde da for ~attı ıle ıy~ anlaJı.~ 
nuo birinci zabiti M. Vorms yanıktan müteessirdir. Fakat rından biri kurtulanların de- herkes Göztepenin ikinci oyu· misafir mildafaasının canla du. Sag haf •. Dogan ,; 

d IJ k t f d b' ki • d"kl · ·· th" · d kt ld ki oyunda kendısıne düşen 'f .~ san a arı sanca ara ID an ar ço arı geçır • erı mu ış nız e çupınma a o u arı nu oynıyacağını zannediyordu. ve atek bir oyunu karşısında f • S Al' d fv 
d · · d. k b · t" h d b' tk" '- t d ·· t '- ·· k b 1 eyı yaptı· arı 1 e J' enıze ın ırme mec urıye m· eyecan an sonra ı ın noö: a a uç ane ırnpe a ı- Hatta Göztepeliler bile bu ıayı yapamadı. Devre orta- d .. 'ld' Ş . 1 
de kald•ğını çünkü rüzgar haldedirler. Muhtelif gemiler ğı gördüğüuü söylemektedir. maç için aahaya fçıkmışlardı larından sonra Altay Vaha· k~gı 1b'. . an:ılpkıylo~umuıef:ıi•" 

. . k 1 'h · k d "I" 1 d ki 'b' · · . .... ıye ırıncı ı erı ar · .k alevlerı ıs e e ca eb~e ıe~ 40 . ar o u t op a ı arı gı ı Doris ismindeki balıkçı ge· Fak at maça tekaddü01 eden bın ayağı ıle beraberhgı te- hazırbk mahiyetinde oJaP" 
k ·ttiğinden buradan kımsenın denızin dalgalarında kenara · · b' k d 1 d' erkek saattan bir buçuk saat evvel min etti Bu sırada l~hlerine t .. b t kazaO~ . . . .. . . .. l . . M y mısı ır a ın a ye ı . . . · . . yap ıgı u maç a ..ı, 
ışlı~emedıgın~ s.oy ~mıştır. u- ~O k:dar .. cese_t _atmıştı~. an- kurtarmışsa da hepsi de ka· Altayıo oynaması istenılmış verilen penaltıdan ısbfade galibiyetten dolayı kendil'I, 
maıl.eyb -~emıştar ~ı:. .. . gın ıonmuş gıb_ı . oldu~undan raya çıkmadan evvel ölmüş· ve .1 ltay oyuncuları birer birer edemiyerek oyun sonlara ka- tebrik ederiz. Gerçi bu rIJ• ~ 

Bır muddet denızın .uze11ne Morocastl~ gemıs~ y~d~ge alı- )erdir. Mürettebatın anlattık· bulunup aleJacele aahaya ge- dar beraberlikle devam edi· şampiyon takımdan dab• 
bakt.ığım hal~e ~imseyı göre· o~r~k sahılt-. çekılmıştır. Ge- larına göre kadın gemiye tirlilmişlerdi. Kimi vazifesinde yordu. netice bekleniyordu. ·I_ 
medım Gemı bır Cehennem mıoın yanmış ~ısımla.rından alındığı zaman kucağındaki kimi iıtirahatte iken ini olarak Devre baılangıcından 10 lzmir futbolunun aley~I. 
kesilmişti. Bir baştan öbür kaçıp kurtarılamıyan hır çok .. 1 kı tutmakta toplanan oyunculardan yapıtan dakika sonra Zehirali misafir cereyan eden münakaf . . ",J 
bata yatlı yordu. Biraz evvel kimselerin cesetleri bulunduğu ~o~ug~~~. sım ı .. un ölü fU takımla misafirlerin karşı- takım oyuncuıundan birisiyle bir cevap olarak lzmir bdı~ 
son mürettebatta denize atla- şuphesizdir. Morocaatlenin ba· ımldış... a ıfn k ydavrucutg za ıına ,.ıkıldı çupı•tı ve sakatlanarak saha- ve bilha11a ikincisinin al ~;I 

.. d . .1 b' o ugunu ar e er e mez • .,. · . 'S' • I b. k uıOP'.tıo 
auş oldular.odan guvertede zı sandalları a gcmı ı e ır- valb kadın onu denize bıra· Sabahathn yı terketti. Altay ; Vahabın "· netıce !r. ızce ço 

0 
tr 

kimıenin kalmadığını gördüm. likte yanmıştır. kıveımiş ve kendi de bayıl Ali Ali son dakikelarda takımda yap· d!k· ~er. ıkı kulübDmUı 
Bende bir sandala binip gemi N evyork 9 (A.A) - Moro· mıştır. Biraz sonra talihsiz Doğa~ ı. Hakkı K.Mehmet tığı küçük bir değişiklik ile rı e erız. .. 

1 
._ ....-"' 

den ayrılmaadan evvel tekrar castle faciası hakkındaki res · ana ayılmadan ölmiiıtilr. Doğan .Sait Vahap Şükrii Hakkı iyi oynamağa ve her dakika y 
içeride kalan varmı diye bak- mi tebliğ 425 kişinin kurta- Misafirler de en iyi şekille· tehlike yaratm,!lğa başlamıştı. angtD ~ 
tını. Yoktu. Mürettebattan 6 rıldığını 60 kişinin ölü 73 ki- Nevyork, 9 (AA)_ Asburi rini muhafaza ediyorlar. ilk Daha evel Doganın avta attı· Diln ıaat 18,26 da 8 
kişi yanğının yıldırımdan ileri şinin de kaybolduğunu bildir- açıklarında Amerikan Moro- kısmın 00 iki dakikası teva· ğı güzel bir kafa vüruşunun rakta Kahraman so~ır. 
geldiğini ve geminin kfitüpha- mektedir. Siti Of Bavanna caatle vapuru yanmıştır. zfin ve bir azda Altayın lehi· gol olmamasına rağmen ıon da Bohor efendinin idare•; 
nesinden çıktığını söylemek- vapuru 60 kadar kazazede ile ne geçti. Fakat bundan 100• kikalarda üçüncü golü de ya- da. ~ulunan 12 numar: 1 -~ 
tedir. lngiliz banderalı Monar- Nevyork limanına gelmiştir Nevyork, 9 (A.A) - Nev· ra misafirlar açılarak ilk gol· parak Altay oyunu 3 - 2 ga· evı~ın ~·:.1kat t odasıkt: kof Bermoda vapurunu~ su- Bunlardan biri Morocaıtle- jeraey sahillerinde şimdiye lerini yaptılar ve oyun- lip bitirdi. Dün alelacele ya· tNecırl shı • 1 e 0 urmta eke 

· · k 't· d il ·1 5 · d l b t kı d n bundan az 1 anım; gaz en varası enaı san a arı e 6 deki bir kamara hizmetçisinin kadar Moıocastle facıasın a daki muvazeneyi bozdular. pı an u a ~ 8 dip kısmında yakmakta 
kişi kurtarmıştir. 'Bu . vapur 11 yaşındaki bir çocuğunu ölenlerden 171 kişinin cesedi Altay iyi oynamasıı:t rağmen fazla. muvaffakıyet . ~eklene- ğu mangalla odanın öoilll' 
el'an kaza yerindedir. Başka kendi yerine sandala alınma- bulunmuştur. Vapurda bulun· sayı yapamıyor ve Vahap mezdı. For hattı ıyı fakat taraçada biber kızartll' 
kurtulan aramaktadır . Lüken ıı içiu ısrar ederek nasıl makta olan yolcu ve tayfa durğun oynıyordu. Nihayet fazla sayı yapamadı .. D~fan~ta iken dibi delik olan ı0: 
herk vapuruda 22 kişi kur kahramanca öldüğünü hikaye 558 kişiden 337 kişi kurtarıl otuzuncu dakikaya doğru be- oynıyan oyuncular bırbırlcrıne taraçanın çinkolarını er

1 tarm ıştır. Son dakikad• tespit etmiştir. Kurtarılan insanların mıştır. Binaenaleyh 57 kişi raberliği temin ettik. Fakat fazla sokuluyorlar ve açıkların suretile döşeme taht•,, 
edildiğine göre Morocastle çoğu çırçıplak ve sadece bir daha kayıp vardır. Fırtına ve misafirler bir gol daha yapa· serbestçe işlemesinv sebebiyet sirayetle yangın çıkoııf 
vapuru mürettebat ve yoJcu1ar bataniyeye sarıldılar. Yarala- gecenin karanlıfı ara,tırmaları rak devreyi 2· I galip bitir veriyorla~dı. Bunu~ da başlı· derhal yetişen etfaiye t•: 
dan henüz 200 kişi kadarı Jar hemen hastaneye sevke- yarıda bırakmıştır. diler. ca scbebı Mebmedın de san- dan etrafa yayılmaya d tt'' 
meydanda yoktur. 558 kişiden ı trahaf oynamağa alışmış ol- verilmeden ıöndürülı:nilf 
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Cumartesi günü Borsada satılan ve pazar günkü nüs· 
ha mııda muhtasaran gösterilen üzlim satışının alıcı ve sa-
tıcılarını bugün yazıyoıuz: 100 ton Denizli 
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